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O presente documento corresponde ao Relatório de caracterização e diagnóstico, documento 

integrante do processo de elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do 

Oeste doravante designado por PAMUS do Oeste. 

Este documento encontra-se estruturado em duas partes fundamentais, consideradas de 

superior importância para a compreensão do processo de construção do PAMUS do Oeste, a 

saber: 

 Parte 1 - Enquadramento e processo de elaboração do PAMUS do Oeste; 

 Parte 2 - Estudos de caracterização e diagnóstico; 

A primeira parte deste Relatório incorpora uma explicitação sintetizada de todo o processo 

Portugal 2020, nomeadamente no que concerne aos Programas Operacionais Temáticos, com 

especial ênfase para o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos (POSEUR), às Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial (EIDT), aos 

conceitos europeus e nacionais referentes aos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável 

(PMUS), aos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU), bem como a inter-

relação temporal e de conteúdos entre todos estes instrumentos de planeamento decorrentes 

do Portugal 2020. Por fim, é também apresentado o histórico recente de elaboração do PAMUS 

do Oeste, bem como as etapas futuras que decorrerão até à entrega da versão final, em junho 

de 2016. 

A parte 2 corresponde aos Estudos de Caracterização e Diagnóstico onde, de forma 

transversal, se analisam as diversas temáticas da mobilidade, nomeadamente as estratégias 

nacionais e regionais mais relevantes no que concerne à mobilidade e transportes, a ocupação 

do território e demografia, os padrões de mobilidade da população residente, os modos suaves 

(pedonal e ciclável), o transporte rodoviário individual, o transporte público e partilhado, as 

interfaces, o estacionamento, a logística, a segurança rodoviária, os sistemas inteligentes de 

transporte, a mobilidade elétrica e a qualidade do ambiente urbano. 
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PARTE 1. ENQUADRAMENTO E PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

PAMUS OESTE 
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1. A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL E O PORTUGAL 

2020 

Portugal 2020, segundo o seu sítio oficial na internet é um “Acordo de Parceria adotado entre 

Portugal e a Comissão Europeia” reunindo os cinco Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI) onde se “definem os princípios de programação que consagram a política 

de desenvolvimento económico, social e territorial para promover em Portugal” até o ano de 

2020. 

São quatro os domínios temáticos do Portugal 2020: 

 Competitividade e Internacionalização; 

 Inclusão Social e Emprego; 

 Capital Humano; 

 Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. 

Face ao teor transversal da matéria da mobilidade torna-se facilmente dedutível que em todos 

eles esta matéria é extremamente importante. Se poderemos dar uma superior ênfase ao 

domínio da “Sustentabilidade e Eficiência do Uso dos Recursos”, não deixa de ser evidente o 

modo como a mobilidade incorpora fortes elementos associados à Inclusão e Emprego, à 

Competitividade e Internacionalização e mesmo em relação ao Capital Humano sobre múltiplas 

formas interrelacionais. 

Para efeitos da sua operacionalidade aos domínios temáticos mencionados foram atribuídas as 

seguintes nomenclaturas: 

 COMPETE 2020 - Competitividade e Internacionalização; 

 POISE – Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego; 

 POCH – Programa Operacional Capital Humano; 

 POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. 

A regulamentação específica do Portugal 2020 foi, “à semelhança da programação, 

desenvolvida por domínio de intervenção temática, tendo no domínio da Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos sido proposta pelas autoridades de gestão dos programas 

operacionais regionais, do programa operacional temático da sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos, com base no contributo das agências públicas relevantes, e parecer da 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. enquanto órgão de coordenação técnica”, 

elaborado o regulamento específico para as Prioridades de Investimento (PI) e Áreas de 

Intervenção no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso eficiente de recursos e 

publicado, em Diário da República, pela Portaria n.º 57-B/2015 de 27 de fevereiro.  
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2. DO REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DOMÍNIO DA 

SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS 

A sua Secção 9 – “Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 

territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável – cofinanciada através do FEDER nos Programas Operacionais 

Regionais do Continente” tem, como objetivo específico “o desenvolvimento de planos de 

mobilidade e intervenções na área da mobilidade sustentável, para a promoção da eficiência 

energética, tendo por objetivo a redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e 

a promoção da competitividade dos transportes públicos face ao transporte individual”. 

No seu quadro das tipologias das operações consideram que são abrangidas pelo programa 

“as que se relevem necessárias para o desenvolvimento de Planos de Mobilidade e para a 

realização das ações que decorram dos mesmos, desde que previstas nos Programas 

Operacionais Regionais (POR)”, podendo, nomeadamente, assumir as seguintes tipologias: 

a) Planos de Mobilidade Urbana Sustentável; 

b) Construção de ciclovias ou vias pedonais, excluindo as que tenham fins de lazer como 

objetivo principal, podendo exigir a eliminação de pontos de acumulação de acidentes 

que envolvam peões e ciclistas; 

c) Melhoria das soluções de bilhética integrada; 

d) Investimento em equipamentos de sistemas inteligentes de controlo de tráfego 

rodoviário, quando comprovado o relevante contributo para a redução de GEE; 

e) Melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos coletivos, tendo em 

especial atenção a qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades aos peões e 

bicicletas, a sua organização funcional e a sua inserção urbana no território; 

f) Ações que reduzam as emissões de gases com efeitos de estufa em zonas de 

elevadas concentrações; 

g) Estruturação de corredores urbanos de procura elevada, nomeadamente priorizando o 

acesso à infraestrutura por parte dos transportes públicos e dos modos suaves, criando 

nomeadamente corredores específicos em “sítio próprio”; 

h) Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real; 

i) Desenvolvimento e aquisição de equipamentos para sistemas de gestão e informação 

para soluções inovadoras e experimentais de transporte, adequadas à articulação entre 

territórios de baixa densidade populacional, incluindo para as soluções flexíveis de 

transporte com utilização de formas de energia menos poluentes. 
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Clarificadas as tipologias das operações abrangidas, este diploma vem definir o contexto em 

que as PI devem ser integradas e o diferente modo de apresentação futura das mesmas 

referindo que, com exceção do POR Algarve, em todos os outros centros urbanos de ordem 

superior, entendidos como Autoridade Urbana, nele identificados, devem dispor de um PMUS 

enquadrado no PEDU a ser aprovado pela Autoridade de Gestão (AG). 

Constituir-se-ão, assim, estes centros urbanos de ordem superior, como Autoridades Urbanas 

no sentido de, como define a Portaria n.º 57-B, “Município com o qual a Autoridade de Gestão 

contrata a responsabilidade pela execução de um plano estratégico de desenvolvimento 

urbano”. 

Os POR adotaram, como centro urbano de ordem superior, aqueles que tinham, nos respetivos 

Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT), alguma especificidade relevante e 

multiplicadora para a economia regional. A passagem direta das cidades ou vilas dos PROT 

para a hierarquia dos centros urbanos de ordem superior foi, e tem vindo a ser contestada, pois 

prevê-se uma diferenciação positiva, em valor de apoio, em detrimento dos outros centros 

urbanos, conceptualizados como complementares. 

A utilização dos indicadores adotados pelos PROT na classificação que veio a dar origem a 

esta hierarquia de centros urbanos, bem como a diferenciação dos conceitos definidos em 

cada região ao qual acresce, na Região Norte e Região Centro estes planos não estarem 

superiormente aprovados, tem levantado uma objeção muito significativa. 

No entanto, os municípios poderão alterar a hierarquia a que foram configurados, através de 

decisão dos Conselhos de Região
1

. Ainda existem processos desta natureza em 

desenvolvimento por terem existido municípios que não se conformaram com a classificação 

que lhes foi conferida. 

Decorre, então, que todos estes centros urbanos de ordem superior teriam, e tiveram, a 

obrigatoriedade de elaborar um PEDU tendo que, no seu conteúdo, estabelecer a articulação 

dos seguintes instrumentos de programação, em função das áreas de intervenção que sejam 

mobilizadas em cada caso: 

a) O Plano de mobilidade urbana sustentável, definido ao nível da NUT III; 

b) O Plano de ação para a regeneração urbana; 

                                                      

1
 De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 120º do Regulamento Específico do Domínio Sustentabilidade e 

Eficiência do Uso de Recursos (Portaria 57-B/2015). 
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c) Os Planos de ação integrados para as comunidades desfavorecidas.” 

 

Figura 1. Interpretação esquemática do POSEUR referente à elaboração dos Planos do Portugal 2020 

Fonte: mpt®, 2015 

Mais referindo que “no caso dos restantes centros urbanos, os municípios devem estar 

abrangidos por planos de mobilidade urbana”. 

Desde logo se estabeleceu alguma perplexidade técnica, com repercussões políticas, que se 

prendeu com o problema das escalas desadequadas entre o PMUS, à escala sub-regional das 

Comunidades Intermunicipais (CIM), e as tipologias das operações candidatáveis que tem, 

quase exclusivamente, uma escala municipal e urbana local. 

Por outro lado, o legislador não foi claro nas referências entre o PMUS, consagrando a sua 

elaboração obrigatória em sede de PEDU, e o Plano de Mobilidade Urbana, que tudo indicaria 

para os municípios ou centros urbanos de nível complementar, fazendo crer, assim, que 

existiriam duas tipologias de planos para dois beneficiários distintos. 

Na verdade estes planos de mobilidade urbana sustentável remetem-nos para os Sustainable 

Urban Mobility Plans (SUMP), que a Europa consagrou enquanto planos que, “em contraste 

com a tradicional abordagem do planeamento de transportes lança novos conceitos com 

particular enfâse no envolvimento dos cidadãos, parceiros e atores, coordenação das políticas 

intersectoriais como os transportes, o uso do solo, o ambiente, o desenvolvimento económico, 

a politica social, saúde, segurança e energia, entre os vários níveis e escalas de governação. 
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Estes planos requerem uma visão de médio e longo prazo para as cidades tendo em conta a 

análise custo-benefício social.” 

São beneficiários do objetivo “Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os 

tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade 

urbana multimodal sustentável” entidades públicas, empresas e concessionárias de transportes 

públicos de passageiros e outras pessoas coletivas de direito público e privado desde que 

envolvam realização de parcerias entre agentes públicos e privados. 

Deste modo, e tendo em conta a necessária integração, em plano e em processo de 

planeamento, das PI e respetivas ações de todas as entidades beneficiárias deste Eixo Urbano 

4.5 e outros, e deles não existindo conhecimento ao momento, não será de estranhar a 

impossibilidade dos PAMUS encontrarem uma coerência propositiva tendo, por maioria de 

razão, em conta, que o sistema de transportes públicos está, na maior parte dos casos, 

concessionado a operadores privados. 

O Portugal 2020, no âmbito das medidas de assistência técnica, referenciava que “até final de 

junho” seria aberto um aviso para apoio à elaboração do PEDU com um financiamento de 

25 000€, sendo que este excluiria os trabalhos relativos à mobilidade urbana sustentável, que 

viria a dispor de um outro tipo de apoio. Porém, este aviso, em sede do Programa Operacional 

de Assistência Técnica (POAT), viria a sair apenas a 3 de setembro de 2015 já com o tempo de 

elaboração dos PEDU na sua fase final, pois a data inicialmente prevista para sua submissão 

era a 10 de setembro de 2015. Este atraso fez com que muitos municípios prolongassem a 

decisão de contrato de assistência técnica e, consequentemente, apenas no final do tempo o 

tenham feito, com claros prejuízos na qualidade do produto final dos planos. 
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Figura 2. Planos do Portugal 2020 contidos no POSEUR e ordem efetiva de realização 

Fonte: mpt®, 2015 

Por outro lado, o período de elaboração dos PEDU decorreu entre os dias 19 de junho e 10 de 

setembro do presente ano, posteriormente prorrogado para dia 30 do mesmo mês, 

negligenciando o período de Verão que decorreu e, consequentemente, com o direito ao 

período de férias há muito marcadas, seja do corpo técnico municipal, seja dos decisores 

políticos. Tal situação também contribuiu para atrasos nestes planos e diminuição do já exíguo 

tempo de maturação a que as propostas estariam obrigadas. 

Do ponto de vista metodológico e de encadeamento de tempos de entrada de cada um dos 

planos nada fazia crer que surgisse o PEDU antes dos planos setoriais. Com efeito, o primeiro 

calendário de avisos anunciava que a Tipologia de Intervenção “Planos de Mobilidade Urbana 

Sustentável” teria abertura em abril e encerramento em maio, anunciando, também, que o 

PEDU decorreria entre maio e setembro. Deste modo se deu a indicação de que o Plano de 

Mobilidade tinha uma fase de encerramento anterior à do PEDU pelo que seria o primeiro que 

daria informação ao segundo. 

O calendário de aviso seguinte vem definir o mês de junho para a sua elaboração, com 

abertura e encerramento, neste mês, da Tipologia de Intervenção e o PEDU mantém o 

encerramento em setembro, o que reforçou a perspetiva de que os planos de mobilidade 
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seriam cronologicamente desenvolvidos em fase anterior. Posteriormente outro calendário de 

avisos altera a “elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável” para julho, 

desaparecendo deste mapa a figura de PEDU. 

Posteriormente, ao contrário do caminho que parecia levar a cronologia da elaboração dos 

planos enquadrados na Portaria n.º 57-B/2015, é publicado o aviso do PEDU e nele integrando, 

para os centros urbanos de ordem superior, os planos setoriais, tendo assim uma construção 

simultânea. 

Este modelo de trabalho veio introduzir alguma entropia no sistema de construção dos planos 

uma vez que veio apanhar os corpos técnicos sem histórico de desenvolvimento conjunto 

destes planos e os eleitos locais a serem obrigados a definir, num prazo curtíssimo e em 

simultâneo, as prioridades de investimento para a mobilidade, a regeneração urbana e as 

comunidades desfavorecidas. 
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3. PLANOS DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL EM 

TERRITÓRIOS DE ELEVADA HETEROGENEIDADE. A BUSCA 

DA COERÊNCIA COM A EIDT 

O convite para a apresentação de candidaturas ao “Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano” dirigido aos municípios que correspondem a centros urbanos de nível superior ou 

Autoridades Urbanas, veicula as eventuais contratualizações com o respetivo POR nas PI 

inscritas designadamente no eixo urbano 4.5 – “Promoção de estratégias de baixo teor de 

carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a 

promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes 

para a atenuação”. 

Ainda na sua introdução, refere o aviso que outros planos existiriam uma vez que referenciam 

“demais municípios”, para além dos mencionados de ordem superior, “deverão apresentar os 

respetivos planos em função de cada prioridade que tencionem mobilizar em futuros 

concursos”. Porém, no capítulo seguinte do mesmo Aviso, realça que “será usado o mesmo 

plano para os vários municípios que integram a NUT III” tornando difícil, eventualmente 

contraditória, a referencia da Portaria n.º 57-B, aos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e 

Planos de Mobilidade Urbana para os municípios de ordem superior e de ordem complementar, 

respetivamente. 

Destas PI fazem parte ainda os eixos urbanos 6.5 - adoção de medidas destinadas a melhorar 

o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais 

abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover 

medidas de redução do ruído e 9.8 - concessão de apoio à regeneração urbana física, 

económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais. 

Desde logo se menciona que compete às Autoridades Urbanas a responsabilidade pela 

seleção das operações na aplicação dos critérios de seleção previamente aprovados pela 

Comissão de Acompanhamento do POR, cabendo à Autoridade de Gestão (AG) a verificação, 

a priori, da elegibilidade das operações e a sua coerência com os planos respetivos, bem como 

a verificação das despesas durante a execução das operações. 

Desta coerência, que será alvo de verificação, realça-se a que tem de estabelecer com a EIDT 

aceite ao nível de NUT III. Neste sentido, a observância da integração estratégica com a EIDT, 

já elaborada, afigura-se como fundamental. 

Uma das principais dificuldades de encontro de coerência relaciona-se com a configuração 

geográfica atual das NUT III, agora consubstanciadas em CIM ou Áreas Metropolitanas cuja 

génese se relacionou com áreas definidas para efeitos estatísticos, objetivo esse que, só por 
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coincidência, se aproxima de uma sub-região homogénea de abordagem territorial integrada 

para fins de planeamento ou de estratégia socio-espacial de desenvolvimento. 

Não será, portanto, de estranhar as dificuldades acrescidas de promoção de coerências socio-

territoriais em áreas cuja configuração geográfica apresenta, ela própria, incoerências na 

homogeneidade dos seus problemas e potencialidades de desenvolvimento. Pede-se assim 

aos planos e aos planeadores, aos estrategas e políticos, uma coerência que, naturalmente, o 

território de per si, já não possui. 

Acresce a dificuldade nas Áreas Metropolitanas e, julgamos crer, em algumas Comunidades 

Intermunicipais, de delimitações destas sub-regiões realizadas de forma precária face às 

adesões e transferências de municípios para as áreas geográficas contíguas por única e 

exclusiva vontade própria sem que tenha havido o enquadramento técnico e de informação 

política que enquadrasse a solicitação e atendesse à área. 

Na verdade, pode ser um discurso que politicamente ganha adeptos de forma célere, mas que 

causa ou poderá causar disfunções na coerência territorial, com influência profunda nas 

possibilidades de desenvolvimento harmonioso, “a liberdade de associação voluntária dada aos 

municípios era uma das formas de o Governo delegar competências nas estruturas locais, 

promovendo entre estas funções complementaridade.” 

Muitos seriam os exemplos passíveis de incoerências geográficas regionais ou sub-regionais 

que em fase ulterior se poderão mencionar, mas importa que, desde já, esta visível incoerência 

torne clara a impossibilidade que os planos terão na sua abordagem, que é da procura da 

coerência em território substantivamente heterogéneo. Esta heterogeneidade só apresenta 

uma consistência aceitável em contexto de estratégias múltiplas para uma mesma área 

procurando, com dificuldade, que, no mínimo, elas não sejam contraditórias ou competitivas 

entre si. Este é um problema insolúvel para os planos em áreas assim configuradas. 

De todos os planos previstos no Aviso do PEDU, só o PMUS não teve de estar concluído, 

tendo, no entanto, à semelhança dos restantes consignados, Plano de Ação para a 

Regeneração Urbana (PARU) e Plano de Ação Integrado para as Comunidades 

Desfavorecidas (PAICD), que entregar peças muito semelhantes, nomeadamente as 

componentes do Plano de Ação onde referenciava as ações e a sua dimensão estratégica e 

estabelecia o preenchimento dos formulários de ação-território que à frente se referenciarão.  

Neste sentido, a par com os restantes planos, PARU e PAICD, também o PMUS poderia ter 

sido considerado como plano elaborado face à comparação com os elementos que nos 

restantes se obrigava a integrar. Na verdade, não era pelo facto de o PARU ter como 

precedente a elaboração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), que 

configuraria mais consistência a este plano, uma vez que esta delimitação, de acordo com o 
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Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) teria de ser aprovada em Assembleia 

Municipal, foi, para efeitos do Portugal 2020, dispensada de procedimento imediato, tendo o 

Município um ano para a aprovar nesta importante sede da política municipal. 
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4. O CONTEÚDO DOS PLANOS DE MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL NA ESTRUTURA GLOBAL DO PEDU 

Os PEDU devem, segundo o Aviso respetivo, “estabelecer as principais orientações 

estratégicas, em coerência com as EIDT já aprovadas”, pese embora, em algumas sub-regiões 

ou CIM os PEDU terem sido elaborados sem que as EIDT tivessem sido formalmente 

aprovadas. Serve esta observação para fazer notar que os tempos de elaboração, execução ou 

aprovação das várias peças de planeamento
2
 em curso, para efeitos do Portugal 2020, foram 

tendo sucessivos atropelos cronológicos na razão lógica e na sequência natural que estas 

figuras deveriam ter. 

Na verdade, esperar-se-ia que estes documentos fossem a base de elaboração, sustentação e 

coerência dos que, naturalmente, se sequenciariam, porém não aconteceu desta forma e foram 

múltiplas as inversões desta ordem, criando um clima de forte expetativa, de dúvidas e 

interrogações que nem as FAQ
3
, que foram saindo, conseguiram estabilizar os diversos 

conteúdos. 

No PEDU deveriam estar sinalizados os principais problemas e prioridades para o respetivo 

território para enfrentar os desafios económicos, ambientais, climáticos, demográficos e sociais 

das zonas urbanas, pelo que incluíram a seguinte estrutura: 

d) Diagnóstico; 

e) Objetivos e definição da estratégia; 

f) Identificação das prioridades; 

g) Componentes dos planos de ação aplicáveis (PMUS, PARU e PAICD); 

h) Resultados esperados, fatores críticos de sucesso e interdependências; 

i) Modelo de governação. 

                                                      

2
 Não confundir as peças de planeamento definidas pelo Portugal 2020 com os diversos regimes jurídicos existentes 

em matéria de instrumentos do território. Muitas foram as opiniões para que estes Planos do Portugal 2020 fossem 

intitulados como Programas para que não houvesse a tentação de elaborações pesadas em conteúdos. Na verdade, 

muitos foram os municípios que, como o PEDU se intitulava de Plano Estratégico, quiseram entendê-lo como tal, 

levando às Sessões de Câmara e Assembleias Municipais, ignorando que foi um documento elaborado em cerca de 

um mês e meio, com objetivos específicos e que tiveram um carácter advocatório em função das prioridades de 

investimento já previamente definidas. 

3
 Frequentely Asked Questions – Perguntas frequentes 
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Estes conteúdos, com exceção das componentes dos planos de ação, foram globais para o 

município e para as cidades ou área de cidade que estivessem em causa pelo que teriam de 

conter as matérias da mobilidade, da regeneração urbana e das comunidades desfavorecidas.  

No quadro das definições estratégicas o Aviso apelava para que fossem evidentes a coerência 

e conformidade, para além das EIDT e ARU, com os programas e planos territoriais incidentes 

sobre o território com destaque para o PROT, e os respetivos Planos Diretores Municipais 

(PDM).  
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5. EXPETATIVAS DEFRAUDADAS COM AS VERBAS 

FINANCEIRAS DISPONÍVEIS 

Uma das matérias mais sensíveis em todo este processo foi, e é, a definição das verbas a 

alocar a cada medida ou eixo. Na realidade, cedo se percebeu que as verbas a disponibilizar 

para o Eixo Urbano dos POR estavam muito aquém das expetativas tendo em conta a 

importância das matérias em causa na vida quotidiana das populações. 

Desde logo a prossecução do trabalho desenvolvido pelas cidades e vilas portuguesas em 

matéria de “Parcerias para a Regeneração Urbana” do quadro anterior Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN) ficam cerceados face aos valores que estas matérias possuíam. 

Do mesmo modo as matérias da mobilidade face às profundas alterações de paradigmas que 

este tema tem vindo a atravessar e o seu impacto na vida da população que reside e trabalha. 

Tabela 1. Valores financeiros por PO Regional para o Eixo Urbano 

PO Designação do Eixo do PO Montante Total Eixo Urbano 

Norte Eixo 5. Sistema urbano 385 345 583€ 

Centro Eixo 9. Reforçar a rede urbana (cidades) 211 000 000€ 

Lisboa Eixo 8. Desenvolvimento urbano sustentável 74 000 000€ 

Alentejo Eixo 4. Desenvolvimento urbano sustentável 126 911 484€ 

Fonte: Aviso PEDU, 2015 

É referenciado que as propostas de ações ou prioridades de investimento, PI, terão de ter em 

conta as dotações mencionadas, mas não se refere o modelo ou modo de abordagem desses 

valores, pelo que houve a tentação de, diretamente, a partir do valor total para cada PI, dividir 

pelo número de municípios de ordem superior em cada uma das regiões. Ora este método não 

equaciona indicadores de repartição normalmente utilizados como o número de residentes, 

existência de funções centrais, densidades demográficas, extensão de área, entre muitos 

outros passíveis de considerar. 

Iremos, no entanto, verificar mais à frente, que os valores encontrados por cada autarquia 

pouco tiveram a ver com esta chamada de atenção dada pelo Aviso, pois os PO Regionais 

acabaram por não dar indicações precisas sobre esta hipotética distribuição de valores. Pelo 

contrário, foi muito relevado, pelo país, a matéria do mérito das propostas como forma de 

descriminação positiva aquando da aprovação das PI e respetiva distribuição de valores. 
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Estavam assim, os PO Regionais, numa encruzilhada entre realizar uma forma indireta de 

contratualização de valores, lógica mais própria dos Pactos e Mapeamentos, ou, como seria o 

espirito do PEDU, possuir graus de avaliação por mérito correndo riscos reais de tal se traduzir 

em desigualdades entre municípios numa mesma sub-região o que colocará em causa uma 

coerente estratégia regional.  

De forma diferente atuou o PO Regional de Lisboa e Vale do Tejo que, mormente para a 

Mobilidade, desde logo, adotou um sistema de perequação definido em sede da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) e que mais tarde se alastrou à Regeneração Urbana e às 

Comunidades Desfavorecidas. 

Tendo em conta a dimensão competitiva que se colocaram nestas candidaturas, o 

fornecimento de informações contidos nos respetivos PEDU para a elaboração dos PAMUS 

tiveram algum rebuço na sua distribuição, o que está a dificultar uma parte do desenvolvimento 

dos Planos de Mobilidade que, pela sua natureza regional, vem obstaculizar o normal 

desenvolvimento do Plano. 
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Tabela 2. Valores financeiros por PO Regional por Eixo Urbano e PI 

PO PI Montante Fundo PR 

Norte 

4.5 209 277 052 € 

6.5 102 868 742 € 

9.8 72 608 789 € 

Centro 

4.5 63 000 000 € 

6.5 134 000 000 € 

9.8 14 000.000 € 

Lisboa 

4.5 30 000 000 € 

6.5 19 000 000 € 

9.8 25 000 000 € 

Alentejo 

4.5 25 291 187 € 

6.5 86 377 252 € 

9.8 15 243 045 € 

Fonte: Aviso PEDU, 2015 

Ainda assim, se crê valer a pena entender o modo como cada PO Regional procedeu às 

repartições das verbas por cada uma das prioridades de investimento. Dos quatro PO 

Regionais aqui abordados se refere que metade privilegiam financeiramente a PI 4.5 

“Mobilidade Urbana”, o Norte e Lisboa e os restantes, Centro e Alentejo, o PI 6.5 “Regeneração 

Urbana”.  

Por um lado a Área Metropolitana de Lisboa, que coincide a uma área de PO Regional, tem, 

nas suas interconexões e complementaridades intermunicipais de residência, trabalho, escola 

e lazer, a necessidade de proporcionar fatores de mobilidade eficazes e, por outro, o fato da 

Região Norte nela conter a segunda Área Metropolitana do país, Porto, também ter a 

necessidade de estabelecer a mesma eficácia nas conexões intermunicipais terão resultado na 

maior distribuição de verba para o PI 4.5, “Mobilidade Urbana”. 

Os valores apresentados nas tabelas correspondem ao Fundo FEDER pelo que, no 

investimento, se devem considerar os 15% da comparticipação nacional para as regiões Norte, 

Centro e Alentejo e 50% para Lisboa e Vale do Tejo. 
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6. DAS COMPONENTES DE MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL INCLUÍDAS NO PEDU 

Tendo como âncora a estratégia de baixo teor de carbono, incluindo a promoção da mobilidade 

urbana multimodal sustentável, focadas nas medidas dirigidas ao sistema de mobilidade com o 

objetivo da redução das emissões de gases com efeito de estufa, assim como da diminuição da 

intensidade energética em termos de mobilidade, o objetivo é o aumento da quota de 

transporte público e dos modos suaves, pedonal e bicicleta, em particular nas deslocações 

urbanas associadas à mobilidade quotidiana. 

Com claros impactos nos índices de resultados que se venham a propor para as datas 

consignadas de 2018 e 2023, dos conteúdos do Aviso se extrai que “operações a implementar 

no âmbito desta prioridade de investimento terão de demonstrar resultados na redução de 

emissões de carbono e outras, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, bem como da 

diminuição de consumos energéticos e do ruído”. 

Deste modo foram incorporadas as seguintes componentes do PMUS nos PEDU, que foram 

elaborados por todos os municípios de nível superior, pelo que as seguintes componentes 

foram consideradas no seu conteúdo: 

a) Diagnóstico, onde foram identificados os principais problemas e prioridades em matéria 

de sistema de acessibilidades e modelo de mobilidade para o respetivo território 

sustentados num conjunto de indicadores estatísticos de base e suportado, em larga 

medida, em dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE). 

b) Objetivos e definição da estratégia, ponderando as principais orientações estratégicas 

baseadas no PROT, na estratégia coletiva vertida na EIDT, nos PDM, em planos de 

mobilidade já desenvolvidos e outros instrumentos de planeamento. 

Neste ponto o Aviso volta a referenciar a matéria do mérito com vista às avaliações que 

a Autoridade de Gestão irá elaborar referindo que, desde já, o município proceda a 

uma primeira avaliação, “tão quantificada quanto possível, do mérito relativo da 

proposta, de modo a identificar as propostas com maior relevância para o alcance dos 

objetivos enunciados e que devem ser de realização prioritária”. 

c) Identificação dos investimentos a desenvolver, calendarização com indicação do 

horizonte de implementação, a sua duração, (curto, médio e longo prazo) e respetiva 

estimativa de custos, fontes de financiamento, entidades / autoridades responsáveis e 

intervenientes, bem como relações de dependência entre as diferentes ações, 

realizações e resultados esperados, quantificando as metas. 
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Para este efeito o Município teve de preencher as fichas desenvolvidas que incorporou na 

candidatura, em anexo, e que são constituídas por fichas síntese: ficha por ação para o 

conjunto dos territórios/localizações nos quais vai ter aplicação; ficha por território com o 

conjunto de ações previstas; e fichas de cada ação. Mais tarde, face à complexidade que este 

desdobramento de ações, por múltiplas fichas, estava a provocar, foram substituídas apenas 

por uma ficha síntese que integrava os conteúdos de todas as outras. 

Estas fichas síntese, se por um lado beneficiam a agilidade de resposta a curto prazo, por outro 

perdem algum pormenor, que seria útil, nesta fase de desenvolvimento do Plano de 

Mobilidade. 

Todas as Componentes do Plano de Ação eram balizadas num determinado número de 

carateres o que exigia uma síntese de conteúdos. Deste modo limitou-se o conteúdo, 

traduzindo-se, não na necessidade de longas teses sobre cada assunto, mas na agilidade e 

assertividade do Plano. 

No que respeita às fichas “Plano de Mobilidade Urbana Sustentável” que, para além das 

Componentes do Plano de Ação definidoras da estratégia setorial, apresentam no PEDU 

elementos fulcrais para a sua implementação, a saber: 

a) Justificação para a intervenção nos territórios identificados; 

b) Tipologias de medida, onde se fazia associar as ações propostas, a uma ou mais, das 

sete tipologias previamente definidas; 

c) Custo por tipologia de ação, estimativa de custo considerando as diversas 

componentes (estudos, projeto, expropriações, exploração, etc.); 

d) Horizonte temporal; 

e) Entidades envolvidas, qual ou quais os intervenientes nas ações; 

f) Principais interdependências, identificando dependências entre as ações; 

g) Resultados esperados, indicadores de realização e de resultados com metas, existindo 

um mínimo obrigatório por cada indicador; 

h) Financiamento, se por receitas próprias, se recorrendo a empréstimos. 

Perante uma estrutura de custo do investimento que considerou: 

1. Estudos e projetos; 

2. Ações imateriais; 

3. Empreitadas; 

4. Outras aquisições e serviços; 
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5. Certificações; 

6. Custo de exploração. 

No que respeita aos indicadores previamente definidos no PO Centro para os eixos dedicados 

ao desenvolvimento urbano sustentável, dotação financeira, indicadores e metas por PI foram, 

no caso dos de realização e para a meta de 2023, os seguintes: 

Planos de Mobilidade Urbana Sustentável implementados (n.º): 8; 

Nos indicadores de resultado e para a meta de 2023, a “Emissão estimada dos gases com 

efeito de estufa” de 3 494 862 ton/CO2. 

As tipologias pré-definidas para enquadramento das ações para a mobilidade foram: 

(i) o incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da construção de 

ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de lazer como objetivo 

principal), podendo exigir a eliminação de pontos de acumulação de acidentes que 

envolvem peões e ciclistas; 

(ii) o reforço da integração multimodal para os transportes urbanos públicos coletivos 

de passageiros através da melhoria das soluções de bilhética integrada; 

(iii) a melhoria da rede de interfaces (incluindo intervenções em parqueamento quando 

associado às estações ferroviárias ou interfaces de transportes públicos como 

terminais de autocarros e na periferia de centros urbanos), a sua organização 

funcional e a sua inserção urbana no território (envolvendo distintas categorias, 

como as sugeridas no Pacote da Mobilidade, por exemplo, pontos de chegada e 

correspondência (PCC) ou pequenas e médias interfaces (ECC)), tendo em 

especial atenção a qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades aos 

peões e bicicletas, a sua organização funcional e a sua inserção urbana no 

território; 

(iv) a estruturação de corredores urbanos de procura elevada, nomeadamente, 

priorizando o acesso à infraestrutura por parte dos transportes públicos e dos 

modos suaves, criando nomeadamente corredores específicos “em sítio próprio” 

(designadamente corredores BUS convencionais ou os que permitam serviços de 

autocarro rápido – BRT – ou de veículos elétricos – LRT); 

(v) a adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real; 

(vi) investimentos em equipamento de sistemas inteligentes de controlo de tráfego 

rodoviário, quando comprovado o relevante contributo para a redução de GEE; 

(vii) apoio ao desenvolvimento e aquisição de equipamento para sistemas de gestão e 

informação para soluções inovadoras e experimentais de transporte adequadas à 
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articulação entre os territórios urbanos e os territórios de baixa densidade 

populacional, incluindo para as soluções flexíveis de transporte com utilização de 

formas de energia menos poluentes. 
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7. O PROCESSO DE DECISÃO E APROVAÇÃO 

Compete à Autoridade de Gestão (AG), de cada Programa Operacional Regional a 

responsabilidade de avaliação do PEDU face à sua submissão em plataforma eletrónica, no dia 

30 de setembro de 2015, sendo, pois, crível que a mesma inicie o processo de identificação 

das ações e respetivos esclarecimentos pelas PI 6.5 e 9.8, deixando para a entrega final do 

PAMUS a análise das ações candidatadas à PI 4.5. 

Assim define que “a seleção é feita com base em princípios comuns a todos os Programas que 

ponderam: 

a) os indicadores e as metas inscritas nos POR; 

b) a razoabilidade e proporcionalidade do investimento proposto; 

c) a capacidade administrativa das autoridades urbanas;  

d) as características socio-funcionais do espaço a intervir; 

e) a coerência e articulação das intervenções previstas com outros instrumentos de 

promoção e revitalização urbana e assegurem uma dimensão crítica que permita a 

obtenção de impactes relevantes da intervenção, na redensificação da população e no 

desenvolvimento urbano sustentável em matéria de qualidade ambiental e urbanística.” 

Na verdade, o processo de avaliação envolverá duas fases. A primeira compreende a análise 

global de coerência e qualidade do PEDU, tendo presente a EIDT e a ambição da proposta em 

matéria de investimento, metas e resultados e o sistema de governação, monitorização e 

avaliação. Desta fase haverá a notificação a todos os municípios proponentes das conclusões 

da análise em sede de audiência de interessados, podendo incluir recomendações. 

Efetivamente, ainda que não previsto, já se iniciaram, em várias regiões, a apresentação das 

propostas ao PO Regional, para as quais os municípios foram convocados. As apresentações 

têm sido individuais, onde estão presentes elementos das várias PI em causa. 

Não obstante decorrer a elaboração dos Planos de Mobilidade e, consequentemente, o 

aprofundamento da consolidação e coerência das propostas de ações, muitas autarquias foram 

já convocadas para, junto da AG, apresentar o seu PEDU. Apesar de decorrer a elaboração do 

Plano de Mobilidade os municípios foram também ouvidos sobre esta matéria, pese embora a 

referência de que as conclusões finais apenas serão realizadas após a elaboração do presente 

plano. A Autoridade de Gestão, no seu processo de avaliação, estabelecerá a articulação com 

as agências públicas com competências nas áreas abrangidas pelos planos que, no caso do 

PAMUS, será o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IMT, e, pelas implicações territoriais 

que as propostas do plano implicarão, a Direção Geral do Território, DGT, a partir do qual 
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notificará os municípios das conclusões da análise em sede de audiência de interessados. Este 

culminar da primeira fase poderá incluir recomendações para a fase subsequente. 

A segunda fase corresponde à negociação da configuração e razoabilidade dos investimentos 

dos compromissos em termos de metas e resultados, e da capacidade de concretização do 

PEDU no seu todo. Nesta fase negocial poderá ser ajustado o conteúdo do plano à ambição e 

capacidade de concretização, tanto quanto à realização dos objetivos e metas dos programas 

financiadores, bem como às respetivas disponibilidades financeiras. 
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8. PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

8.1. DO CONCEITO DO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Ainda durante a fase de elaboração do PEDU é publicado o Aviso para o Plano de Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável, definido ao nível de NUT III, realçando-se a mudança do título 

do plano que passou a integrar o termo “ação” que não constava no Regulamento Específico 

onde o título era Plano de Mobilidade Urbana Sustentável.
4
 

Esta nova designação remete-nos para o conceito de Plano de Ação e, consequentemente, 

para um processo de elaboração ágil e muito objetivado para os resultados, mais do que um 

plano clássico ou tradicional de mobilidade que, sem prejuízo da necessidade que o país terá 

em os elaborar, não parece ser, em contexto do Programa Portugal 2020, o momento exato 

para tal. 

Decorria, por esta altura, o debate sobre a necessidade destes Planos seguirem o Guião do 

Instituto de Mobilidade e Transportes o que faria com que a sua elaboração perdurasse por, 

sensivelmente, dois anos, não sendo, deste modo compaginável com as necessidades 

temporais de elaboração e execução das candidaturas elegíveis neste eixo. 

Ainda assim, e sem prejuízo dos conteúdos que este aviso define para o PAMUS, o mesmo 

aconselha a leitura dos princípios orientadores da Comissão Europeia, e do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, nomeadamente relativos aos Planos de Mobilidade Urbana 

Sustentável e aos correspondentes nacionais Planos de Mobilidade e Transportes (PMT), mas 

com a objetivação nas matérias relacionadas com as propostas de intervenção a financiar no 

âmbito do PO Regional. 

Não parece, no entanto, haver uma relação direta entre os SUMP europeus e o nacional PMT, 

daí a referência de que este último deve ser analisado na componente relacionada com “as 

propostas de intervenção a financiar no âmbito dos POR”. 

Em síntese, a elaboração de um PAMUS definido ao nível da NUT III, segundo o mesmo Aviso, 

resulta do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais. Deste modo, compete a estes 

planos enquadrar o apoio financeiro que os municípios pretendam candidatar ao Programa 

Operacional Regional para concretização das tipologias de ações no âmbito da prioridade de 

investimento 4.5. “mobilidade urbana”.  

                                                      

4
 A Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro veio sofrer alterações introduzidas pela Portaria n.º 404-A/2015, de 18 de 

novembro, nomeadamente na substituição do termo “Plano de Mobilidade Urbana Sustentável” por “Plano de Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável”. 
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Tendo em conta o desfasamento de escala, já anteriormente referido, em que o plano se 

realiza à escala de NUT III e as propostas de ação são eminentemente locais e municipais, 

poderão os beneficiários apresentar propostas de estudos e outros exercícios finos de 

planeamento à escala municipal ou do centro urbano. Na verdade, considera que estão 

previstos, enquanto custos elegíveis, estes exercícios finos de planeamento urbano e estudos 

sempre que se considerarem indispensáveis em função das tipologias de ação a candidatar. 

De todo o modo este plano terá, para além do objetivo associado à estratégia de baixo teor de 

carbono, de ter em conta o aumento da quota do transporte público e dos modos suaves, em 

particular, nas deslocações urbanas associadas à mobilidade quotidiana. 
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8.2. O CONCEITO DOS PAMUS 

Os conteúdos deste plano, de acordo com o aviso disponibilizado no Balcão 2020, são os 

seguintes: 

(i) Âmbito territorial; 

(ii) Linhas de orientação e princípios objetivos procurando contribuir para:  

 melhoria da eficiência e eficácia do transporte de pessoas e bens; 

 promoção de uma harmoniosa transferência para modos de transporte mais limpos 

e eficientes; 

 garantia de um sistema de acessibilidades e transporte mais inclusivo; 

 redução do impacte negativo do sistema de acessibilidades e transporte mais 

inclusivo; 

 redução do impacte negativo do sistema de transportes sobre a saúde e a 

segurança dos cidadãos, em particular, dos mais vulneráveis; 

 redução da poluição atmosférica, do ruído, das emissões de gases com efeito de 

estufa e do consumo de energia. 

(iii) Plano de trabalhos, que contempla quatro fases fundamentais:  

1. Caracterização e Diagnóstico - com a caracterização sintética do funcionamento 

do sistema de acessibilidades e o modelo de mobilidade, suportado nos 

documentos oficiais existentes (estudos e planos) e em informação estatística 

disponível no INE, contemplando os temas diretamente relacionadas com as 

tipologias das operações tidas em conta pelo POR, tais como: transportes públicos, 

modos suaves, interfaces e intermodalidade, segurança rodoviária urbana, tráfego 

e gestão de estacionamento.  

2. Identificação de Cenários, Objetivos e Definição da Estratégia - formulação de 

cenários que permitam repensar e planear o futuro do sistema de transportes e 

mobilidade dos cidadãos, resultando na consensualização de uma estratégia global 

de mobilidade para o conjunto do território. Face a uma análise comparativa de 

distintos cenários de evolução que reflitam a incerteza das principais variáveis que 

influenciam a mobilidade, serão consensualizados objetivos e metas, coerentes 

com as linhas de orientação nacionais e os objetivos e metas operacionais 

definidos para a prioridade de investimento 4.5 do Programa Operacional Regional, 

que consubstanciará a estratégia global de mobilidade para o território do Oeste e 

orientará a preparação das propostas de intervenção no âmbito do Portugal 2020. 
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3. Formulação e Avaliação de Propostas - tradução operacional da estratégia de 

mobilidade, através do desenvolvimento de um conjunto articulado de propostas 

relativas a medidas de natureza técnica e política e intervenções infraestruturais, 

contemplando os temas diretamente relacionados com as tipologias de ação 

passíveis de financiamento no âmbito da prioridade de investimento 4.5. 

4. Programa de Ação do PAMUS - identificação a título indicativo das medidas e 

intervenções a desenvolver, discriminando o calendário de execução, a respetiva 

estimativa de custos e o contributo estimado para as realizações e os seus 

consequentes resultados (metas quantificadas). O Programa de Ação englobará (i) 

a identificação e caracterização sumária de cada uma das medidas e intervenções; 

(ii) o faseamento e os horizontes temporais de implementação (curto, médio ou 

longo prazo); (iii) a identificação da(s) entidade(s) responsável(eis) pela sua 

execução; (iv) as estimativas de custo de implementação e de exploração; (v) as 

potenciais fontes de financiamento; (vi) o contributo específico estimado para os 

indicadores de realização e resultado. 

(iv) Acompanhamento e Monitorização, prevendo uma metodologia de acompanhamento e 

avaliação que permita medir os progressos da sua implementação, apoiada num 

conjunto de indicadores. 

(v) Modelo de acompanhamento e participação pública que traduza o envolvimento dos 

agentes e atores relevantes. 

(vi) Calendarização e Comunicação, identificando, para cada fase prevista, as principais 

tarefas a realizar e os momentos de participação. 

O prazo máximo de elaboração do PAMUS, definido ao nível da NUT III, é de 4 meses. 

Salienta-se, no entanto, o facto destes planos, pelo país, não terem o início no mesmo 

momento. Na verdade, o prazo conta a partir da data de aprovação da candidatura das 

AM/CIM’s à Assistência Técnica para a sua elaboração. 
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9. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PAMUS DO OESTE 

O processo de elaboração do PAMUS do Oeste iniciou-se, de forma concreta e efetiva, 

aquando da publicação do aviso de abertura das candidaturas CENTRO-06-2015-02. Assim, 

de acordo com o referido aviso, o PAMUS apresenta um prazo máximo de elaboração de 4 

meses a contar da data de aprovação da candidatura. 

Desta forma, decorreu, entre 17/07/2015 e 30/07/2015, o prazo para a apresentação das 

candidaturas para a concessão do apoio financeiro à elaboração dos PAMUS, tendo a 

OesteCIM, dentro dos prazos estipulados, submetido com sucesso a sua candidatura a 

28/07/2015. 

Posteriormente à submissão das candidaturas aos PAMUS pelas Comunidades Intermunicipais 

e consequente avaliação das candidaturas pela Autoridade de Gestão, foi comunicada às 

diversas instituições a aprovação do PAMUS a 27/10/2015, embora com data de decisão de 

22/10/2015. Contudo, anteriormente à data de aprovação, a OesteCIM já havia efetuado a 

adjudicação do PAMUS para o consequente desenvolvimento dos trabalhos. 

Como consequência da adjudicação e posterior aprovação da candidatura, foi efetuada, a 

20/08/2015 a primeira reunião geral para a apresentação global dos conteúdos e da 

metodologia, seguindo-se a reunião no dia 20/08/2015 com os municípios de nível superior e 

dia 8/10/2015 com os presidentes dos municípios no sentido de se proceder à recolha de 

informação útil para o desenvolvimento do PAMUS. No dia 21/01/2016 realizou-se, nova 

reunião com os presidentes de Câmara no sentido de prosseguir os trabalhos em curso e em 

conformidade com definido como prioridade de mobilidade para a OesteCIM e para cada 

município foram também realizadas as devidas reuniões, que decorreram a 17, 18 e 19 de 

fevereiro e 21, 28 e 29 de abril, no sentido de apurar qual as ações a integrar no PAMUS 

enquanto prioridade para a mobilidade urbana sustentável.   

Com efeito, dados os timings envolvidos, e como é percetível pelo desenvolvimento temporal já 

mencionado, não se verificou, como era o espírito inicial do PAMUS, a incorporação de 

nenhuma componente decorrente do PAMUS nos PEDU dos municípios de Alcobaça, 

Alenquer, Caldas da Rainha, Óbidos, Nazaré, Peniche e Torres Vedras por impossibilidade 

temporal efetiva, dado que a submissão dos PEDU teria de ser efetuada até ao dia 30-09-2015.  

Neste sentido, o PAMUS do Oeste, que terá de estar concluído até 30-06-2016, constituir-se-á 

como o documento que dará consistência e enquadramento às ações PEDU dos centros 

urbanos de nível superior desta região, mas que incorporará, igualmente, as ações necessárias 

para todo o restante território da CIM em matéria de mobilidade urbana sustentável para o 

conjunto da região e seus municípios. 
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Figura 3. Cronograma temporal do processo de elaboração do PAMUS 

Fonte: mpt®, 2015 
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PARTE 2. RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
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1. A MOBILIDADE E TRANSPORTES NO ÂMBITO DAS 

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS NACIONAIS E REGIONAIS 
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1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A afirmação de um sistema de transportes coerente, eficaz e sustentável exige uma atitude 

reflexiva, adaptada a uma sociedade complexa e a um futuro incerto. Determina, neste sentido, 

a necessidade enquadrar o sistema de mobilidade e transportes na estratégia de 

desenvolvimento territorial numa abordagem a múltiplas escalas. Deste modo, tendo em 

consideração o conjunto de princípios que se encontra subjacente à elaboração do PAMUS, a 

articulação com o sistema de gestão territorial torna-se importante enquanto elemento 

fundamental para a concretização das estratégias de ação definidas no âmbito das políticas 

atuais.  

Segundo Ferrão (2010), a visão estratégica enquanto “proposta de novos futuros (…) [deverá 

considerar] dinâmicas de evolução que importa, conforme os casos, combater, infletir, 

substituir, valorizar ou complementar”. No caso da OesteCIM, a sua missão passa pela 

“promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e 

ambiental do território abrangido”, podendo assumir um papel ativo nas estratégias de base 

territorial, tendo em conta a participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento 

regional, assegurando intervenção estratégica em diversas áreas designadamente as que se 

apresentam na figura seguinte.  

 

Figura 4. Eixos de intervenção da OesteCIM 

Fonte: adaptado de www.oestecim.pt 
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A prossecução dos eixos de intervenção da OesteCIM requer capacidade de agir sobre o 

território, bem como a compreensão da realidade atual, de modo a definir as necessidades e as 

premissas de desenvolvimento, baseando-se em conhecimento teórico e empírico e nos 

objetivos especificamente identificados para o sistema de mobilidade e transportes. Deste 

modo, a estratégia de mobilidade urbana sustentável que se pretende definir, enquadrará a 

necessidade de produzir uma mudança cultural, em que a inovação, a competitividade e a 

qualidade de vida deverão estar presentes. 

Nesta temática, Simplício (2000) enumera um conjunto de características para que a 

abordagem estratégica seja inovadora, nomeadamente a flexibilidade e adaptabilidade das 

propostas; a focalização das propostas e estratégias de intervenção nas questões 

estruturantes e de fundo; a valorização das potencialidades e aptidões locais; a capacidade de 

planear num contexto de incerteza; o reconhecimento da inserção competitiva das cidades em 

espaços cada vez mais vastos; a necessidade de repercutir o desenvolvimento 

socioeconómico na área de influência da cidade; o envolvimento e participação das estruturas 

e agentes locais e a aplicação do planeamento mais como estímulo e orientação do que como 

regulamentação. 

Deste modo, enaltecem-se todas as iniciativas públicas e privadas que promovam a mobilidade 

urbana sustentável, pois, segundo Teles (2009), “uma cidade acessível é uma cidade mais 

competitiva” e “todos sem exceção, temos uma responsabilidade na mudança deste novo 

paradigma”. 

Os desafios que se colocam aos municípios da OesteCIM envolvem uma procura dos melhores 

caminhos de desenvolvimento, de sustentabilidade e de competitividade, que são cada vez 

mais ambiciosos e é neste contexto que Ferreira (2005) defende que “num ambiente de grande 

complexidade, o planeamento estratégico surge como uma metodologia prospetiva que integra 

as múltiplas variáveis e determinantes. Num mundo de recursos financeiros escassos, o 

planeamento estratégico é a técnica que hierarquiza prioridades e faz a seleção das ações-

chave para a mudança”. Nesta mesma lógica de metodologia prospetiva, Partidário (2012), 

explica que o “pensamento estratégico envolve valores, não estruturas físicas, é mais focado, 

baseado em diálogo e em prospetiva”. 

Este pensamento aplicado ao território em análise reforça a importância dos municípios se 

unirem em torno das questões estruturantes que se colocam à mobilidade urbana sustentável e 

como afirma Teles (2014) “existe a necessidade de todos os municípios planearem, de forma 

integrada, na sua escala, as suas estratégias de mobilidade. Mesmo as vilas, por pequenas 

que sejam, hoje estão de forma geral requalificadas urbanisticamente, mas carecem de 

repensar o seu estacionamento, os percursos pedonais mais confortáveis para as pessoas com 
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mobilidade reduzida, designadamente pessoas idosas e deficientes, e outros modos suaves 

como as ciclovias". 

Por sua vez, Fonseca (2006), defende que a “finalidade do planeamento estratégico visa 

identificar, hierarquizar e programar os recursos mobilizadores de crescimento de um território, 

com base no diagnóstico dos problemas e das tendências de evolução que bloqueiam o 

desenvolvimento sócio - económico e territorial, bem como os fatores de desenvolvimento 

externos, em termos de políticas sectoriais que tenham repercussões no desenvolvimento 

territorial; iniciativa e capacidade de empreendimento por parte dos atores/instituições locais; 

constituição de parcerias público/privado, incrementando uma cultura de partilha de 

responsabilidades; desenvolvimento de uma base coerente e fundamentada de apoio à 

decisão.” 

Assim a realização dos PMUS integrando os objetivos do Portugal 2020, tem por finalidade 

“enquadrar as ações tradicionalmente realizadas avulso, numa estratégia articulada e planeada 

ao nível dos municípios e das CIM/AM. Esta atitude representa um enorme avanço neste tema, 

face aos anteriores quadros comunitários” (Teles, 2014). Este facto vem reforçar o princípio de 

uma reflexão alargada a toda a região, de forma a construir um compromisso entre os 

municípios relativamente às escolhas coletivas a adotar para o futuro da região, permitindo que 

os investimentos de carácter supramunicipal sejam pensados e desenhados no âmbito da 

OesteCIM. 

No entanto, Barros (2011) indica que “o planeamento estratégico deve entender-se como um 

processo social através do qual um conjunto de pessoas em diversas relações e posições 

institucionais se agrupam para conceberem planos e desenvolverem conteúdos e estratégias 

para a gestão da mudança territorial. O peso crescente dos movimentos sociais e dos agentes 

de desenvolvimento económico na tomada de decisões, o agravamento da componente de 

rivalidade entre cidades, conduziram as políticas de desenvolvimento e ordenamento urbano a 

envolverem empresas e instituições diversas no financiamento, conceção e execução de 

políticas.” 

Neste ambiente de partilha de informação e necessariamente construção de novas realidades 

ao nível da mobilidade torna-se imperioso a colaboração de todos os municípios em busca de 

um plano para todos, essencial para priorizar os investimentos numa era marcada globalmente 

pelas dificuldades financeiras.  

Segundo Carvalho (2012), “um plano estratégico é a definição de um projeto de cidade (ou de 

região) que unifica diagnósticos, combina e concretiza iniciativas públicas e privadas e 

estabelece um quadro de mobilização e de cooperação dos atores sociais urbanos. Trata-se, 

então, de um instrumento de apoio à tomada de decisões e ao mesmo tempo, uma proposta de 
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responsabilidade partilhada que coloca grandes desafios para a modernização do território e a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”. 

Deste modo, o enquadramento estratégico do sistema de mobilidade e transportes deverá 

decorrer da preocupação de promover uma eficaz e eficiente utilização dos transportes, 

pressupondo, por este motivo, uma estratégia de intervenção global e integrada, que exige o 

alinhamento com as estratégias nacionais e regionais que se apresentam como uma referência 

para a construção do PAMUS do Oeste.  

Alicerçado nas diretivas dos programas nacionais e regionais e em coordenação com as 

políticas setoriais e as intervenções de cariz municipal e local, apresenta-se, de seguida, o 

enquadramento estratégico do sistema de mobilidade e transportes nos principais instrumentos 

de gestão territorial com os quais o PAMUS se articula ou a partir dos quais procurou sustentar 

o seu enquadramento, estando estes em conformidade com as análises estabelecidas ao longo 

das secções que seguidamente se apresentam. 
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1.2. NÍVEL NACIONAL 

1.2.1. Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 

A Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 é um documento de natureza estratégica que tem 

como premissa ser um quadro de referência para o desenvolvimento urbano sustentável de 

Portugal para o período 2014-2020. A presente estratégia foi aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 61/2015, de 16 de julho e resulta do reconhecimento que a 

sustentabilidade é uma orientação europeia de referência e com especial relevância para uma 

política de desenvolvimento territorial das cidades nas suas dimensões económica, social, 

ambiental, cultural e de governança.  

No seu conteúdo procura reforçar a dimensão estratégica do papel das cidades nos diversos 

domínios, sustenta-se nas opções estratégicas de base territorial estabelecidas no PNPOT e 

no PROT e pretende estabelecer-se como um quadro de referência orientador para os 

municípios e entidades intermunicipais indicando as linhas de orientação a médio e longo 

prazo, encontrando soluções para as fragilidades e para a necessidade de estruturação urbana 

do território de forma a contribuir para competitividade, sustentabilidade e a coesão nacional, 

ambicionado cidades sustentáveis.  

 

 

Figura 5. Visão Cidades Sustentáveis 2020 

Fonte: adaptado, Cidades Sustentáveis 2020 

Ancorado no paradigma do desenvolvimento urbano sustentável, este documento elaborado à 

luz do Portugal 2020, refere que as intervenções não se devem resumir apenas à dimensão 

física do espaço urbano, mas devem concretizar desígnios mais altos como são o 

desenvolvimento económico, a inclusão social, a educação, a participação e a proteção do 

ambiente.  
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Por outro lado, constitui também uma proposta de desenvolvimento e sustentabilidade urbana 

pois procura o desenvolvimento territorial por intermédio do reforço da estruturação urbana do 

território nacional e da melhoria da qualidade de vida das populações em meio urbano. 

 

Figura 6. Ambição da Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 

Fonte: adaptado, Cidades Sustentáveis 2020 

No seguimento do descrito, a Estratégia Cidades Sustentáveis 2020 baseia-se na resposta a 

um conjunto de desafios, emergentes do diagnóstico territorial, que exigem abordagens 

integradas, adequadas às particularidades de cada território, devendo ser consideradas nas 

políticas nacionais de desenvolvimento por forma a responder aos desafios reconhecidos para 

as cidades atuais, identificados na Figura 7. 

Cidades + Prósperas Promotoras de qualidade de vida, atrativas em termos funcionais e de 
investimento, inovadoras, criativas, inteligentes e empreendedoras. 

Cidades + Resilientes 

Cidades + Saudáveis 

Capazes de gerir e solucionar em contextos de incerteza, conhecedoras e 
valorizadoras do seu território. 

Potenciadoras de padrões de vida saudável ajustados às necessidades da 
população, eco-eficientes, de baixo teor de carbono e desperdício. 

Cidades + Justas  

Cidades + Inclusivas 

Participadas ativamente pelos cidadãos e comunidades, identificadoras de 
problemas, promotoras de soluções e de uma governação transparente. 

Capazes de responder eficientemente à procura e às necessidades de 

serviços gerais, fomentando a coesão e a solidariedade territorial. 

Cidades + Conectadas Conectadas com a Europa e com o Mundo, âncoras de desenvolvimento e 
coesão, assegurando complementaridades mais sustentáveis.  
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Figura 7. Desafios no domínio das cidades sustentáveis 

Fonte: adaptado, Cidades Sustentáveis 2020 
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A materialização da visão descrita e a resposta aos desafios identificados configura-se em 

quatro eixos estratégicos. 

 

Figura 8. Eixos Estratégicos e Orientações no domínio das Cidades Sustentáveis 

Fonte: adaptado, Cidades Sustentáveis 2020 

Em relação aos eixos apresentados, as orientações estratégicas consideradas para o sistema 

de mobilidade e transportes que integram o eixo “Inteligência e Competitividade” refletem-se na 

orientação mencionada de promover a redução dos custos de localização através da 

otimização do uso de infraestruturas de mobilidade e logística, apostar na “economia verde” 

através do incentivo a estratégias de baixo carbono, incentivar a adoção de soluções urbanas 

inovadoras ajustadas às necessidades e à procura, desenvolver soluções eletrónicas 

inteligentes que disponibilizem informação e o acesso a serviços públicos de acordo com as 

necessidades.  
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No domínio de ação do eixo “Sustentabilidade e Eficiência” destacam-se as orientações 

relativas à promoção da redução da intensidade energética e do consumo, designadamente no 

que concerne à gestão da procura e promoção da eficiência energética em vários setores, 

entre os quais a mobilidade através da integração e utilização de fontes de energia renovável. 

Além das orientações referidas, a diminuição da intensidade carbónica da mobilidade urbana é 

também uma das medidas consagradas neste eixo, concretizada através de ações que alterem 

o padrão de mobilidade atual que privilegia o uso do transporte individual motorizado e 

valorizem:  

 Promoção da intermodalidade; 

 Garantia de níveis adequados de serviço e oferta, conetividade, informação e 

sustentabilidade do transporte coletivo; 

 Incremento de soluções de mobilidade com baixos níveis de carbono na repartição 

modal, designadamente a mobilidade suave (pedonal e ciclável) e a “elétrica 

renovável”; 

 Promoção da integração funcional e tarifária da rede intermodal urbana, suburbana e 

interurbana; 

O documento refere ainda a importância de contemplar nos processos de regeneração urbana 

o incentivo à mobilidade sustentável, através da promoção de uma oferta de proximidade 

diversificada, dotação das áreas urbanas com bons níveis de acessibilidade, de opções de 

mobilidade segura dirigidas a crianças, jovens, famílias e idosos, soluções de logística urbana, 

e reorganização do “espaço-canal” a favor do transporte coletivo e da mobilidade suave.  

No eixo “Inclusão e Capital Humano”, a estratégia refere como orientação a implementação de 

ações que promovam a inclusão, a equidade e a coesão social que ao nível dos transportes e 

da mobilidade pode expressar-se na implementação de soluções de transporte que combatam 

a exclusão e a dificuldade de mobilidade da população residente em áreas pouco urbanizadas 

e negligenciadas em termos de serviços públicos de transporte, garantido o “direito à cidade” a 

todos sem exceção. Os cidadãos devem assumir uma posição ativa no modelo de 

desenvolvimento sustentável através da sensibilização e envolvimento participativo, criando 

plataformas de participação pública que fomentem a inovação.   

Por fim no eixo “Territorialização & Governança” a estratégia refere que as cidades devem 

dispor de uma base de informação sólida e atualizada que permita a realização de diagnósticos 

de necessidades, de custos e contextos de intervenção, desenvolvendo sistemas de 

informação de base urbana, disponíveis publicamente fomentando a produção e a partilha de 

inovação ao nível das ações.  
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A premissa de desenvolvimento urbano sustentável ambicionada pela estratégia “Cidades 

Sustentáveis 2020”, pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e 

como tal a implementação, o acompanhamento e monitorização das ações que concretizaram 

as orientações apresentadas devem ser asseguradas por financiamento no âmbito dos fundos 

comunitários, pela criação de um “Fórum Cidades Sustentáveis 2020”, de um “Barómetro” e 

Índice de Sustentabilidade Urbana e ainda pela promoção de redes e plataformas de 

conhecimento e inovação. O Fórum corresponde a um portal, plataforma para a partilha de 

informação, boas práticas, ferramentas analíticas e avaliação do desempenho das cidades em 

termos de sustentabilidade urbana enquanto o Barómetro tem como função comparar o 

desempenho de várias cidades e funciona como ferramenta de avaliação de impactos nas 

cidades e áreas metropolitanas das Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável 

(AIDUS).  

Assim, a promoção da sustentabilidade urbana das cidades deve aproveitar e enquadrar as 

ações a desenvolver nas possibilidades de financiamento disponíveis sobretudo nas tipologias 

de ação do financiamento comunitário.  

Neste contexto, para cada eixo estratégico existem Prioridades de Investimento (PI) e Fundos 

Europeus Estruturantes de Investimento (FEEI): Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), Fundo Social Europeu (FSE) e Fundo de Coesão (FC) previstos nos Programas 

Operacionais (PO) temáticos: PO Competitividade e Internacionalização (POCI); PO Inclusão 

Social e Emprego (POISE); PO Capital Humano (POCH); PO Sustentabilidade e Eficiência no 

Uso de Recursos (POSEUR) e nos Planos Operacionais Regionais (POR): POR Norte, POR 

Centro, POR Lisboa, POR Alentejo, POR Algarve. De seguida apresenta-se a exemplificação 

de tipologias de ação elegíveis nos financiamentos descritos no âmbito da mobilidade e 

transportes. 
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Figura 9. Tipologias de ação passíveis de financiamento para o sistema de mobilidade e transporte no âmbito 
dos eixos da Estratégia “Cidades Sustentáveis 2020” 

Fonte: adaptado, Cidades Sustentáveis 2020 

A estratégia “Cidades Sustentáveis 2020” no seguimento dos programas e planos 

apresentados anteriormente reforça a necessidade de desencadear novas formas de gestão 

para o sistema de transportes procurando soluções que se enquadrem na política de 

sustentabilidade, tendo em conta um melhor planeamento urbano que permita o cumprimento 

das metas definidas no que respeita à redução das emissões de GEE nos transportes, priorize 

os modos suaves de mobilidade e a melhore a rede e a eficiência dos transportes públicos. 
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 Novos modelos de prestação de serviços em rede, adoção de soluções e projetos de 

mobilidade inovadores com recurso a TIC que promovam maior eficiência; 

 Desenvolvimento e aquisição de equipamento para soluções inovadoras e experimentais 

menos poluentes de transporte e para sistemas inteligentes de controlo de tráfego rodoviário; 

 Desenvolvimento de “ações-piloto”, planos de qualidade do ar e redução do ruído; 

 Sensibilização da população à participação no desenvolvimento de cidades sustentáveis. 
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 Elaboração de planos integrados de mobilidade urbana sustentável; 

 Incremento dos modos suaves; 

 Reforço da integração multimodal para os transportes públicos de passageiros; 

 Estruturação de corredores urbanos de procura elevada e prioridade de acesso aos 

transportes públicos e modos suaves; 

 Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real; 

 Atualização tecnológica dos postos de carregamento elétricos públicos e alargamento da 

rede de pontos de carregamento em espaços de acesso público; 
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 Ações integradas e multidisciplinares de regeneração social e urbana onde se integram 

ações de eliminação de barreiras físicas condicionantes da mobilidade.  
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 Aquisição de equipamentos e desenvolvimento de sistemas para a prestação de serviços 

públicos em rede e resposta às necessidades da população; 
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1.2.2. Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável  

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 2005-2015 e o respetivo Plano 

de Implementação (PIENDS) foram aprovados pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

109/2007, de 20 de agosto. A sua elaboração seguiu os princípios da Estratégia Europeia de 

Desenvolvimento Sustentável (EEDS) e constitui um instrumento de orientação política da 

estratégia de desenvolvimento do país no horizonte de 2015, servindo de referencial para a 

aplicação dos fundos comunitários no período 2007-2013. 

A ENDS 2005-2015 foi concebida com uma arquitetura de integração e projeção no horizonte 

de 2015 dos diversos instrumentos de planeamento estratégico do Governo, em particular do 

Programa Nacional de Reformas, do Plano Tecnológico, do Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) e das estratégias e medidas sectoriais que os integram. 

O documento traduz a concretização de uma estratégia de desenvolvimento e um 

compromisso com as gerações vindouras, apresentando como grande desígnio a promoção do 

crescimento sustentável do país, tendo em vista tornar Portugal num dos países mais 

competitivos e atrativos da União Europeia (UE), num quadro de elevado nível de 

desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social. 

Assume, de uma forma geral, os seguintes objetivos, vetores estratégicos e linhas de atuação: 

 Qualificação da população Portuguesa orientada para uma sociedade do conhecimento; 

 Economia sustentável, competitiva e orientada para atividades de futuro; 

 Gestão eficiente e preventiva do ambiente e dos recursos naturais; 

 Organização equilibrada do território, valorizadora de Portugal no espaço europeu e 

que proporcione qualidade de vida; 

 Dinâmica de Coesão Social e Responsabilidade Individual; 

 Papel ativo de Portugal na cooperação para a sustentabilidade global. 

No que respeita à implementação de uma política de transportes sustentáveis, a UE no 

domínio da ENDS 2005-2015 identifica como objetivos a redução dos níveis de tráfego, 

congestionamento, ruído e poluição, bem como incentivar o uso de transportes que respeitem o 

ambiente e assegurem a plena internalização dos custos sociais e ambientais. Salienta-se, 

também, a necessidade de serem adotadas medidas para dissociar o crescimento dos 

transportes do crescimento do produto nacional bruto através da substituição do transporte 

rodoviário pelo ferroviário, pelo transporte marítimo e pela maior utilização de meios de 

transportes públicos de passageiros. 

http://www.dpp.pt/pt/ENDS2015/Documents/ENDS-RCM_109_2007_20Ago2007.pdf
http://www.dpp.pt/pt/ENDS2015/Documents/ENDS-RCM_109_2007_20Ago2007.pdf
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Um outro vetor estratégico na ENDS 2005-2015 corresponde à consolidação de um sector de 

transporte de mercadorias mais organizado, em torno de operadores especializados e 

multimodais e menos intensivo em consumo de combustíveis. 

A ENDS 2005-2015 refere, também, a importância de encarar as cidades, Áreas 

Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais como parte integrante do desenvolvimento, 

permitindo intervenções a diferentes escalas e a realização de investimentos em infraestruturas 

ligadas a diferentes atividades, da energia aos resíduos, das telecomunicações à política de 

transportes, que ambicionem um crescimento de maior utilização de recursos naturais e menos 

poluente. 

De igual modo, defende que se devem experimentar novas soluções de transportes em áreas 

urbanas que permitam reduzir o congestionamento e a degradação ambiental, sem exigir 

investimentos infraestruturais pesados, ensaiando inovações tecnológicas na área dos 

combustíveis e das motorizações, assim como novas soluções organizativas na área dos 

transportes de uso coletivo e, ainda, criar e consolidar espaços e corredores “verdes” nas áreas 

urbanas, procurando uma melhor articulação entre o urbano e o rural. 
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1.2.3. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território  

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi aprovado pela Lei 

n.º 58/2007, de 4 de Setembro, e retificado pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 

7 de Setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de Novembro. É composto por um relatório e por 

um programa de ação.  

O relatório descreve o enquadramento do país no contexto ibérico, europeu e mundial, faz a 

caracterização das condicionantes, problemas, tendências e cenários de desenvolvimento 

territorial de Portugal, identifica os principais problemas para o ordenamento do território, que 

fundamentam as opções e as prioridades de intervenção em matéria de ordenamento do 

território, e procede ao diagnóstico das várias regiões, fornecendo opções estratégicas 

territoriais para as mesmas, estabelecendo um modelo de organização espacial. 

O programa de ação concretiza a estratégia de ordenamento, desenvolvimento e coesão 

territorial do país, em coerência com outros instrumentos estratégicos, através da definição de 

orientações gerais, de um conjunto articulado de objetivos estratégicos, que se desenvolvem 

através de objetivos específicos e de medidas prioritárias, definindo as diretrizes para a 

coordenação da gestão territorial. 

O PNPOT, quadro de referência para a elaboração de todos os instrumentos de gestão 

territorial e tradução espacial das estratégias de desenvolvimento económico e social, identifica, 

em matéria de transportes e mobilidade, os seguintes problemas: 

 Deficiente intermodalidade dos transportes, com elevada dependência das 

infraestruturas rodoviárias e uso do automóvel privado, a par do insuficiente 

desenvolvimento de outros modos de transporte, nomeadamente o ferroviário; 

 Subdesenvolvimento dos sistemas aeroportuário, portuário e ferroviário de suporte à 

conectividade internacional de Portugal, no quadro Ibérico, Europeu, Atlântico e Global. 

A estratégia definida no PNPOT visa combater os problemas existentes e pretende, 

simultaneamente, consolidar novas oportunidades tendo em vista a promoção de um Portugal 

mais sustentável, melhor ordenado, mais competitivo e equitativo.  

No enquadramento destas pretensões, torna-se evidente a necessidade de combater a 

insustentabilidade ambiental e económica do setor dos transportes, reconhecendo a deficiente 

intermodalidade e a excessiva dependência da rodovia e dos veículos privados. Neste contexto, 

das medidas prioritárias indicadas no programa de ação do PNPOT, destacam-se para o setor 

dos transportes: 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0612606181.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0612606181.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/11/21101/0000200003.pdf
http://www.dgterritorio.pt/filedownload.aspx?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=35C2E555-C85C-4720-84D1-E2D2F910E83C&content_id=40CDB828-0A47-4DC4-A325-0B4828465AC3&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2013-06-03165939
http://www.dgterritorio.pt/filedownload.aspx?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=35C2E555-C85C-4720-84D1-E2D2F910E83C&content_id=6E0740EA-E664-4110-AA83-75DEB7B251F8&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2013-06-03170058
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 A implementação de planos de transporte urbanos sustentáveis, visando reforçar a 

utilização do transporte público e a mobilidade não motorizada e melhorar a qualidade 

do ar, nomeadamente em áreas de grande densidade populacional, não descurando, a 

integração nos planos de infraestruturas viárias, as questões da segurança dos 

transportes e da mobilidade de todos os segmentos da população, incentivando o 

transporte acessível, seja ferroviário (comboio ou metro) seja transporte coletivo 

rodoviário urbano ou suburbano, e promover a eliminação de barreiras físicas 

existentes nas infraestruturas dos transportes ferroviários e rodoviários, facilitando a 

mobilidade dos cidadãos com deficiência; 

 Regulamentar a utilização de veículos em meio urbano, tanto de transporte público 

como individual, de passageiros ou de mercadorias e mistos, definindo índices de 

emissão admissíveis, através de medidas incidentes na aquisição e na utilização; 

 Promover a certificação ambiental de empresas de transporte público de mercadorias. 

No caso da região do Oeste, o PNPOT assume como opções estratégicas para o sistema de 

mobilidade e transportes, no futuro da região: 

 Modernização e reforço das infraestruturas de conectividade internacional marítimas e 

aeroportuárias; 

 Inserção da região nas redes transeuropeias de alta velocidade ferroviária; 

 Promoção de um sistema de mobilidade e transportes mais eficaz, eficiente e 

sustentável; 

 Promoção de um modelo territorial que valorize a concentração do desenvolvimento 

urbano à volta dos nós e terminais do sistema de transportes públicos. 

 Estruturação do sistema urbano sub-regional, articulando o eixo Torres Vedras - 

Caldas da Rainha - Alcobaça, o eixo Vila Franca de Xira - Carregado/Azambuja - 

Cartaxo - Santarém, o eixo Almeirim/Santarém – Rio Maior - Caldas da Rainha e 

Tomar - Torres Novas - Entroncamento – Abrantes. 

De igual modo, o PNPOT, referencia que este território é estruturado por dois grandes eixos: 

A8 e linha do Oeste que articula os aglomerados urbanos de Torres Vedras, Caldas da Rainha 

e Alcobaça e o eixo Vila Franca de Xira - Cartaxo - Santarém, que se apoia na A1 e na linha do 

Norte. Por outro lado, refere que as novas acessibilidades transversais A15, IC10, IC11 e IC9 

seguem o rumo tendencial da separação, já existente pelo sistema montanhoso Montejunto - 

Aires - Candeeiros, que se reflete no reforço da mobilidade regional nomeadamente das 

interdependências entre o sistema urbano do Oeste, Rio Maior e o eixo Santarém - Vila Franca 

de Xira. 
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As opções estratégicas territoriais constituem a base das trajetórias futuras para o 

desenvolvimento baseando-se no aproveitamento dos fatores diferenciadores que potenciarão 

oportunidades e projetos de desenvolvimento. Neste sentido, as plataformas marítimo-

portuárias, aeroportuárias e os sistemas de transportes terrestres assumem um papel chave de 

suporte à conectividade internacional e de afirmação de Portugal no Mundo. Porém, no que 

concerne à mobilidade internacional de passageiros, a localização do nosso País impõe o 

transporte aéreo como opção fundamental. 

Em suma, o sistema de transportes e acessibilidades é considerado um dos domínios 

essenciais da sustentabilidade, fator de competitividade da economia, elemento estruturante do 

ordenamento do território, garantia de coesão social e condicionante da qualidade de vida. 
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1.2.4. Estratégia Nacional para a Energia 

O Governo definiu as grandes linhas estratégicas para o sector da energia, estabelecendo a 

Estratégia Nacional para a Energia, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

29/2010, de 15 de abril de 2010, que substitui a anterior Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 169/2005, de 24 de outubro. 

As opções de política energética pretendem manter Portugal na fronteira tecnológica das 

energias alternativas, potenciando a produção e exportação de soluções com elevado valor 

acrescentado, que permitam ainda diminuir a dependência energética do exterior e reduzir as 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Deste modo, assume como objetivos:  

 Reduzir a dependência energética do país face ao exterior; 

 Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto 

europeu; 

 Reduzir o saldo importador energético recorrendo à produção de energia através de 

fontes endógenas; 

 Consolidar um cluster no sector das energias renováveis em Portugal; 

 Desenvolver um cluster associado à promoção da eficiência energética; 

 Promover o desenvolvimento sustentável criando condições para o cumprimento das 

metas de redução de emissões assumidas por Portugal no quadro europeu. 

Por sua vez, a ENE 2020 assenta em cinco eixos que traduzem uma visão estratégica e um 

conjunto de prioridades.  
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Figura 10. Eixos e prioridades de investimento definidos na ENE 2020 

Fonte: Adaptado de ENE 2020 

Tendo em conta os eixos da estratégia nacional para a energia, no sector dos transportes, 

destacam-se como medidas prioritárias as que estão relacionadas com o abate de viaturas, a 

consolidação da fiscalidade verde nos transportes e medidas que fomentem a afirmação de um 

sistema de transportes mais eficiente do ponto de vista energético e ambiental, contribuindo 

para uma mobilidade mais sustentável. 

Neste domínio, será contínuo o esforço de promoção de medidas que desenvolvam novas 

soluções de transporte e incentivem a transferência modal no transporte privado de 

passageiros a favor do transporte público e dos modos suaves, com redes e serviços mais 

eficientes e melhor articulados, potenciando as vocações de cada modo. Também no 

transporte de mercadorias serão prosseguidas as medidas necessárias à otimização das 

cadeias de transporte, melhorando a sua integração e articulação, e que incentivem o aumento 

da participação dos modos potenciadores de maior eficiência global do sistema, 

nomeadamente o transporte marítimo e ferroviário. 
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Por fim, é ainda possível referenciar na ENE 2020 como meta ao nível dos transportes a 

substituição de 10% dos combustíveis atualmente consumidos no sector rodoviário por 

eletricidade e biocombustíveis.  

Os biocombustíveis líquidos mais comuns são o biodiesel, obtido a partir de óleos orgânicos e 

o bioetanol, produzido através da fermentação de hidratos de carbono (açúcar, amido, 

celulose). Além dos biocombustíveis líquidos existem ainda os gasosos que têm origem nos 

efluentes da agricultura, pecuária, industriais, urbanos (lamas das estações de tratamento de 

efluentes domésticos) e aterros que são constituídos por uma mistura de gases em que o 

metano é o principal, e cuja mistura é denominada por biogás. 
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1.2.5. Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética  

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013 de 10 de Abril, o Plano 

Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEEE - 2016) revoga o anterior aprovado 

pela Resolução do Conselho e Ministros n.º 80/2008, de 20 de Maio, em vigor para o período 

de 2008-2015, contemplando quatro áreas específicas de atuação para a redução dos 

consumos energéticos – Transportes, Residencial e Serviços, Indústria e Estado – e três áreas 

transversais – Comportamentos, Fiscalidade e Incentivos e Financiamentos. 

No que respeita, especificamente ao PNAEE, o principal objetivo da sua revisão é o de projetar 

novas ações e metas para 2016, integrando as preocupações relativas à redução de energia 

primária para o horizonte de 2020, constantes da Diretiva n.º 2012/27/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro, relativa à eficiência energética, que altera as 

Diretivas n.ºs 2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas n.ºs 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

A definição de uma nova Estratégia para a Eficiência Energética justifica-se pela necessidade 

de a tornar numa prioridade das políticas energéticas. No contexto atual, considerou-se 

necessário adequar os objetivos do PNAEE de 2008 à realidade nacional, tendo em conta as 

fontes e o nível de financiamento disponíveis, reduzindo os incentivos financeiros para fazer 

face à estrita necessidade de cumprimento das metas e selecionando as medidas com base 

numa gradação da relação custo/beneficio associada aos respetivos investimentos. Deste 

modo, o PNAEE 2016 dá continuidade à maioria das medidas previstas no PNAEE de 2008, 

ainda que algumas sofram alteração das respetivas metas ou a inclusão ou extinção de 

algumas ações previstas, em função do seu estado e potencial de implementação face ao 

respetivo custo económico. 

O PNAEE de 2008 tinha estabelecido como meta a redução de consumo de energia final em 

10% até 2015. Para a atingir, foram definidas 50 medidas, organizadas em 12 programas, com 

o objetivo de reduzir o consumo energético nas áreas de Transportes, Residencial e Serviços, 

Indústria, Estado e Comportamentos. 

Ao nível dos transportes destacam-se os programas: “renove carro”, “mobilidade urbana” e 

“sistema de eficiência energética nos transportes”.  
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Figura 11. Programas na área dos transportes do PNAEE 2016 

Fonte: PNAEE 2016, 2015  
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Tabela 3.Resumo dos impactos do PNAEE 2016, por programa 

Fonte: PNAEE 2016 

A estimativa da poupança induzida pelo PNAEE até 2016 correspondente a uma redução do 

consumo energético de, aproximadamente, 8,2% relativa à média do consumo verificada no 

período entre 2001 e 2005, o que se aproxima da meta indicativa definida pela União Europeia 

de 9% de poupança de energia até 2016. 

Tabela 4. Síntese global do impacto dos transportes do PNAEE 2016 

Fonte: PNAEE 2016 

 

                                                      

5
 A tonelada equivalente de petróleo (tep) é o conteúdo energético de uma tonelada de petróleo indiferenciado. No 

caso da energia elétrica, que normalmente é contabilizada em "quilowatt-hora" (kWh), a relação entre as duas unidades 

é a seguinte: 1 tep = 11 628 kWh. 

Programa Potenciais Economias (tep
5
) % Meta 2016 (tep) 

Transportes 344 038 22,9 

1 501 305 

Residencial e Serviços 634 265 42,2 

Indústria 365 309 24,3 

Estado 106 380 7,1 

Comportamentos 21 313 1,4 

Agricultura 30 000 2,1 

Programa 

Resultados 

Energia poupada Meta 2016 (tep) 
Execução 
2016 (1) 

Meta 2020 (tep) 
Execução 

2020 
Final Primária Final Primária Final Primária 

Transportes 252 959 252 959 344 038 343 683 74% 408 414 406 815 54% 

Total 
PNAEE 

729 077 850 524 1 501 305 1 773 231 49% 2 003 954 2 394 064 36% 
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Neste contexto, a OesteCIM também apresenta um papel ativo na promoção de um modelo de 

desenvolvimento sustentável, implementando uma cultura de pesquisa de soluções inovadoras 

com menor impacte ambiental e na adoção de conceitos de eficiência energética e ambiental 

nos processos de planeamento e de ordenamento do território. No território do Oeste são 

práticas corrente as iniciativas e projetos diversos neste contexto dos quais se destacam:  

 Ação de formação sobre eficiência energética (novembro, 2015); 

 Workshop do Projeto ClimAdaPT.Local (novembro, 2015); 

 Workshop sobre certificação e gestão de energia (maio, 2014);  

 Convenção “Low Carbon de um OesteSustentável” – Desafios e Oportunidades 

(julho,2014), onde se procedeu à apresentação dos SEAP´s (Planos para a 

Sustentabilidade Energética) e que apresentou como objetivo principal a sensibilização 

e o envolvimento técnico e politico para um conjunto de ações estratégicas de acordo 

com o PNAEE e o PNAER; 

 Projeto “Gestão e Optimização de Consumos Energéticos”; 

 Programa “Display Campaign - Edifícios Públicos”;  

 Projeto “Ecobombeiros”;  

 Projeto “Luz certa no seu município”;  

 Projeto “OESTELED IP”; 

 Projeto “Smart Offices”; 

 Projeto “BATTERIE”; 

 Projeto “REPUTE”, que inclui o projeto-piloto “MOOVE Oeste Portugal”; 

 Projeto “GPP 2020”. 
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1.2.6. Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 

O Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER -2020), assim como o 

PNAEE, é um instrumento de planeamento energético que estabelece o modo de alcançar as 

metas e os compromissos internacionais assumidos por Portugal em matéria de eficiência 

energética e de utilização de energia proveniente de fontes renováveis. A Diretiva Energias 

Renováveis estabelece, no seu artigo 4.º, a obrigação de cada Estado-Membro aprovar e 

notificar à Comissão um plano nacional de ação para as energias renováveis, fixando os 

objetivos nacionais para as quotas de energia proveniente de fontes renováveis consumida 

pelos setores da eletricidade, do aquecimento e arrefecimento e dos transportes no horizonte 

2020. 

Apenas a meta setorial para os transportes de 10% é vinculativa, não prevendo a diretiva, 

metas obrigatórias específicas para o setor da eletricidade, ou para o setor do aquecimento e 

arrefecimento. 

Neste âmbito, foi aprovado, em 30 de julho de 2010 o PNAER, que foi objeto de comunicação à 

Comissão Europeia em 10 de agosto de 2010. O Decreto-Lei n.º 141/2010, de 31 de dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 39/2013, de 18 de março que transpôs parcialmente a referida 

diretiva n.º 2009/28/CE, estabeleceu, no artigo 2.º, as metas nacionais para a utilização de 

energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia e no consumo 

energético nos transportes em 2020, correspondentes a 31% e a 10%, respetivamente. 

As linhas de ação do PNAER para o horizonte temporal de 2020 centram-se no cumprimento 

da meta de 10% no eixo dos transportes, onde as alavancas para o cumprimento de 

incorporação FER (Fontes de Energia Renováveis) passam pela promoção de veículos 

elétricos e pelo aumento de incorporação de biocombustíveis de 1.ª geração (biodiesel- FAME 

e bioetanol) ou de gerações superiores (HVO- Hydrotreated Vegetable Oil). Embora o potencial 

do veículo elétrico não seja negligenciável, a mais recente estimativa de introdução do mesmo 

no mercado automóvel revela uma contribuição potencial de apenas 1,2% para a meta dos 

10%, colocando a pressão sobre a incorporação de biocombustíveis. 

A meta de Portugal para a quota de energias renováveis no consumo final bruto de energia 

para 2020 é de 31% (a quinta mais elevada da EU) e reflete, essencialmente, o caminho já 

percorrido na promoção das FER que colocam Portugal numa posição de liderança em 

capacidade instalada térmica e elétrica e revelam o potencial existente para o desenvolvimento 

de novos projetos. 

A aposta na utilização de fontes de energia renovável no setor dos transportes conduz a uma 

redução da dependência do petróleo e, consequentemente, a uma redução das emissões de 
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CO2. Por outro lado, a diversificação das fontes de abastecimento, através da endogeneização 

da produção de combustíveis, conduz a uma maior segurança do abastecimento, essencial no 

setor dos transportes. 

A meta do setor dos transportes será cumprida em 2020, em termos reais, com 4,5% de 

biocombustíveis substitutos da gasolina, 87% de biocombustíveis substitutos do gasóleo e 

8,5% de eletricidade de origem renovável. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Visão prospetiva da meta para o setor dos transportes  

Fonte: Adaptado de PNAER 2020 

Os biocombustíveis constituem atualmente a solução mais acessível para a efetiva introdução 

de fontes de energia renováveis nos transportes. Tal, decorre do facto, de poderem ser 

imediatamente utilizados nos veículos que se encontram em circulação, o que os torna uma 

escolha adequada para o cumprimento da meta comunitária no setor dos transportes. 

Efetivamente estão a ser equacionadas formas de promover a introdução dos biocombustíveis 

substitutos da gasolina, nomeadamente, o bioetanol, cuja introdução no mercado numa escala 

razoável, poderá contribuir para a quota das renováveis, no setor dos transportes. 

A introdução dos biocombustíveis, além de permitirem reduzir a dependência energética, em 

relação aos combustíveis fósseis, permitirão reduzir os gases com efeito de estufa 

responsáveis pelo aquecimento global, contribuindo para o cumprimento do objetivo vinculativo 

da quota de energia proveniente de energias renováveis para o setor dos transportes, no 

horizonte de 2020. 

Ainda no domínio da sustentabilidade energética é importante referir o Plano de Ação de 

Energia Sustentável (PAES), que se traduz num conjunto de ações estratégicas importantes 

para estabelecer sinergias a nível operacional (através do envolvimento da OesteSustentável e 

do Observatório Low Carbon) e a nível financeiro (parcerias a candidaturas comuns com os 

mesmos objetivos de financiamento). O PAES é um instrumento de concretização dos objetivos 

de sustentabilidade energética assumidos no Pacto dos Autarcas, iniciativa da Comissão 

Europeia que se fundamenta no compromisso assumido pelas autarquias na redução das 

Meta 

Setor 

Transportes 

2020 

Biocombustíveis: 

 4,5% substitutos gasolina 

 87% substitutos gasóleo 

Eletricidade: 

 8,5% energias renováveis 
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emissões de CO2 através da eficiência energética e da produção e uso de energias renováveis 

e alternativas. Os municípios da OesteCIM signatários deste pacto (Alenquer, Arruda dos 

Vinhos, Cadaval, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, Torres Vedras) pretendem com 

este compromisso atingir e ultrapassar o objetivo da União Europeia de redução de CO2 em 

20%, até 2020. 

Assim, as medidas previstas pelos municípios da região Oeste para atingir as metas 

acordadas, passam por intervenções ao nível dos edifícios e infraestruturas municipais, 

iluminação pública, energias renováveis e mobilidade sustentável. No que diz respeito à 

mobilidade sustentável as medidas identificadas na apresentação dos PAES do Oeste foram:  

 Renovação do parque de viaturas existentes por viaturas de baixas emissões que 

pressupõe a substituição gradual de viaturas ligeiras (por novas viaturas elétricas ou 

híbridas) e pesadas (por novas viaturas a gás natural ou biocombustíveis); 

 Promover a eco‐condução através da formação; 

 Implementação de sistemas eficientes de gestão da frota municipal; 

 Implementação de planos de transportes para funcionários municipais. 

De igual modo, para o setor dos transportes são identificadas na figura seguinte as medidas de 

sustentabilidade energética que se pretendem implementar no território do Oeste.  
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Figura 13. Medidas de sustentabilidade energética, dos PAES do Oeste para o setor dos transportes 

Fonte: adaptado de apresentação dos PAES do Oeste, 2014 | www.oestecim.pt 

  

• Criação e modificação de percursos, novos horários compativeis com as 
necessidades, investir em novos veículos, melhorar a informação disponível;  

Incentivo ao uso do transporte público 

• Definição de ruas exclusivamente pedonais, criação de ciclovias, redefinição de 
estacionamento e condicionarmento da velocidade das viaturas; 

Promoção de "modos suaves" de mobilidade 

• Através da sensibilização  para a partilha de viaturas (carpooling);  

Incentivo à partilha de viatura 

• Aquisição e instalação de pontos de carregamento, incentivos financeiros à aquisição  
de viaturas de baixas emissões;  

Incentivo ao uso de viaturas de baixas emissões 

• Soluções de mobilidade sustentável: partilha de viaturas (carpooling, partilha de 
miniautocarros (vanpooling), gestão de estacionamento, melhoria do serviço prestado  
(percursos e horários). 

Promoção de planos de transporte para responder a 
movimentos pendulares da população 
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1.2.7. Plano Rodoviário Nacional 2000 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, e 

alterado pela Declaração de Retificações n.º 19-D/98 de 31 de outubro, pela Lei n.º 98/99 de 26 

de julho e pelo Decreto-Lei 182/2003 de 16 de agosto. Trata-se de um instrumento regulador 

das infraestruturas rodoviárias nacionais, otimizando as condições da ocupação do solo e de 

ordenamento do território, tendo sempre subjacente a minimização dos impactes ambientais, o 

interesse público e o das populações em particular. 

O PRN 2000 em vigor, revisto em 1998, resultou da redefinição do anterior PRN, datado de 

1985, assume-se como o principal instrumento de política sectorial que define a rede nacional 

de infraestruturas de transporte rodoviário em Portugal Continental. De acordo com este plano, 

a rede apresenta-se definida em dois níveis: 

 Rede Nacional Fundamental: formada pelos Itinerários Principais (IP); 

 Rede Nacional Complementar: formada pelos Itinerários Complementares (IC) e pelas 

Estradas Nacionais (EN).  

Quanto às estradas que apresentam características de autoestrada passaram, neste plano, a 

integrar-se na Rede Nacional de Autoestradas (RNAE), sobrepondo-se esta às redes 

fundamental e complementar.    

A rede nacional fundamental, enquanto rede estratégica que assegura a ligação entre os 

principais centros urbanos, foi objeto de ajustamentos pontuais no PRN 2000 que assumiu 

como preocupação a melhoria qualitativa da rede rodoviária, a defesa ambiental, gestão e a 

utilização das infraestruturas rodoviárias de forma mais eficiente.  

Deste modo, em articulação com os instrumentos de ordenamento do território, o PRN 2000, 

além das exigências para a conclusão da rede fundamental, destaca algumas intenções de 

intervenção local, nomeadamente a construção de variantes de travessias dos aglomerados, o 

investimento na segurança (sinalização de áreas com registos frequentes de acidentes) e a 

crescente preocupação com o bem-estar dos utentes (mais áreas de serviço e descanso), 

contribuindo para a melhoria das condições de circulação, comodidade e segurança do tráfego 

gerado nesses locais. Assim, para melhorar a eficiência do sistema de circulação e transportes 

está prevista, também, a instalação de sistemas inteligentes de informação e gestão de tráfego 

nos principais corredores de grande capacidade, nas CIM e AM. 

Numa análise à escala intermunicipal, pode dizer-se que, a configuração espacial e física das 

infraestruturas rodoviárias existentes no território do Oeste permite uma ligação rápida a 

centros urbanos importantes, designadamente Lisboa, Leiria e Santarém. Sendo revelante 
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referir que, na região do Oeste e Vale do Tejo, os IPs previstos no PRN 2000 estão concluídos. 

No entanto, tal situação não se verifica relativamente aos IC, dos quais com base nas 

indicações da EP - Estrada de Portugal há ainda atualmente 361 km em estudo/projeto ou a 

estudar.  

Deste modo, verifica-se uma crescente melhoria das vias predominantemente destinadas ao 

tráfego regional e inter-regional/nacional, sendo de assinalar que enquanto a Rede Rodoviária 

Nacional não for concluída, nomeadamente com a materialização de IC previstos, há algumas 

ligações que têm de ser asseguradas pelas Estradas Nacionais existentes. 
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1.2.8. Regime Jurídico de Serviço Público de Transportes de Passageiros 

Aprovado pela Lei n.º 52/2015 de 9 de junho, revoga a Lei n.º 1/2009, de 5 de janeiro, e o 

Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro de 1948), 

o Regime Jurídico de Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP), regula a 

atuação de todos os intervenientes na organização e gestão do sistema de mobilidade e 

transportes, definindo o enquadramento legal e as competências dos municípios, das 

Comunidades Intermunicipais e das Áreas Metropolitanas na organização dos sistemas 

públicos de transporte de passageiros. 

O Regime é aplicável ao planeamento, organização, operação, atribuição, fiscalização, 

investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do serviço público de transporte de 

passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados, incluindo o 

regime das obrigações de serviço público e respetiva compensação. 

O novo RJSPTP preconiza melhorar as condições de exploração do serviço público de 

transporte de passageiros, assim como a satisfação das necessidades dos cidadãos, sem 

descurar os princípios que devem nortear a prestação deste serviço de interesse económico, 

designadamente a gestão e o uso eficiente dos recursos públicos, a promoção da generalidade 

do acesso e da qualidade dos serviços, a coesão económica, social e territorial, o 

desenvolvimento equilibrado do setor dos transportes e a articulação intermodal. 

O presente RJSPTP pretende, mais, ser um referencial de atuação para todos os 

intervenientes na organização e gestão do sistema de mobilidade e transportes, promovendo a 

transparência e a abertura progressiva dos mercados, num quadro bem delimitado e acessível 

a todos os interessados. Neste contexto, torna-se, desde logo, essencial proceder à 

identificação das autoridades competentes em matéria de transportes de passageiros, bem 

como à clarificação, das suas atribuições e competências. 

Deste modo, prevêem-se três grandes níveis de competências:  

 Estado, no que respeita à organização dos transportes de âmbito nacional, 

designadamente quanto ao transporte ferroviário pesado; 

 Entidades intermunicipais – Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas, no 

que respeita à organização dos transportes de âmbito intermunicipal; e  

 Municípios, no que respeita à organização dos transportes de âmbito municipal. 

Este regulamento extingue as Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa e do Porto 

sendo as suas atribuições e competências integradas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do 

Porto, nomeadamente no que se refere aos direitos, obrigações e posições jurídicas. 
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Este Regime irá, no seguimento das orientações europeias, obrigar as autoridades 

competentes a efetuar contratos de serviço público sempre que estiver em causa a atribuição 

de direitos exclusivos e/ou compensação financeira. Isto permitirá que diversos operadores 

concorram para as concessões abertas estimulando a concorrência da parte dos operadores e 

o poder de intervenção das autarquias na definição dos serviços pretendidos. Do mesmo 

modo, regula a transição das competências de autoridade de transportes relativas a 

operadores internos pertencentes ao setor empresarial do Estado. 
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1.2.9. Portugal Logístico (2006)  

No âmbito do crescimento da economia e consequentemente da necessidade de existirem 

infraestruturas e ligações intermodais eficientes e eficazes surgiu a necessidade de criar planos 

de desenvolvimento em setores chave no campo dos transportes e foi neste contexto que o 

XVII Governo Constitucional desenvolveu e apresentou as Orientações Estratégicas para o 

Sector de Plataformas Logísticas - “Portugal Logístico - Rede Nacional de Plataformas 

Logísticas (RNPL)”. 

O objetivo deste plano é: 

 

 

Portugal Logístico é um documento de orientação estratégica que apresenta os princípios 

fundamentais do Sistema Logístico Nacional, o conceito, a rede, a localização das várias 

plataformas, a funcionalidade, a viabilidade financeira e a forma de colaboração do Governo 

com todo o sector. Este plano representa um sistema completo que inclui uma estrutura de 

planeamento e regulação, bem como a realização de uma rede estratégica de plataformas 

logísticas localizadas junto aos principais centros de consumo/produção e das principais 

fronteiras, devidamente articuladas com as infraestruturas de transporte. 

O plano Portugal Logístico é visto como o novo paradigma para o sistema logístico nacional, 

permitindo a promoção e criação das condições necessárias para que Portugal seja parte 

integrante nas cadeias europeias e intercontinentais, aumentando a carga movimentada, 

permitindo a criação de riqueza, coordenando e assegurando uma prestação de excelência nos 

serviços de logística e de transporte. 

Assim, as Plataformas Logísticas devem estar inseridas nos grandes eixos de tráfego 

internacional, ter boas condições de acessibilidades às principais redes de transportes, 

assegurando adequada intermodalidade, estar integradas nas redes gerais de infraestruturas e 

serviços tecnologicamente mais avançados, devem também estar articuladas com os principais 

centros de produção e consumo.  

A estratégia a adotar assenta na reorientação do sistema atual, associando um número mais 

alargado de agentes públicos e privados tendo em vista o aumento da competitividade, a 

captação de novos investimentos e o desenvolvimento de novas soluções para o 

abastecimento que conciliem as regras de utilização da rede viária e a adequação dos veículos 

ao desempenho da sua atividade.  

Transformar Portugal numa Plataforma Atlântica 
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A RNPL é constituída por onze plataformas, complementadas com dois Centros de Carga 

Aérea no Porto e em Lisboa e dividem-se em 4 categorias distintas:  

1. Plataformas urbanas nacionais: Maia/Trofa e Poceirão; 

2. Plataformas urbanas portuárias: Leixões: Gonçalves e Gatões/Guifões, Aveiro: Porto 

de Aveiro e Cacia, Bobadela/Sobralinho e Sines; 

3. Plataformas transfronteiriças (Guarda, Valença, Elvas e Chaves); 

4. Plataformas regionais (região do Algarve-Tunes). 

A RNPL, alinhada com as orientações europeias e nacionais já referidas permitirá criar ligações 

eficientes entre os modos de transporte, fomentando a intermodalidade e reduzindo os custos 

ambientais através da transferência do modo rodoviário para outros ambientalmente mais 

sustentáveis.  

A OesteCIM possui uma forte dinâmica económica e empresarial e é servida por uma ampla 

rede de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias o que facilita a acessibilidade e utilização de 

Plataformas Logísticas exteriores ao território, uma vez que, a região do Oeste não possui uma 

rede de Plataformas Logísticas no seu interior, estando dependente da utilização de 

Plataformas Logísticas exteriores. 

De acordo com Portugal Logístico, interessa avaliar a extensão das cadeias de valor no 

pescado (porto de Peniche) e na hortofloricultura - eventual necessidade de novas 

infraestruturas de apoio logístico, o que levou à proliferação de atividades logísticas dispersas 

e mal localizadas, resultado de iniciativas de operadores privados que individualmente 

tentaram resolver as suas necessidades.   

Este facto é ainda reforçado pela ausência, no panorama nacional e naturalmente na Região, 

da indefinição, ou mesmo ausência de regras e critérios para a concretização de projetos de 

logística.  
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1.2.10. Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 

O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+) delineado para o horizonte de 

2014-2020 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de 

agosto e surge da atualização do Plano Estratégico dos Transportes (PET 2011-2015), 

aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 45/2011, de 10 de novembro que 

estabeleceu os princípios orientadores de atuação do setor dos transportes e infraestrutura que 

se apresentam na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Eixos de intervenção prioritários do PETI (2011-2015)  

Fonte: adaptado PETI (2011-2015) 

Este plano projeta uma segunda fase de reformas estruturais a empreender neste sector, bem 

como o conjunto de investimentos em infraestruturas de transportes a concretizar até ao fim da 

presente década, esclarecendo o papel do Estado no sector dos transportes e infraestruturas e 

definindo claramente as suas linhas de atuação nos domínios da coordenação estratégica, 

regulação, investimento, operação e exploração. 

O PETI3+ apresenta para o setor dos transportes e infraestruturas uma visão até 2050 que 

deve funcionar como referencial a longo prazo na implementação gradual dos objetivos 

preconizados. Nesta matéria, é desejável uma rede de transportes e infraestruturas: 

 Integrada na RTE-T (Rede Transeuropeia de Transportes) e no “Céu Único Europeu”, 

promovendo a livre circulação de pessoas e bens; 

 Competitiva no país e no exterior (exportações), no setor do turismo tanto nas ligações 

internas como internacionais; 

 Eficaz sobretudo nas deslocações casa-trabalho, casa-escola e lazer; 

 Eficiente na redução das emissões de CO2 e de poluentes atmosféricos, alicerçada na 

diminuição do consumo de combustíveis fósseis, minimizando a dependência 

energética externa do país; 
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Alavancar a competitividade e o desenvolvimento da economia nacional. 

Cumprir os compromissos externos assumidos por Portugal, e tornar o 
setor financeiramente equilibrado e comportável para os contribuintes 
portugueses. 

Assegurar a mobilidade e acessibilidade a pessoas e bens, de forma 
eficiente e adequada às necessidades, promovendo a coesão social. 
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 Inclusiva de todo o território nacional; 

 Intermodal e que promova que a coesão social e territorial.  

 

 

Figura 15. Visão PETI3+ para o setor dos Transportes 

Fonte: Adaptado de PETI3+ 

Ainda no domínio da visão que se pretende para o setor dos transportes e infraestruturas 

destacam-se como elementos importantes para o território do Oeste as intenções de: 

 Um Plano Rodoviário Nacional totalmente implementado; 

 Uma rede de plataformas logísticas que promova a concentração de cargas, crie valor 

acrescentado e potencie a utilização eficiente da rede de portos, ferrovias, rodovias e 

aeroportos; 

 Uma oferta de serviços públicos de transporte de passageiros a nível local, regional e 

nacional que despromova a utilização do transporte individual para o transporte público 

com qualidade, níveis de oferta e de serviço adequadas à satisfação das necessidades 

das populações; 

 Uma política de apoio à população com menores rendimentos na utilização dos 

serviços públicos de transporte de passageiros.  
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 Um setor dos transportes e infraestruturas económica, financeira e ambientalmente 

sustentável para o Estado, para as empresas, para a sociedade em geral. 

Assim, o plano define para o horizonte 2014-2020 as orientações estratégicas e as 

infraestruturas prioritárias para o sector dos transportes: marítimo, aéreo, ferroviário, rodoviário 

e transportes públicos. Os objetivos estratégicos definidos no PETI3+ caracterizam-se pela 

necessidade da existência de um equilíbrio entre um esforço de promoção do crescimento, um 

esforço reformista e de promoção da sustentabilidade do sistema de transportes e um esforço 

de coesão social e territorial.  

 

Figura 16. Objetivos estratégicos do PETI3+ 

Adaptado de PETI3+ 
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Estes objetivos estratégicos concretizam-se por orientações com influência ao nível dos 

transportes: 

 

Figura 17. Orientações Estratégicas do PETI3+ 

Fonte: Adaptado de PETI3+ 
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Tendo em conta os objetivos e as orientações estratégicas, o PETI3+ identifica como 

prioridades de intervenção para os projetos de investimento a concretizar no horizonte 2014-

2020. 

   

 Figura 18. Prioridades de intervenção para projetos de investimento nos transportes do PETI 3+ 

Fonte: Adaptado de PETI3+ 
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Em concordância com os principais corredores do PNPOT e da RTE-T apresentam-se ainda 

seis eixos materializados em corredores de desenvolvimento prioritário 2014-2020 com 

medidas especificas no território: corredor da fachada atlântica, internacional norte, 

internacional sul, do Algarve, do interior e de transportes público de passageiros. 

O corredor da fachada atlântica é um corredor vertical multimodal que articula vários modos de 

transporte, em termos territoriais os investimentos previstos, para o território em análise 

cingem-se, à consolidação do corredor ferroviário da RTE-T principal e global Vigo - Porto - 

Lisboa - Setúbal - Sines e Caldas da Rainha - Lisboa. 

No domínio, dos transportes públicos de passageiros, o PETI 3+ defende a promoção do 

aumento da quota modal dos sistemas de transportes públicos de passageiros face ao 

transporte individual por forma a obter um conjunto de benefícios para a sustentabilidade da 

economia, designadamente através de uma maior eficiência energética, uma redução das 

emissões de CO2 e uma diminuição do congestionamento de tráfego. Neste mesmo campo de 

atuação, a publicação do novo regime das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, atribui: 

 Aos municípios as competências na organização dos sistemas públicos de transporte 

de passageiros de âmbito municipal; 

 Às CIM’s e AM’s as competências na organização dos sistemas públicos de transporte 

de passageiros de âmbito regional. 

Este plano é um quadro de referência claro e objetivo para a prossecução de projetos de 

investimento em infraestruturas de transporte no horizonte em apreço, que procura captar os 

recursos públicos para os projetos que assegurem o maior valor acrescentado e o retorno para 

a economia Portuguesa. 

 

Figura 19. Percentagem de investimento previsto nos transportes públicos  

Fonte: Adaptado de PETI3+ 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

83 

 

Do investimento previsto, 728 mil euros são para o setor dos transportes públicos, direta e 

indiretamente, ficando a maior percentagem retida para o desenvolvimento do interior, 

seguindo-se a fachada atlântica, posteriormente surge o corredor internacional norte e por fim o 

corredor internacional sul. É ainda importante referir, como medidas a adotar no domínio da 

mobilidade e dos transportes, o programa “Portugal Porta-a-Porta”, organizado em articulação 

entre o Estado, as Autarquias, as organizações solidárias e os operadores de transporte que 

permite assegurar uma oferta de transportes que satisfaça as necessidades de mobilidade das 

zonas de baixa densidade populacional e com custos sustentáveis.   

Outra das medidas apresentadas no PETI3+ já experimentadas e comprovadas numa lógica 

semelhante ao programa Porta-a-Porta, mas noutro domínio de intervenção, que se pretende 

expandir e com possibilidade de sucesso no território do Oeste é o alargamento do passe 

social que reformula os mecanismos de apoio social, pois inverte a lógica de apoio transversal 

a títulos de transporte em função à idade ou à ocupação, passando a vigorar uma lógica de 

apoio em função da condição de recursos do beneficiário.  
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1.3. NÍVEL REGIONAL E SUB-REGIONAL 

1.3.1. Plano Regional de Ordenamento do Território Oeste e Vale do Tejo 

Os Programas Regionais de Ordenamento do Território são enquadrados pela Lei de Bases 

Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio e Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto) e pelo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro e Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio que aprova a sua revisão). 

O PROT é quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos intermunicipais 

e municipais, nas questões de integração inter-regional e nacional. No domínio dos transportes 

estabelece os objetivos estratégicos e define a articulação e a integração das redes de 

transporte internacionais, regionais e nacionais (rodoviárias, ferroviárias, marítimas e aéreas), 

nomeadamente no que se refere à integração territorial das principais infraestruturas e 

interfaces: IP e IC, Rede Ferroviária Nacional, Portos e Aeroportos. 

 O Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT OVT) refere 

para o sistema de mobilidade a necessidade de promover: 

 Uma rede de infraestruturas rodoviárias que assegure bons níveis de acessibilidade, 

inter e intra-regional, paralelamente à pertinência de consolidar e otimizar as redes e os 

serviços de transportes públicos de modo a permitir a oportunidade de deslocação 

alternativas às realizadas em automóvel, fomentando a repartição modal a favor do 

transporte público, tendo em vista uma mobilidade energética e ambientalmente 

sustentável; 

 Deslocação quer de pessoas ou bens, com menor impacte ambiental, económico e 

social, através da adoção de novas tecnologias quer através do incentivo à utilização 

das redes e serviços de transportes públicos, traduzindo-se, por exemplo, na melhoria 

da oferta de serviço dos serviços prestados;  

 Um modelo de mobilidade sustentável, incrementando a utilização dos transportes 

públicos, os modos suaves (pedonal e ciclável) e a consolidação e otimização da 

ferrovia, na lógica de fomento da intermodalidade. 

A decisão da elaboração do PROT OVT foi determinada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 30/2006, de 23 de março, sob a responsabilidade Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT). Os trabalhos durante o 

processo de elaboração foram acompanhados pela CCDR LVT, do Centro e do Alentejo.  

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/9f95b8c796c0eee085ae1992b0f0ee3b6804feb1.pdf&fileDesc=L_31_2014
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/9f95b8c796c0eee085ae1992b0f0ee3b6804feb1.pdf&fileDesc=L_31_2014
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/5e5c841d3d46c1b9f9acffd8c3f5da230b0e1ba5.pdf&fileDesc=DL_80_2015
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/5e5c841d3d46c1b9f9acffd8c3f5da230b0e1ba5.pdf&fileDesc=DL_80_2015
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O período de discussão, período de reflexão, análise e participação da sociedade civil neste 

processo decorreu entre junho e agosto de 2008, e culminou na aprovação em sede de 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de agosto, entrando em vigor, em 

novembro de 2009. 

Este PROT visa, na sua essência, a espacialização de estratégias de desenvolvimento 

territorial para as NUT III do Oeste, do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo, envolvendo, em termos 

administrativos, 33 municípios. 

O diagnóstico estratégico dos territórios do Oeste e Vale do Tejo permitiu identificar os grandes 

desafios que se colocam ao processo de ordenamento e desenvolvimento territorial, que no 

domínio do sistema de mobilidade e transportes se traduz na seguinte: 

Desafios Críticos Desafios Estratégicos 

 Elevados níveis de intensidade de 

utilização de energia (combustíveis 

fósseis) e baixo nível de eficiência 

energética; 

 Transportes públicos intra e 

interconcelhios com reduzidos 

níveis de integração, intensidade e 

qualidade; 

 Vulnerabilidade da mobilidade da 

região pela elevada dependência 

do transporte privado rodoviário. 

 

 Proximidade a Lisboa, à AML e Leiria, ao principal eixo rodoviário 

nacional (IP1/A1) complementado por outro eixo longitudinal 

(IC1/A8) e a um dos principais corredores rodoviários internacionais 

(IP1/A1 – IP6/A23-IP5/A25); 

 Recursos no domínio das energias renováveis (eólica, solar, ondas 

e biocombustíveis) e políticas energéticas nacionais favoráveis ao 

seu aproveitamento; 

 Excelente acessibilidade rodoviária entre os principais polos 

urbanos da região, quando concluído o PRN 2000; 

 Construção do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de 

Alcochete e da Linha de Alta Velocidade Ferroviária, alavancando o 

desenvolvimento de atividades económicas com particular vocação 

para a área logística. 

Figura 20. Desafios para o sistema de mobilidade e transportes, PROT-OVT 

Fonte: Adaptado de PROT - OVT 

O PROT-OVT, em conformidade com o PNPOT integra as orientações estratégicas territoriais 

para o Oeste e Vale do Tejo e incorpora, ainda, as orientações resultantes de um vasto 

conjunto de estratégias e programas nacionais de âmbito sectorial. Apresenta-se como um 

instrumento relevante e oportuno para a conceção e implementação de uma estratégia de 

coesão territorial para a região do Oeste, albergando as linhas de orientação definidas, quer 

em matéria de opções estratégicas de base territorial, quer no que respeita ao modelo de 

organização do território regional, contemplando orientações e diretrizes relevantes para o 

sistema de mobilidade e transportes.  
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Neste contexto, pressupõe a promoção de um sistema de mobilidade e transportes mais eficaz, 

eficiente e sustentável ao serviço da estruturação do sistema urbano sub-regional, que se 

pretende que seja articulado e em coerência com quatro subsistemas:  

 Eixo Torres Vedras ‑ Caldas da Rainha ‑ Alcobaça; 

 Eixo Vila Franca de Xira ‑ Carregado/Azambuja ‑ Cartaxo ‑ Santarém; 

 Eixo Almeirim/ Santarém ‑ Rio Maior ‑ Caldas da Rainha;  

 Polígono Tomar ‑ Torres Novas ‑ Entroncamento – Abrantes. 

Relativamente às opções estratégicas de base territorial é possível mencionar a sua 

materialização através de quatro eixos estratégicos:  

Figura 21. Eixos estratégicos das opões estratégicas de base territorial do PROT OVT 

Fonte: Adaptado de PROT OVT 

Os eixos estratégicos apresentados traduzem, para a questão da mobilidade e transportes, os 

seguintes objetivos estratégicos: 

 Potenciar a utilização eficiente das infraestruturas de transporte; 

 Promover a elaboração de um Plano Regional de Transportes; 

 Fomentar a criação de uma estrutura de coordenação dos transportes regionais; 

 Garantir condições de acessibilidade e mobilidade adequadas, aumentando a 

acessibilidade aos centros urbanos e a outros equipamentos relevantes; 

 Implementar ações inovadoras no domínio das energias num quadro de 

sustentabilidade ambiental; 

 Expandir a oferta de serviços coletivos de interesse público. 
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Em consonância com os eixos estratégicos assumidos pelo PROT - OVT que preconizam um 

desenvolvimento regional equilibrado e integrado, o Modelo Territorial espacializa as opções 

estratégicas do território, que se estrutura em três sistemas fundamentais: o urbano de 

competitividade, o ambiental e o de mobilidade. No que concerne ao sistema de mobilidade 

preconizado para o Oeste e Vale do Tejo a linha de orientação assenta no reforço da rede de 

infraestruturas rodoferroviárias, na melhoria das condições de acessibilidade oferecidas pela 

ferrovia através da modernização das linhas existentes e da construção de novas e no 

incremento do modo de transporte ferroviário no âmbito da promoção do transporte público em 

detrimento do transporte individual. 

De igual modo, o Modelo Territorial do PROT-OVT identifica para o sistema de mobilidade as 

ligações viárias estruturantes (existentes e propostas): principais (IC1 (A8)) entre Lisboa e 

Leiria, passando por Torres Vedras e Caldas da Rainha; IP1 (A1) entre Lisboa e Leiria, 

passando próximo de Santarém; IP6 (A15) entre Óbidos e Santarém; IC2 entre Carregado e 

Leiria, passando por Rio Maior; IC11 (A18) entre o IC1 (A8) (a SW do Sobral) e o Carregado, 

com ligação para o NAL atravessando o Rio Tejo pela Ponte da Lezíria) e secundárias (IP6 

entre Peniche e Óbidos; IC9 entre Nazaré e Alcobaça / IC2; IC11 entre Peniche e Torres 

Vedras). 

 

Figura 22. Modelo Territorial proposto no PROT-OVT 

Fonte: PROT – OVT, 2009 
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As propostas de mobilidade para o Oeste, devem orientar-se pela promoção de um modelo de 

mobilidade sustentável, atuando ao nível da melhoria das condições de deslocação e 

satisfação das necessidades, redução dos impactes ambientais prevalecendo a coerência 

energética e ambiental, promovendo o desenvolvimento da rede de transportes coletivos de 

passageiros, a utilização dos transportes públicos, impulsionando a complementaridade modal 

com particular ênfase para os modos suaves, promoção da intermodalidade e 

interoperabilidade dos diferentes modos de transporte potenciando transportes mais eficientes, 

numa lógica de acessibilidade e de inclusão. 

Neste contexto o PROT- OVT menciona ainda a proposta de criação de uma Comissão 

Temática de Transportes e Mobilidade - CTTM (com representação política e técnica, a indicar 

pelas CIM) englobada na Estrutura de Monitorização, Avaliação e Gestão do PROT.  

No relatório setorial de caraterização e diagnóstico do sistema de transportes são identificadas 

as linhas de orientação estruturadas em três subsistemas: rodoviário, ferroviário e interfaces e 

plataformas.  

 

Figura 23. Linhas de orientação para o subsistema rodoviário 

Fonte: Adaptado do Relatório Setorial do Sistema de Transportes do PROT – OVT 

 Consolidação de uma rede integrada de transportes públicos acessível e inclusiva que 

permita a deslocação rápida, confortável e segura e que constitua uma alternativa real e 

dissuasora à utilização do transporte individual; 

 Ações e políticas que potenciem a utilização eficiente e racional das infraestruturas 

rodoviárias, em conformidade com as políticas ambientais e de ordenamento do território, 

evitando investimentos desnecessários em locais com bons níveis de acessibilidade; 

 Novas fórmulas de contratação e financiamento do sistema de transportes (infraestruturas e 

serviços) que potenciem alternativas ao transporte individual (subsídios, portagens, 

estacionamento). Outra das orientações baseia-se no princípio do utilizador/poluidor-

pagador, com a introdução de taxas de forma mais justa e racional na utilização das 

infraestruturas, procurando internalizar os custos externos em todos os modos de transporte. 

A competência da contratação dos serviços a escala regional e local deveria caber aos 

respetivos níveis de decisão (Comunidades Urbanas/ Associação de Municípios e no caso 

dos transportes locais e urbanos aos Municípios). A adoção de concessões deveria ser feita 

em rede em vez de concessões por linha/carreira. 
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Figura 24. Linhas de orientação para o subsistema ferroviário 

Fonte: Adaptado do Relatório Setorial do Sistema de Transportes do PROT – OVT, 2007 

 

 Promoção da intermodalidade e introdução de restrições ao desenvolvimento indiscriminado 

do transporte rodoviário; 

 Sensibilização da população para modos alternativos/complementares ao automóvel, face 

ao agravamento dos custos dos combustíveis e consciencialização para a sustentabilidade 

ambiental; 

 Priorizar a concretização de infraestruturas de nível nacional/internacional – Novo Aeroporto 

de Lisboa (NAL) e Linhas Ferroviárias de Alta Velocidade (AV) com a consequente 

contenção nos investimentos em infraestruturas regionais; 

 Melhorar a imagem do transporte ferroviário através da melhoria das infraestruturas 

existentes, da sua modernização ou recuperação (via, maior acessibilidade às estações, 

oferta, material circulante); 

 Fomentar parcerias intermunicipais integrando outros operadores / agentes de transportes, 

desenvolver estratégias para a dinamização das linhas de baixa procura;  

 Analisar a viabilidade e o interesse em garantir os espaços canais que defenda futuras 

intervenções sobre o progresso da rede ferroviária na região, nomeadamente a 

concretização de um novo troço ferroviário.   
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Figura 25. Linhas de orientação para o subsistema interfaces e plataformas 

Fonte: Adaptado do Relatório Setorial do Sistema de Transportes do PROT – OVT, 2007 

  

 Promover maior integração modal sobretudo articulada com a construção do NAL, a linha de 

AV;  

 Definir uma estratégia de funcionamento do sistema de transportes em rede (informativa, 

horária, tarifária); 

 Promover a intermodalidade baseada na intensificação do uso de transporte público coletivo, 

articulando parques de estacionamento, ferrovia, Estações Centrais de Camionagem 

(ECC´s), áreas centrais e funcionais; 

 Criação de uma rede de ECC´s, interligada e coerente, em termos de informação, 

acessibilidade e conforto que permita a todos os clientes, a partir de qualquer uma das 

infraestruturas, aceder à base do sistema de transporte da região; 

 Estabelecimento de uma rede integrada de transportes públicos eficiente que possa 

constituir-se como uma alternativa real à utilização do transporte individual; 

 Formação de matriz informativa baseada na rede de ECC´s, consolidando a integração do 

sistema de transportes públicos e aumentando a sua competitividade por forma a garantir 

novas dinâmicas de sustentabilidade na mobilidade; 

 Associar ao sistema de transportes outros elementos de atratividade funcional (comércio, 

serviços, equipamentos coletivos, interfaces, estacionamento) que permitam potenciar o uso 

de transportes públicos e sustentar encargos de manutenção e exploração das 

infraestruturas; 

 Salvaguardar os solos de maior apetência logística destacando-se para o território do Oeste 

o eixo Bombarral – Rio Maior – Peniche, por apresentarem potencial para a localização de 

novas infraestruturas;  
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1.3.2. Estratégia Regional 2020 Oeste Portugal  

A Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do Oeste foi definida em 

conformidade com o novo quadro de referência da União Europeia e com as premissas da 

Estratégia Europa 2020, no domínio do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo com 

vista ao estabelecimento das orientações e prioridades para a região no horizonte temporal 

2014-2020 que contribuam para reforçar a afirmação e a competitividade do Oeste no contexto 

regional, nacional e internacional e intensificar a cooperação e a articulação estratégica entre 

os municípios. 

Neste contexto, a visão que exprime o futuro ambicionado para o Oeste e que enquadra as 

orientações estratégicas adotadas pela OesteCIM resume-se: 

2020 - Oeste Portugal, uma Região de Recursos Inteligentes  
 

A realização do diagnóstico dos municípios da OesteCIM permitiu definir o quadro atual de 

projetos e estratégias regionais a desenvolver para os quais se definiram eixos estruturados 

em objetivos, que traduzem as bases para o desenvolvimento que se pretende para a região 

Oeste. 

 

Figura 26. Eixos EIDT - Oeste 2020 

Fonte: EIDT – Oeste 2020 
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No conjunto dos eixos apresentados, a temática da mobilidade e dos transportes é enquadrada 

no eixo de “Regeneração Urbana e Mobilidade” e no eixo de “Sustentabilidade e Eficiência”. No 

primeiro eixo, são priorizadas intervenções que promovam a diminuição da intensidade 

energética e carbónica que passam em grande medida pela promoção de novos modelos de 

ocupação territorial e de mobilidade nas áreas urbanas. Este eixo materializa o objetivo 

estratégico de:  

 

A concretização deste objetivo está alinhada com objetivos específicos com expressão ao nível 

dos transportes e da mobilidade designadamente: 

 Promover a mobilidade inter e intraconcelhia por via da intermodalidade, sempre que 

possível através de redes de transportes públicos, desenvolver plano de mobilidade 

regional e planos de mobilidade urbanos; 

 Utilizar as novas tecnologias para o delineamento de plataformas que facilitem aos 

cidadãos ter acesso a serviços e a informação útil para gerir as deslocações de forma 

mais inteligente e sustentável (apostar em Sistemas Flexíveis de Transporte - SFT); 

 Promover novas soluções para modelos de gestão de mobilidade sustentável apoiadas 

na gestão de fluxos de pessoas e mercadorias, consumos, horários; 

 Revitalizar o sistema de apoio à mobilidade elétrica e introduzir gradualmente veículos 

menos poluentes, renovando as frotas das entidades da administração pública regional 

e local; 

O eixo de “Sustentabilidade e Eficiência”, diretamente relacionado com o anteriormente 

descrito, estabelece as linhas de orientação para a construção/consolidação de uma economia 

sustentável, eficiente e competitiva baseada na implementação de políticas verdes de baixa 

emissão de carbono e na utilização racional dos recursos, e, simultaneamente, na prevenção 

da degradação ambiental. 

Face ao exposto, o eixo “Sustentabilidade e Eficiência” assume como objetivo estratégico: 

 

 

Promover uma economia regional verde, pela gestão integrada dos recursos naturais e 

valorização sustentável de oportunidades emergentes; 

 

Garantir a gestão sustentável e inclusiva dos espaços urbanos e a adaptabilidade e 

eficiência dos sistemas de mobilidade; 
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O Oeste possui um papel importante do ponto de vista do equilíbrio ambiental e do controle de 

alterações climáticas devido à proximidade à AML, baseado neste facto a EIDT Oeste 

estabeleceu um conjunto de objetivos específicos para: 

 Promover a mudança de comportamentos, através da aposta na educação, 

sensibilizando para novos hábitos energéticos e de consumo; 

 Criar uma estratégia energética regional e local que permita monitorizar, aferir padrões, 

introduzir fatores de racionalização e gestão integrada de consumos energéticos que 

permita obter informação sobre as poupanças geradas;    

 Promover a produção e distribuição de energia proveniente de fontes de energia 

renovável e desenvolvimento de redes energéticas inteligentes; 

A concretização da Estratégia Regional 2020 Oeste Portugal deve proceder-se de forma 

integrada, favorecendo a complementaridade entre investimentos públicos e privados para 

atingir as metas e os objetivos definidos para a Região sendo proposto a implementação de 

medidas que incluem ações específicas que respondem diretamente à implementação dos 

eixos identificados.  

No domínio de intervenção da mobilidade e transportes destacam-se a medida Oeste Digital 

3.0 que materializa o objetivo estratégico de melhoria da eficácia e eficiência dos sistemas 

urbanos, empresas e serviços, através da aposta em novas tecnologias que se concretiza no 

desenvolvimento de uma plataforma online de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) que 

permita consultar e pesquisar informação sobre os serviços e a oferta de transportes e 

mobilidade nos municípios, no qual também se destaca a aposta nos Sistemas Flexíveis de 

Transporte.  

A promoção de comunidades sustentáveis é outra das medidas que concretizaram os objetivos 

estratégicos identificados anteriormente, inseridas no âmbito do eixo de regeneração urbana a 

sua implementação no território do Oeste passará por: 

 Elaboração de um Programa de Regeneração Sustentável do Sistema Urbano do 

Oeste que inclui o planeamento do sistema de transportes, rede de equipamentos 

públicos, espaços verdes, sistemas de abastecimento energético, acessibilidades e 

comércio; 

 Desenvolver e testar sistemas inteligentes de gestão do espaço urbano – Living Lab 

approach to smart cities. 

Por fim, o Plano de Mobilidade Oeste é outra das medidas apresentadas com vista à 

concretização dos objetivos estratégicos traçados para a região no domínio temático em 

análise. Esta medida responde à necessidade de sensibilizar a população para a questão da 
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mobilidade sustentável e para a importância de promover a articulação entre os diferentes 

modos de transporte, fatores determinantes na implementação de um sistema integrado de 

mobilidade que permitirá reduzir os custos de investimentos e exploração das estruturas 

existentes.  

Em conformidade com a EIDT e no alinhamento do PROT-OVT esta medida está definida no 

regulamento do Portugal 2020 e no PO Centro 2020 como Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável (PMUS) e que se materializa no presente plano. Segunda o estabelecido na EIDT, 

esta medida estrutura-se na elaboração e implementação de um plano regional de mobilidade 

sustentável e em planos municipais de mobilidade sustentável que abordem de forma integrada 

os sistemas de transporte e a promoção da mobilidade, reduzindo as barreiras arquitetónicas. 

A nível regional estão integradas ações no sentido realizar: 

 Caraterização global da mobilidade regional (transporte individual e coletivo, sistema 

ciclável e pedonal, estacionamento, oferta e procura de transportes, movimentos 

pendulares, níveis de utilização);  

 Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial (PNPOT, PROT, EIDT); 

 Plano multimodal regional de passageiros e mercadorias (transporte marítimo, 

ferroviário e rodoviário); 

 Implementação de um sistema integrado de transportes que permita a adoção de 

políticas de mobilidade sustentáveis; 

 Promoção da intermodalidade do sistema de transportes públicos com outros modos; 

 Propostas de melhoria da acessibilidade logística.  
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2. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 
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2.1. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

De acordo com o Decreto-lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o âmbito territorial deste PAMUS 

é intermunicipal, constituído por 12 municípios (Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, 

Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral do Monte 

Agraço e Torres Vedras) que correspondem à sub-região do Oeste, estatisticamente designada 

como NUT III. A Comunidade Intermunicipal do Oeste localiza-se na Região Centro (NUT II) e 

abrange uma área de aproximadamente 2 220 km², faz fronteira com o território das 

Comunidades Intermunicipais da Região de Leiria, da Lezíria do Tejo e com a Área 

Metropolitana de Lisboa (AML). 

 

Figura 27. Enquadramento territorial da região do Oeste 

Fonte: CAOP, 2015 

Este território é geograficamente privilegiado pela sua posição estratégica próximo da AML, 

favorecendo, desta forma, um forte relacionamento funcional e económico muito relevante para 

a região. Este fator reflete-se na elevada expressão dos movimentos pendulares realizados a 

partir dos municípios da CIM, sobretudo nos que se situam a sul, nomeadamente Torres 

Vedras, Sobral do Monte Agraço, Arruda dos Vinhos e Alenquer, para munícios da AML.  
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Segundo o EIDT-Oeste, este fenómeno explica “que em termos globais, a região assume-se 

como fornecedora líquida de mão-de-obra, não sendo capaz de gerar emprego suficiente para 

a sua população residente”. No entanto, importa considerar as potencialidades deste território 

uma vez que concentra algumas das principais infraestruturas científicas e tecnológicas, 

económicas, financeiras e políticas de Portugal (CCDR LVT, 2015). Neste ponto, importa 

destacar algumas infraestruturas na região: 

 Ensino: Instituto Politécnico de Leiria, nomeadamente a Escola Superior de Artes e 

Design (Caldas da Rainha) e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de 

Peniche (Peniche). A primeira instituição oferece 7 licenciaturas, 1 pós-graduação, 4 

mestrados, 5 Cursos Técnicos Superiores Profissionais e conta com 1 331 alunos 

(DGEC, 2015). O Polo de Peniche tem 1 024 alunos (DGEC, 2015), distribuídos por 10 

licenciaturas, 8 mestrados 2 Cursos Técnicos Superiores Profissionais e 5 Cursos de 

Especialização Tecnológica; 

 Saúde: Hospital das Caldas da Rainha, Unidade Termal das Caldas da Rainha, 

Hospital de Peniche, Hospital de Torres Vedras (Centro Hospitalar do Oeste), e 

Hospital de Alcobaça (Centro Hospitalar de Leiria); 

 Indústria: praticamente todos os municípios são dotados de zonas industriais, com 

graus relativos de especialização, normalmente próximos dos eixos viários principais. 

Nestas, destacam-se sobretudo a industria alimentar, indústria de materiais de 

construção, industria extrativa e agricultura; 

 Parques Industriais: as empresas implantadas nestes parques assentam na 

Investigação e Desenvolvimento com base tecnológica, dos quais se destacam Parque 

Investe (Torres Vedras) e Parque Tecnológico de Óbidos. Para além destes, o 

município de Caldas da Rainha, possui também, um parque industrial no seu território. 

Este território é claramente marcado por características rurais que se assumem como uma 

marca identitária da região. Esta identidade carateriza-se sobretudo pelo estilo de vida que se 

particulariza na região, mas também pelo desenho urbano onde as características rurais e 

urbanas se fundem, dando origem a um modelo residencial descongestionado e tranquilo, mas 

conectado e com serviços atrativos capazes de proporcionar uma qualidade de vida atraente. 

Por outro lado, existe uma presença relevante de atividades económicas tradicionais ligadas ao 

sector primário. 

Os fatores biofísicos são considerados componentes estruturantes da paisagem que 

demarcam esta região e podem ser caraterizados segundo os elementos identificados na Rede 

Natura 2000. Esta rede é composta por (i) Sítios de Importância Comunitária (SIC), (ii) Zonas 

de Proteção Especial (ZPE) e (iii) Áreas Protegidas (AP), identificados na Tabela 5. 
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Relativamente aos Sítios de Interesse Comunitário (i), estes caraterizam-se por serem áreas de 

importância comunitária para a conservação de determinados habitats e espécies, as 

atividades humanas deverão ser compatíveis com a preservação destes valores, visando uma 

gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social (ICNF). Quanto às (ii) 

Zonas de Proteção Especial, estas são estabelecidas ao abrigo da Diretiva Aves, que se 

destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves e seus habitats assim 

como das espécies de aves migratórias cuja ocorrência seja regular (ICNF). 

As Áreas Protegidas (pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas) são classificadas ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de julho e dos respetivos diplomas regionais de 

classificação. São classificadas como áreas protegidas as áreas terrestes e aquáticas interiores 

e as áreas marinhas em que a biodiversidade ou outras ocorrências naturais apresentem, pela 

sua raridade, valor científico, ecológico, social ou cénico, uma relevância especial que exija 

medidas especificas de conservação e gestão, em ordem de promover a gestão racional dos 

recursos naturais e a valorização do património natural e cultural, regulamentando as 

intervenções artificiais suscetíveis de degradar (ICFN). 

Tabela 5. Identificação dos SIC, das ZPE e das AP na Comunidade Intermunicipal do Oeste 

(I) SIC (II) ZPE (III) AP 

Arquipélago das Berlengas 

Ilha das Berlengas 

Berlengas (Reserva Natural) 

Sintra / Cascais 
Monte de São Bartolomeu (Sítio 
Classificado) 

Serra D`aire e Candeeiros  
Paul de Tornada (Reserva 
Natural Local  

Serra de Montejunto 
Serra de Montejunto (Paisagem 
Protegida Regional) 

Peniche / Santa Cruz Serra D`aire e Candeeiros 

Fonte: www.icnf.pt 

O PROT- OVT refere que o modelo de povoamento deste território é bastante disperso 

essencialmente relacionado “com a dimensão da propriedade e a forma típica de organização 

em torno de casais”. Desta forma, destacam-se os centros urbanos de Caldas da Rainha e 

Torres Vedras, e ainda Alcobaça, Peniche e um conjunto de núcleos urbanos de menor 

dimensão. 

O mesmo documento refere que duas componentes essenciais estruturam a definição do 

modelo territorial do sistema urbano: 
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 Tipologia urbana que assenta na diversidade de funções de âmbito regional ou sub-

regional; 

 Relações interurbanas (subsistemas e eixos urbanos) intrarregionais e com as regiões 

envolventes. 

Relativamente à tipologia urbana, no sistema urbano do Oeste, os centros urbanos organizam-

se segundo a diversidade funcional de cada um, destacando-se assim três níveis: 

1. Centros Regionais: “oferecem uma rede de equipamentos e serviços diversificada, 

desempenhando funções essenciais de articulação territorial e evidenciando 

capacidades para construir e dinamizar redes e especialidades urbanas de âmbito 

regional” onde se destaca Caldas da Rainha e Torres Vedras; 

2. Centros Estruturantes: “prestam um conjunto de funções especializadas de âmbito 

regional ou um leque de funções razoavelmente diversificado de influência sub-

regional” onde se destaca Nazaré, Alcobaça, Peniche, Óbidos e Alenquer;  

3. Centros Complementares: “fornecem um leque de funções urbanas pouco 

diversificado, mas fundamental na sustentação da coesão territorial e na consolidação 

de redes de proximidade” como é o caso de Lourinhã, Bombarral, Cadaval, Sobral do 

Monte Agraço e Arruda dos Vinhos. 

Os diferentes centros urbanos articulam-se através de subsistemas e eixos de conectividade 

de forma a garantir “as bases de articulação para a coesão territorial e o reforço da qualidade 

de vida dos residentes de forma a aumentar a competitividade e a atratividade do sistema”. 

Assim, segundo o modelo de sistema urbano apresentado pelo PROT-OVT identificam-se, na 

região do Oeste: 

 Eixo Urbano do Oeste: “este eixo constitui uma importante centralidade urbana 

evidenciando intensos processos de urbanização nesta região, potenciados pela 

proximidade a Leiria e a Lisboa suportada pela A8” com base em três importantes 

polos, Torres Vedras, Caldas da Rainha e Alcobaça, dos quais dois assumem uma 

relevância regional. Estes núcleos urbanos servem também de âncora a outros eixos e 

subsistemas transversais – Torres Vedras como Eixo de Conectividade com a Área 

Metropolitana de Lisboa, Caldas da Rainha como Eixo de conectividade Central e 

Alcobaça como Eixo de Conectividade a Norte. Estes polos desenvolvem igualmente 

lógicas de atração/relacionamento com núcleos próximos: Torres Vedras com a 

Lourinhã, Caldas da Rainha com Óbidos e Alcobaça com a Nazaré. 

 Eixo Urbano de conectividade a Norte: esta plataforma de interligação entre o 

Subsistema Urbano do Oeste e o Subsistema Urbano do Médio Tejo, apresenta fortes 
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ligações a Leiria e tem o património como fator de agregação. Com efeito, regista-se a 

conjugação entre o património mundial de Alcobaça e Tomar e o importante património 

religioso de Fátima. Este “arco” concretiza-se através do património da Batalha, como 

ponto de interligação com a Região Centro. A Norte o relacionamento é forte, 

sobretudo com os centros urbanos de Leiria e de Marinha Grande, fruto de uma 

relação histórica, em termos de emprego, comércio e serviços.” 

 Eixo Urbano Central: ao nível da conectividade intrarregional perspetiva-se uma maior 

interdependência com o subsistema urbano do Oeste, articulado por Rio Maior, 

aproveitando a sua condição de charneira e desempenhando um papel de rótula 

também para Norte e Sul, suportado no IC2. 

 Eixo Urbano de conectividade com a Área Metropolitana de Lisboa: este eixo afirma-se 

como uma extensão desta sub-região, fruto do reforço das acessibilidades a Sul, com 

uma forte articulação com Lisboa, sustentada em dois eixos rodoferroviários – A8/ 

Linha do Oeste e A1/ Linha do Norte. 

 O eixo Torres Vedras, Alenquer e Benavente estabelece fortes relacionamentos 

pendulares com Lisboa e aposta na atratividade residencial e dos serviços. Dada a 

intensidade dos processos de urbanização, deve ser cuidada a sustentabilidade e a 

qualidade do crescimento urbano. 

A aposta nos subsistemas e eixos urbanos define uma malha de centralidades no Oeste e Vale 

do Tejo e constrói uma estrutura urbana alternativa e complementar à Área Metropolitana de 

Lisboa. O Sistema Urbano do Oeste assenta sobretudo em torno do eixo viário principal que 

permite a ligação e articulações dos territórios que o compõe assim como a todo o país, como 

é o caso do: 

 IP6/A15 (o IP6 intersecta em Peniche e o IP6/A15 nos concelhos de Óbidos, Bombarral 

e Caldas da Rainha); 

 IC1/A8 (que intersetam nos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, 

Lourinhã, Nazaré, Sobral do Monte Agraço e Torres Vedras). 

O eixo ferroviário é certificado pela Linha do Oeste que se desenvolve desde a Figueira da Foz 

até ao Cacém, da qual fazem parte as estações de Martingança, Pataias, São Martinho do 

Porto, Bombarral, Caldas da Rainha, Valado, Pero Negro, Outeiro, Ramalhal, Torres Vedras e 

a estação de Dois Portos e por dez apeadeiros. 

 A linha do Oeste é ainda servida por um terminal de mercadorias, localizado na estação de 

Leiria e ainda por uma ligação ao porto da Figueira da Foz. 
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Figura 28. Enquadramento Regional da OesteCIM 

Fonte: mpt®, 2015  
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2.2. DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS (1991-2011) 

De forma a compreender as dinâmicas internas e externas do Oeste bem como as relações de 

proximidade entre os municípios e a forma como interagem, foram analisados alguns 

indicadores estatísticos, como as principais dinâmicas demográficas ou o nível de qualificação 

e atividade económica da população residente entre 1991 e 2011, por forma a caracterizar a 

região do Oeste, nesse sentido. 

2.2.1. Evolução recente da população 

Ao analisar a população residente no Oeste, no ano de 2011, Torres Vedras surgia como o 

município com o maior número de residentes (79 465), possuindo 21,9% do total de população 

da região. De seguida, destacava-se o município de Alcobaça (56 693), que emergia nesse ano 

em segundo lugar com quase menos 23 000 habitantes que o primeiro, totalizando por sua vez, 

cerca de 15,5% do total de habitantes. Seguiam-se os concelhos de Caldas da Rainha (51 729 

residentes) e Alenquer (43 267 residentes), que somavam respetivamente 14,2% e 11,9% dos 

residentes. Por outro lado, os municípios de Óbidos (11 772 residentes) e Sobral de Monte 

Agraço (10 156 residentes) eram os municípios que apresentavam a menor proporção dos 

residentes do Oeste (3,2% e 2,8% respetivamente). 

Tabela 6. População residente e densidade populacional 2011 

Concelho 

População 
Residente 2011 

Densidade 
Populacional 

(hab/km²) Nº % 

Alcobaça 56 693 15,6 139 

Alenquer 43 267 11,9 142 

Arruda dos Vinhos 13 391 3,7 172 

Bombarral 13 193 3,6 145 

Cadaval 14 228 3,9 81 

Caldas da Rainha 51 729 14,3 202 

Lourinhã 25 735 7,1 175 

Nazaré 15 158 4,2 184 

Óbidos 11 772 3,2 83 

Peniche 27 753 7,7 358 

Sobral de Monte Agraço 10 156 2,8 195 

Torres Vedras 79 465 21,9 195 

Oeste 362 540 100 163 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

Ainda através da análise à Tabela 6 é possível verificar que, no que diz respeito, à densidade 

populacional, a dispersão de valores varia entre o máximo, que se regista no município de 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

103 

 

Peniche (358 hab./km²) e o mínimo no concelho de Cadaval (81 hab./km²). De referir ainda os 

municípios de Caldas da Rainha (202 hab./km²), Torres Vedras (195 hab./km²) e Sobral de 

Monte Agraço (195 hab./km²), que se seguiam a Peniche, como os concelhos com maior 

densidade populacional, da região Oeste. 

Entre 1991 e 2011 a população residente nos municípios da OesteCIM aumentou cerca de 

15%, sendo que de 1991 a 2001 esse crescimento foi de 7,7%, desacelerando posteriormente 

no período de 2001 a 2011 para 7%. Analisando este crescimento relativamente ao âmbito 

municipal, há que salientar que no período 2001-2011, a clara maioria dos municípios (11), 

registou um aumento do seu efetivo populacional, salientando-se nesse aspeto os municípios 

de Arruda dos Vinhos (29,4%), Sobral de Monte Agraço (13,8%) e Lourinhã (10,6%), sendo 

que a única perda populacional que se verificou foi no município do Bombarral (-1%). 
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Figura 29. Variação da população residente nos concelhos da OesteCIM entre 1991 e 2011 (%) 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 1991 e 2011  
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2.2.2. Estrutura etária e índices de dependência 

No Gráfico 1 verifica-se que a estrutura etária da população do Oeste, salvo algumas 

oscilações, era em 2011 relativamente semelhante nos vários municípios que compõem a 

Comunidade Intermunicipal. Com uma população menos envelhecida, destacavam-se os 

concelhos de Arruda dos Vinhos (18%), Sobral de Monte Agraço (17%) e Alenquer (16%) já 

que nestes a proporção de população jovem (0-14 anos) era consideravelmente superior à 

média registada nos restantes municípios do Oeste. No que concerne ainda a esta faixa da 

população, há que mencionar os concelhos de Bombarral (13%), Nazaré (14%) e Cadaval 

(14%), nos quais se regista menor proporção de população jovem. 

 

Gráfico 1. Estrutura Etária da população residente em 2011 (%) 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

Em 2011, a percentagem de população ativa (15 aos 64 anos) era na realidade do Oeste cerca 

de 65%, valor médio à volta do qual não oscilavam muito os registos dos municípios da 

Comunidade Intermunicipal. Ainda assim, sobressaíam os municípios de Cadaval (60%) e 

Óbidos (63%) que assumiam uma proporção mais reduzida de população ativa, enquanto os 

municípios de Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Nazaré, alcançavam os valores mais 

elevados desta camada da população (66%). 
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Relativamente à população idosa (mais de 65 anos), assume maior expressão nos municípios 

de Cadaval (26%), Bombarral (23%) e Caldas da Rainha (23%). Já os concelhos de Arruda dos 

Vinhos (17%), Sobral de Monte Agraço (18%) e Alenquer (18%), apresentavam os valores mais 

reduzidos da OesteCIM nesta franja da população. 

A análise da evolução da estrutura etária da população residente na região do Oeste, permite 

constatar que o envelhecimento da população está a acentuar-se, passando os idosos a 

representar cerca de 20% dos residentes em 2011, contra os 15% que se registavam em 1991. 

Outros indicadores relacionados com este fenómeno que demonstram esta tendência, é o 

Índice de Envelhecimento que passou, entre 1991 e 2011, de cerca de 79 para 133 idosos por 

cada 100 jovens nos municípios da OesteCIM Este fenómeno teve particular incidência nos 

municípios de Peniche, Nazaré e Bombarral, onde se verificou um aumento deste indicador 

entre os anos mencionados de respetivamente 60 para 138 em Peniche, de 67 para 145 na 

Nazaré e 73 para 173 idosos por cada 100 jovens no Bombarral.  

 

Figura 30. Evolução do índice de envelhecimento entre 1991 e 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 1991 e 2011 
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A Figura 30 permite constatar que o aumento do Índice de Envelhecimento, embora a ritmos e 

extensões diferentes, se generalizou a todos os municípios da OesteCIM. Os municípios onde 

a evolução do Índice de Envelhecimento foi menor, emerge Arruda dos Vinhos (de 85 em 1991 

para 94 em 2011), Sobral de Monte Agraço (de 92 em 1991 para 108 em 2011) e Alenquer (de 

90 em 1991 para 106 em 2011). 

A análise dos índices de dependência demográfica revela que em 2011, as relações da 

população jovem e idosa com a população em idade ativa no Oeste, possuíam valores 

significativamente diferentes no que concerne ao peso dos jovens e idosos – cerca de 23 

jovens e 31 idosos por cada 100 adultos em idade ativa. Isto significa que a população 

dependente (aquela cuja idade ainda não permite o acesso ao mercado de trabalho e a 

população que se encontra em idade de reforma) representava mais de metade da população 

em idade ativa (índice de dependência total igual a 54).  

 

Gráfico 2. Índice de Dependência de Jovens e Idosos na OesteCIM em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

Dos concelhos analisados, Cadaval, Bombarral e Óbidos (66, 58 e 58 respetivamente) são os 

que apresentam os maiores índices de dependência total (superiores à média da CIM), devido 

sobretudo ao elevado Índice de Dependência de Idosos. Em relação aos demais concelhos 

analisados, Nazaré e Alenquer apresentam o menor Índice de Dependência Total (52 jovens e 

idosos, por cada pessoa em idade ativa).   
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2.2.3. Dimensão Média da Família 

O Gráfico 3 apresenta a evolução da dimensão média das famílias entre 1991 e 2011, para os 

concelhos que integram a OesteCIM, calculada com base no número de famílias clássicas. 

Analisando a figura, é possível constatar a tendência de diminuição da dimensão média das 

famílias no referido período, em todos os concelhos analisados. Em 2011, Caldas da Rainha 

assumia-se como o município, onde este indicador possuía o menor valor (2,48), seguido de 

Bombarral que apresentava uma dimensão média das famílias de cerca de 2,49 elementos. 

Por outro lado, o município de Arruda dos Vinhos era o município da OesteCIM onde as 

famílias eram mais numerosas, com cerca de 2,61 elementos. 

 

Gráfico 3. Dimensão média das famílias 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 1991, 2001, 2011 
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2.3. DINÂMICAS DE ECONOMIA E EMPREGO (2001-2011) 

2.3.1. Nível de qualificação da população residente 

A análise dos níveis de instrução da população permite conhecer o grau de qualificação dos 

residentes, o qual poderá constituir um bom indicador do tipo de emprego e do poder de 

compra da população. 

A região do Oeste registou, entre 2001 e 2011, uma evolução positiva dos níveis de 

qualificação da população (nível de instrução completo mais elevado), em que as alterações 

destes valores devem-se à redução em 9% daqueles que não possuíam qualquer qualificação. 

Esta redução foi acompanhada pelo aumento do peso da população que concluiu o ensino 

secundário/pós-secundário (de 10% para 14%) e o ensino superior (4% para 9%). 

Os concelhos de Caldas da Rainha e Arruda dos Vinhos apresentavam em 2011 níveis de 

qualificação da população superiores aos verificados no total da região, registando taxas de 

população apenas com o ensino básico, inferiores ao valores da região Oeste e percentagens 

de população com ensino secundário/pós-secundário e superior, mais elevadas que as 

registadas para o total da região. O município de Bombarral por outro lado, possuía em 2011 a 

maior proporção do Oeste, de população com apenas o ensino básico concluído à semelhança 

de Peniche, sendo que os municípios com as menores proporções de população com ensino 

secundário/pós-secundário e superior era o município de Cadaval (12% e 6% respetivamente). 
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Gráfico 4. Distribuição da população por níveis de qualificação em 2011 (%) 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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2.3.2. Condição da população perante o trabalho 

A análise da condição da população perante o trabalho permite concluir que a taxa de atividade 

(relação entre a população ativa, empregada e desempregada, e o total da população 

residente) sofreu variações pouco significativas de 2001 a 2011 em todos os concelhos do 

Oeste, como se pode verificar no Gráfico 5. Já no intervalo entre 1991 e 2011, todos os 

municípios registaram um aumento da taxa de atividade, esta situação também se verifica se 

apenas for analisado o período entre os anos de 1991 e 2001. 

Em 2011 os municípios de Arruda dos Vinhos (com cerca de 50%), de Alenquer 

(aproximadamente 50%) e Sobral de Monte Agraço (cerca de 49%), apresentavam as maiores 

taxas de atividade do Oeste, ao passo que os concelhos de Cadaval e Óbidos possuíam os 

menores valores para a taxa de atividade (45% e 43%, respetivamente). 

Desagregando a população ativa em empregados e desempregados, é possível constatar que 

a taxa de desemprego aumentou de um modo geral entre 1991 e 2001, contudo é na década 

seguinte que se dá uma evolução muito significativa e abrangente à totalidade dos municípios 

deste indicador (valor certamente impulsionado pela crise de 2008).  

No último ano de referência, enquanto os concelhos de Peniche, Nazaré e Caldas da Rainha, 

possuíam os valores mais elevados de taxa de desemprego (14,5%, 14,3% e 13,7%), era nos 

municípios de Sobral de Monte Agraço (cerca de 8,6%), Torres Vedras (aproximadamente 

10%) e Óbidos (cerca de 11%) que o valor da taxa de desemprego assumia os menores 

valores.  

Dada a evolução que se fez sentir na região do Oeste, importa mencionar que no último ano de 

referência, esta passou a deter uma taxa de desemprego de aproximadamente 11,4%. 
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Gráfico 5. Taxa de Atividade entre 1991, 2001 e 2011 na OesteCIM (%) 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 1991, 2001 e 2011 

No que concerne ainda a este indicador, de destacar que os maiores aumentos entre os 

municípios da OesteCIM para a taxa de desemprego, se manifestaram nos concelhos de 

Peniche (14,5%), Caldas da Rainha (13,7%) e Alcobaça (8%). 

 

Gráfico 6. Taxa de Desemprego em 1991, 2001 e 2011  

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 1991, 2001 e 2011 
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A repartição da população empregada por sectores de atividade patente no Gráfico 7, 

evidencia conforme seria de esperar, o predomínio do sector terciário na totalidade dos 

municípios analisados, assim como na região Oeste, contudo está bem patente a importância 

do sector secundário nos municípios da OesteCIM, sendo que em 2011 vários registaram 

valores superiores a 25% no referido sector. 

Os municípios que mais contribuíam em 2011 para a elevada proporção que o sector terciário 

apresentava na região Oeste, eram os concelhos de Arruda dos Vinhos, Caldas da Rainha e 

Sobral de Monte Agraço, já que cerca de respetivamente 75%, 73% e 70% da população 

empregada nestes concelhos trabalhava no sector terciário. 

No que concerne ao sector secundário, destaca-se o município de Alcobaça pelo valor 

consideravelmente superior à média do Oeste (cerca de 37,6%). Já o sector primário, à 

semelhança do que se verificava na realidade do país, assumia menor expressão, registando, 

porém, os concelhos de Bombarral (15,6%), Lourinhã (12%) e Óbidos (9,9%) os valores 

superiores de população empregada neste sector. 

 

Gráfico 7. Distribuição da população empregada segundo os setores de atividade económica, em 2011 (%) 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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No que respeita à população sem atividade económica em 2011 (Gráfico 8), a maior 

percentagem correspondia à população reformada em todos os concelhos analisados e no 

Oeste, estando deste modo, vincado o envelhecimento da população. 

Este fenómeno assume maior expressão nos municípios de Cadaval (49%), Alcobaça (46%) e 

Óbidos (45%). 

Com maior peso de residentes em situação doméstica, surgem os municípios de Óbidos, 

Alenquer, Cadaval, Lourinhã e Torres Vedras, todos com 9%. Relativamente ao peso que os 

estudantes possuem no âmbito da população sem atividade económica, o valor registado no 

conjunto dos municípios situa-se entre os 8 e os 12%, destacando-se o município do Cadaval, 

que surge como o município, onde esse valor é menor (8%). 

Por fim, com maior representatividade de população com idade inferior a 15 anos, isto é, 

municípios com uma população mais jovem, destacavam-se os concelhos de Arruda dos 

Vinhos (37%), Alenquer (33%) e Sobral de Monte Agraço (33%), ao contrário do verificado na 

Nazaré (25%) e no Cadaval (25%). 

 

Gráfico 8. População sem atividade económica em 2011 (%) 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011  
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2.3.3. Emprego no sector privado 

No que concerne ao emprego no sector privado, registou-se na região do Oeste uma redução 

gradual do número de pessoas ao serviço nas empresas no período temporal de 2008 a 2012, 

na ordem dos 17%, já que no primeiro ano em análise estavam empregadas em empresas 

cerca de 124 813 pessoas, ao passo que em 2012 esse valor decaiu para cerca de 103 950 

pessoas. Esta redução alastrou-se de um modo global a todos os municípios, assumindo 

valores significativos e com maior expressividade nos municípios de Arruda dos Vinhos (-

30,6%) e Bombarral (-23,6%), excetuando-se essa situação no concelho de Óbidos (5,9%). 

Em 2012, os municípios que mais peso detinham no total de pessoal ao serviço nas empresas 

da região do Oeste, eram Torres Vedras (24%), Alcobaça (18%) e Caldas da Rainha (15%), 

que juntos superavam a metade da população empregada no sector privado da CIM (57%). Já 

os municípios de Sobral de Monte Agraço, Bombarral e Cadaval eram os municípios que nesse 

ano, detinham uma menor expressão desse indicador (2,3%, 3% e 3,1% respetivamente). 
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Figura 31. Variação do pessoal ao serviço nas empresas nos municípios da OesteCIM entre 2008 e 2012 (%) 

Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos – Ministério da Economia, Sínteses Estatísticas  
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2.4. DINÂMICAS DE OCUPAÇÃO RESIDENCIAL (2001-2011) 

Quando se analisam os alojamentos familiares por forma de ocupação para os municípios da 

OesteCIM, verifica-se que em média, entre 2001 e 2011 o peso dos alojamentos de residência 

habitual diminuiu (de 66% para 62%), ao contrário do verificado para os alojamentos de 

habitação secundária e alojamentos vagos, que sofreram um aumento de 23% para 24% e 

10% para 14%, respetivamente. Os valores registados para o contexto da CIM, são 

relativamente semelhantes aos verificados na maioria dos municípios que a compõem, sendo 

que ainda assim existem alguns casos específicos que requer mencionar. 

Deste modo, ao detalhar esta análise por município, destacavam-se com uma maior proporção 

de alojamentos ocupados como residência habitual, os municípios de Arruda dos Vinhos e 

Sobral de Monte Agraço, (com 74% e 72%) enquanto Nazaré (45%) e Óbidos (50%) 

apresentavam os menores valores. 

No seguimento e corroborando o que foi referido, relativamente à proporção de alojamentos de 

residência secundária, destacavam-se dos demais em 2011, os municípios da Nazaré (42%), 

Peniche (39%) e Óbidos (37%), sendo que com os menores valores para a proporção de 

residências secundárias se registavam em Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos, com 

10% e 11% respetivamente. 

Por fim, relativamente à proporção de alojamentos vagos, merece destaque o concelho de 

Sobral de Monte Agraço, que passou de 10% em 2001, para 18% em 2011. Pelo contrário, 

Peniche e Cadaval eram os municípios com a menor proporção de alojamentos vagos nesse 

ano (ambos com cerca de 9%).  
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Gráfico 9. Alojamentos familiares por forma de ocupação em 2001 (%) 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 

 

Gráfico 10. Alojamentos familiares por forma de ocupação em 2011 (%) 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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Relativamente à variação do número de alojamentos nos municípios da OesteCIM (Figura 32), 

há que salientar que esta sofreu uma evolução positiva, generalizada a todos os municípios 

(aumento de 23%), destacando-se com valores acima dos 30% os municípios de Óbidos 

(45%), Arruda dos Vinhos (36%) e Nazaré (31%). Com os valores mais baixos, evidenciavam-

se dos demais, os concelhos de Cadaval e Bombarral, com respetivamente 14% e 18%. 

Em termos do número de alojamentos por km², registou-se de igual forma um aumento 

generalizado neste indicador a todos os concelhos no intervalo intercensitário 2001-2011, 

sendo que no último ano, Peniche assumia nesse âmbito um claro destaque (275 

alojamentos/km²). Seguiam-se os municípios da Nazaré (159 alojamentos/km²) e Caldas da 

Rainha (121 alojamentos/km²). No seio da região Oeste, com o menor número de densidade de 

alojamentos em 2011, apresentavam-se Cadaval e Óbidos, com respetivamente 50 e 64 

alojamentos por km². 

 

Figura 32. Densidade de alojamentos (alojamentos/km²) e variação do número de alojamentos (%) na OesteCIM 
entre 2001 e 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 
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2.5. PRINCIPAIS POLOS DE GERAÇÃO DE VIAGENS 

Os polos geradores de viagens definem-se pela concentração da oferta de bens ou serviços, 

pela existência de determinados equipamentos urbanos que geram grandes fluxos de 

mobilidade, provocando uma substancial interferência no tráfego de proximidade, geralmente 

em picos horários. Estes são considerados pontos específicos da malha urbana, 

nomeadamente, os diversos equipamentos de apoio à população que se apresentam 

disseminados pela área urbana. Estes polos provocam um grande impacto no trânsito, muito 

marcado por picos horários, com um âmbito muito localizado, mas que, pela sua localização, 

acabam por ter consequências mais abrangentes, tanto ao nível da circulação como de 

estacionamento. 

Na OesteCIM distinguem-se diversos geradores de tráfego que classificamos segundo as 

tipologias de polo/equipamento ou zona dividindo-os entre diários e ocasionais. Relativamente 

aos diários, são considerados os polos/equipamentos de ensino, comércio e saúde assim como 

as zonas industriais. Já os ocasionais, são considerados sobretudo polos/equipamentos 

turísticos e de lazer. 

A identificação dos polos geradores de viagens existentes na área objeto de estudo teve por 

base a consulta de diversos instrumentos de gestão regionais e municipais que fazem 

referência aos equipamentos coletivos, nomeadamente o Plano Regional de Ordenamento do 

Território – Oeste e Vale do Tejo para a identificação das áreas logísticas e polos turísticos e 

de lazer e os Planos Diretor Municipais de cada município para identificação das zonas 

industriais. Os equipamentos de saúde, educação foram identificados com base nos 

documentos pertencentes a cada entidade. 

De qualquer modo, sublinha-se desde já que, face ao âmbito intermunicipal do PAMUS do 

Oeste, apenas foram considerados grandes e pequenos equipamentos de saúde e ensino, 

médias e grandes superfícies comerciais, zonas industriais e logísticas e polos turísticos e de 

lazer (Figura 33). 
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Figura 33. Planta de polos geradores de viagens da OesteCIM 

Fonte: mpt®, 2015  
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2.5.1. Polos geradores de viagens diários  

Equipamentos administração pública 

Este tipo de equipamentos é potenciador de grande dinâmica devido à afluência de utentes que 

necessitam de aceder aos serviços aí prestados. Podem ser destacados os seguintes 

equipamentos na região Oeste:  

 Centro de Emprego de Alcobaça (cuja área de influência envolve este município e o da 

Nazaré), Torres Vedras (cuja área de influência envolve este município e os da 

Lourinhã, Mafra (AML), Alenquer, Arruda dos Vinhos e Sobral do Monte Agraço) e 

Caldas da Rainha (cuja área de influência envolve este município e os de Cadaval, 

Peniche, Óbidos e Bombarral); 

 Segurança Social e Departamento das Finanças de todos os municípios; 

 Tribunal de Alcobaça, Alenquer, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, 

Peniche e Torres Vedras. 

Relativamente à administração local na OesteCIM, são identificadas as Câmaras Municipais de 

Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, 

Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. 

Equipamentos de ensino 

No que diz respeito à geração de tráfego consequente dos equipamentos de ensino, é 

valorizado sobretudo o transporte público devido ao escalão etário dos utilitários (IMTT,2011). 

No entanto, no caso dos equipamentos de ensino superior verifica-se uma maior percentagem 

de utilização do transporte individual devido à faixa etária da população que os frequenta, ainda 

que a população de estudantes que utiliza o transporte público seja também bastante 

significativa. 

Na região Oeste existem dois polos de ensino superior pertencentes ao Instituto Politécnico de 

Leiria, nomeadamente a Escola Superior de Artes e Design (Caldas da Rainha) e a Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche (Peniche). A primeira instituição oferece 

7 licenciaturas, 1 pós-graduação, 4 mestrados e 5 Cursos Técnicos Superiores Profissionais, 

conta com 1 331 alunos (DGEC, 2015). O Polo de Peniche tem 1 024 alunos (DGEC, 2015), 

distribuídos por 10 Licenciaturas, 8 mestrados, 2 Cursos Técnicos Superiores Profissionais e 5 

Cursos de Especialização Tecnológica.  

Ao contrário do que foi referido anteriormente, os modos de transportes mais utilizados pelo 

segmento de população que frequenta o ensino básico e secundário correspondem 

maioritariamente aos modos pedonais e ao transporte público (IMTT, 2011). De qualquer 
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modo, o transporte individual não deve ser desprezado face à cultura emergente de 

levar/buscar as crianças à escola, que se encontra presente um pouco por todo o país. 

Posto isto, foram também identificadas as escolas secundárias, escolas básicas e secundárias 

assim como as escolas profissionais da região: 

 Secundárias: ES/3 Damião de Góis (Alenquer); ES/3 do Bombarral (Bombarral); ES/3 

Raul Proença e ES/3 Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha); ES/3 da Lourinhã 

(Lourinhã); Externato Fues Roupinho (Nazaré); ES/3 Henriques Nogueira e ES/3 de 

Madeira Torres (Torres Vedras); ES/3 de Peniche (Peniche). 

 Escolas Básicas e Secundárias: EB 2/3 D. Pedro Pinheiro (Alcobaça); EB 2/3 Pero de 

Alenquer e EB 2/3 Visconde de Chanceleiros (Alenquer); Externato João Alberto Faria 

(Arruda dos Vinhos); EB 2/3 de Cadaval (Cadaval); EB 2/3 D. João II (Caldas da 

Rainha); EB 2/3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira (Lourinhã); EB 2/3 Amadeu Gaudêncio 

(Nazaré); EB 2/3 Josefa de Óbidos (Óbidos); EB 2/3 D. Luís de Ataíde e EB 2/3 

Atouguia de Baleia (Peniche); EB 2/3 de Monte Agraço (Sobral de Monte Agraço). 

 Escolas Profissionais: Escola Profissional Gustave Eiffel e Externato José Alberto Faria 

(Arruda dos Vinhos); Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste e Escola Técnica 

Empresarial do Oeste (Caldas da Rainha); Escola Profissional da Nazaré; FOR-MAR – 

Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (Torres Vedras), CENCAL 

(Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica) em Alcobaça e Caldas da 

Rainha e CENFIM – Centro de Formação Profissional de Industria Metalúrgica e 

Metalomecânica (núcleos de Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras). 

 

Equipamentos de saúde 

Os equipamentos de saúde estão relacionados com uma tipologia de viagens maioritariamente 

dispersas ao longo do dia que se encontram associadas, sobretudo, às visitas e aos 

colaboradores das respetivas unidades de saúde. A par disto, importa referir também a 

existência de uma percentagem significativa de utentes com mobilidade condicionada e, como 

tal, com necessidades especiais de transporte (IMTT, 2011).  

Em termos hierárquicos e organizacionais, os mesmos encontram-se subordinados em 4 

grupos. O grupo I apresenta apenas uma relação direta com a área de influência dos utentes. 

O grupo II engloba as instituições com área de influência direta assim como a área de 

influência indireta correspondente à área de influência do grupo I. O grupo III, corresponde às 

instituições com área de influência direta, oferecendo cuidados às populações pertencentes ao 

grupo I e II. O grupo IV corresponde a hospitais especializados (Diário da Republica 1ª série- 

Nº 71- 10 de abril de 2014). 
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Relativamente aos cuidados de saúde primários, a região Oeste é servida por 13 centros de 

saúde, com as respetivas extensões em cada freguesia. Para além dos centros de saúde, a 

sub-região é servida por quatro hospitais, sendo que três deles pertencem ao Centro Hospitalar 

do Oeste (Hospital das Caldas da Rainha, Unidade Termal das Caldas da Rainha, Hospital de 

Peniche e Hospital de Torres Vedras) e um ao Centro Hospitalar de Leiria (Hospital de 

Alcobaça) ambos pertencentes ao primeiro grupo mencionado.  

Comércio 

Esta tipologia de atividades constituem um segmento importante a considerar na elaboração 

dos planos estratégicos de mobilidade e transportes. A maior parte das unidades comerciais e 

de serviço do concelho correspondem a espaços de pequena dimensão e com uma 

capacidade de atração reduzida. Na região do Oeste são identificadas áreas comerciais de 

média e grande dimensão que geram e atraem diariamente, para além das viagens dos seus 

colaboradores, volumes significativos de viagens de visitantes.  

A realização de compras e a procura de serviços condiciona fortemente a seleção da escolha 

modal pelo que a acresce a necessidade de transporte de volumes e cargas. Com isto, 

aumenta a necessidade de utilização do transporte individual, por se tratar do modo mais 

cómodo e flexível nestas situações. Este aspeto é especialmente relevante nas grandes 

superfícies comerciais que têm como âncora hipermercados, o que reforça a utilização do 

transporte individual principalmente nos dias de fins-de-semana. 

Os equipamentos comerciais identificados no Oeste localizam-se sobretudo nas sedes de 

concelho e dizem respeito a equipamentos comerciais de pequena dimensão como super e 

hipermercados (Continente, Intermarchê, Aldi, Jumbo, entre outros). 

Para além destes, importa ainda destacar dois centros comerciais, sendo que estes geram 

maior número de viagens do que os mencionados anteriormente. Para além do La Vie nas 

Caldas da Rainha localizado estrategicamente perto da EN8 e da Rua de Vitorino Fois que 

permite a ligação diretamente ao IC. Importa ainda destacar o ArenaShopping, localizado em 

Torres Vedras que é considerado o único centro comercial de referência para a sub-região do 

Oeste. 

 

Zonas industriais e de logística  

As zonas industriais e áreas logísticas necessitam de grande volume de espaço e de 

acessibilidades de referência, pelo que muitas vezes a preferência para a sua localização são 

as áreas periféricas ao centro urbano (IMTT, 2012), em grande parte próximo dos principais 
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acessos rodo/ferroviário. Estas zonas geram elevados volumes de movimentações não só em 

horário de entrada e saída dos funcionários, como também movimentações inerentes à 

atividade que desempenham como por exemplo os locais dedicados a carga e descarga de 

mercadorias.  

No que diz respeito às zonas industriais, praticamente todos os municípios são dotados com 

local destinado à concentração destas atividades, com graus relativos de especialização, 

normalmente próximos dos eixos viários principais. Destas, destacam-se sobretudo a industria 

alimentar, indústria de materiais de construção, industria extrativa e agricultura. A região é 

também dotada de parques industriais, com empresas dedicadas essencialmente à 

investigação e desenvolvimento com base tecnológica com níveis de especialização superiores 

às anteriores, dos quais se destacam o Parque Investe (Torres Vedras), o Parque Tecnológico 

de Óbidos e o parque industrial de Caldas da Rainha. 
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2.5.2. Polos geradores de viagens ocasionais  

Equipamentos turismo e/ou lazer 

Ao longo dos anos, o crescimento e diversificação da atividade turística tem vindo a evidenciar 

o importante papel que este setor desempenha a vários níveis, especialmente em termos 

económicos. 

A crescente procura por destinos turísticos alternativos aos destinos convencionais, cria novas 

oportunidades e impulsiona a oferta de um turismo alternativo de qualidade, mais ativo e 

participativo, centrado em atividades que permitam desfrutar e interagir com a natureza e com 

a expressão cultural e que por sua vez se repercute num polo gerador de viagem.  

O crescimento turístico no Oeste tem sido visível, que se consubstancia numa maior oferta de 

produtos, suportados por uma procura crescente, resultado da melhoria das condições de 

acessibilidade até ao destino, bem como de uma maior promoção, quer interna como externa, 

concentrando esforços nas potencialidades do destino.  

Neste território, que ainda apresenta uma reduzida estada média, reflexo da falta de trabalho 

em rede e parcerias, que começa a ser adotada como solução para um desenvolvimento 

sustentável, verifica-se uma forte aposta na oferta de experiências únicas, um dos novos 

paradigmas em turismo, que é considerado como uma das mais-valias dos destinos para o 

futuro.  

O Oeste é, per si, um território com uma cultura muito própria, com as tradições enraizadas no 

quotidiano da população, que se revelam num dos principais atrativos da região, 

complementados por um território, onde a praia, a natureza, história são atores principais para 

o desenvolvimento de uma oferta turística atrativa.  

Os dados estatísticos existentes no que concerne à capacidade de alojamentos e dormidas, 

apontam Óbidos como um dos principais destinos turísticos da região. Para além da sua 

proximidade com a costa e à Lagoa de Óbidos, esta vila amuralhada é palco de diversos 

eventos ocasionais que se realizam ao longo do ano que potenciam a atração turística, como é 

exemplo de “Óbidos – Cidade Natal” ou do “Festival de Chocolate de Óbidos”.  

Os dados indicam ainda a Nazaré como o segundo destino turístico mais procurado na região 

do Oeste. Localizado junto à costa, as praias deste município são o principal atractor de 

visitantes e turistas, principalmente no Verão. Destaca-se a praia da Nazaré, que para além do 

seu areal extenso e claro, é também provida de tradições e de uma cultura particular, 

intimamente relacionadas com a pesca, não fosse esta conhecida como “uma das mais 

tradicionais vilas piscatórias portuguesas”. 
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Peniche é apontado como o terceiro município mais visitado desta CIM. Assim como outros 

municípios, este também é caracterizado turisticamente pelas suas praias ao longo da costa, 

ideais para práticas de desportos náuticos e lazer. O município é também provido de fortes 

tradições culturais e históricas, como é exemplo o artesanato diversificado ligado às Rendas de 

Bilros ou o Forte de Peniche, marco de um passado histórico não muito distante (Regime do 

Estado Novo).  

A ilha das Berlengas é também um ponto forte de atração turística, dada a sua importância e 

beleza natural, habitat de muitas espécies de aves marinhas assim como de grande riqueza 

faunística. 

Para além destes, destaca-se ainda Alcobaça, onde se localiza a baía de São Martinho do 

Porto com uma das praias mais bonitas do país, indicado para férias em família.  

De igual modo, importa referir também o Mosteiro de Alcobaça, que se apresenta como uma 

das mais importantes casas cistercienses da Península Ibérica. 

Desta forma, verifica-se que, de uma forma geral, os municípios da OesteCIM são fortes 

atratores turísticos dada a grande extensão de linha de costa com praias de referência aliada a 

fortes tradições culturais. 
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2.6. SÍNTESE 

A região Oeste corporalizada na OesteCIM localiza-se no litoral centro de Portugal, 

abrangendo uma extensão geográfica composta por 12 municípios contíguos, numa área de 

aproximadamente 2 220 km². Conta com cerca de 362 540 mil habitantes, cerca de 3,4% do 

total da população nacional. 

De forma a compreender as dinâmicas internas e externas à região Oeste, as questões de 

proximidade, entre os municípios que a compõem e a forma como estes se relacionam, foram 

analisados alguns indicadores estatísticos, como as principais dinâmicas demográficas ou o 

nível de qualificação e atividade económica da população residente entre 1991 e 2011, com o 

objetivo de caracterizar a região nesse sentido. Assim, de forma resumida, no que concerne 

aos aspetos demográficos da região Oeste, salienta-se o seguinte: 

 A população residente nos municípios da OesteCIM aumentou no período 1991-2011 

(15,3%), tendo, no entanto, este crescimento abrandado entre 2001 e 2011 (7%) 

quando comparado com o período de 1991 a 2001 (7,7%). Deste modo, no último ano 

censitário, a região Oeste contava com 362 540 habitantes; 

 Torres Vedras, assumia-se como o município com o maior número de residentes 

seguindo-se pelo município de Alcobaça contabilizando respetivamente 79 465 e 

56 693 residentes no ano de 2011; 

 No que concerne à densidade populacional, os valores dos municípios da OesteCIM 

são relativamente homogéneos variando ente 356 hab/km
2
, valor máximo referente ao 

município de Peniche e 81 hab/km
2 
o valor mínimo relativo ao município de Cadaval; 

 À semelhança do verificado no contexto nacional, no Oeste assiste-se também ao 

envelhecimento acentuado da população, já que a proporção de população jovem e 

ativa tem vindo a diminuir de um modo generalizado; 

 Em evolução decrescente apresenta-se a dimensão média das famílias, que em 2011 

assumia nas Caldas da Rainha e no Bombarral os menores valores (respetivamente 

2,48 e 2,49 elementos), ao passo que em Arruda dos Vinhos se registava o maior valor 

(cerca de 2,61 elementos); 

 Em sentido inverso, os níveis de qualificação da população, registaram uma evolução 

positiva, tendo-se assistido no intervalo intercensitário 2001-2011 na região do Oeste 

ao aumento do peso da população que concluiu o ensino secundário/pós-secundário 

(de 10% para 14%) e o ensino superior (4% para 9%); 

 No que diz respeito à taxa de desemprego, esta assumiu igualmente valores 

crescentes no período em análise, apesar dessa situação, em 2011, a região Oeste 

detinha uma taxa inferior à média verificada no Continente (11,4% para 13,2%), 

respetivamente; 
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 Relativamente à população sem atividade económica em 2011, a maior percentagem 

correspondia à população reformada em todos os concelhos analisados, seguindo-se a 

população com idade inferior a 15 anos; 

 No que concerne ao emprego no sector privado, registou-se na região em análise uma 

redução gradual do número de pessoas ao serviço nas empresas, entre 2008 e 2012 

na ordem dos 16,7%, já que no primeiro ano estavam empregadas cerca de 124 813 

pessoas, ao passo que em 2012 esse valor decaiu para cerca de 103 950 pessoas; 

 Entre 2001 e 2011, o peso dos alojamentos de residência habitual na região do Oeste 

diminuiu de 66% para 62%, aumentando pelo contrário o número de alojamentos de 

habitação secundária e os alojamentos vagos (estes últimos em cerca de 4%); 

A densidade de alojamentos, registou um aumento generalizado a todos os concelhos no 

intervalo intercensitário 2001-2011, sendo que no último ano, Peniche assumia nesse indicador 

um claro destaque na região (272 alojamentos/km²). 

Uma grande concentração de população origina um grande número de deslocações 

principalmente em relação a grandes equipamentos. Considerando as suas características, 

estes podem ser polos geradores de tráfego que se definem pela concentração da oferta de 

bens ou serviços, pela existência de determinados equipamentos urbanos que geram grandes 

fluxos de mobilidade, provocando uma substancial interferência no tráfego de proximidade, 

geralmente em picos horários.  

Considerando o âmbito intermunicipal deste plano, distinguem-se diversos geradores de 

tráfego, classificados segundo as tipologias de polo/equipamento ou zona dividindo-os entre 

diários e ocasionais. Relativamente aos diários, são considerados os polos/equipamentos de 

ensino, comércio e saúde assim como as zonas industriais e logísticas que pela sua tipologia 

influenciam de forma mais significativa no volume de tráfego. Destes, destacam-se os Hospitais 

das Caldas da Rainha, Peniche, Torres Vedras e Alcobaça assim como a Unidade Termal das 

Caldas da Rainha; a Escola Superior de Artes e Design nas Caldas da Rainha e a Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. Já nos ocasionais, são considerados os 

polos/equipamentos desportivos e culturais uma vez que são de utilização mais pontual em que 

o território do Oeste é considerado como um todo, dada a forte potencialidade de atração 

turística, principalmente dos municípios junto ao litoral. 
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3. PADRÕES DE MOBILIDADE  
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3.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Este capítulo pretende refletir as práticas de mobilidade que se efetuam nos municípios da 

região Oeste, de modo a alcançar uma melhor compreensão tanto das suas dinâmicas e 

tendências, como dos problemas e desafios com os quais a região se poderá eventualmente 

deparar.  

A análise desenvolvida neste capítulo é constituída por duas fases. A primeira, apresenta uma 

abordagem extensível à CIM realizada através da análise aos movimentos pendulares intra e 

interconcelhios observados no seio da região, mas também aos movimentos mais 

representativos com origem e destino em concelhos externos à OesteCIM. Esta análise tem 

por base os Censos 2011, sendo paralelamente perspetivadas as alterações manifestadas face 

ao quadro existente no ano censitário de 2001. Posteriormente é realizada uma análise à 

repartição modal, de modo a aferir os modos de transporte mais representativos nas opções de 

deslocação dos residentes do Oeste, assim como é também efetuada uma análise aos tempos 

médios de deslocação dos movimentos observados na região. 

A segunda fase da análise, incide sobre alguns indicadores gerais de mobilidade, capazes de 

traduzir uma visão geral sobre as práticas locais de mobilidade. 
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3.2. MOVIMENTOS PENDULARES 

3.2.1. Movimentos pendulares (2001-2011) 

A análise dos movimentos pendulares é reveladora de diversos aspetos da mobilidade urbana 

e contribui para avaliar em que condições se efetua, através do tempo gasto e dos meios de 

transporte utilizados nos percursos casa-escola e casa-trabalho. Por outro lado, as 

deslocações pendulares permitem quantificar a pressão exercida sobre o sistema de 

transportes, e sobre determinados trajetos e ao mesmo tempo, apontar desequilíbrios em 

determinadas ligações face à procura, identificando de igual modo, as inter-relações que se 

estabelecem entre os municípios. 

Deste modo, a análise à informação dos Censos 2011 relativa à população residente, 

empregada e estudante que realiza viagens pendulares, ou seja, aquelas que se deslocam por 

motivos de trabalho ou estudo, permite constatar que no Oeste, cerca de 204 000 pessoas 

realizaram nesse ano, deslocações pendulares. Deste conjunto de movimentos, pouco mais de 

75% corresponde, a deslocações no interior do concelho de residência. 

Ao detalhar a análise das deslocações intraconcelhias dos municípios que compõem a 

OesteCIM, é possível verificar que os municípios de Alcobaça (79,8%), Caldas da Rainha 

(80,2%), Peniche (86,1%) e Torres Vedras (80,7%), possuem uma maior capacidade de 

fixação de população, já que a grande maioria das deslocações por motivos de trabalho ou 

estudo, se realizam no interior do próprio concelho. Como justificativo para esta capacidade de 

retenção de população ativa ou estudante, há a considerar que: 

 Alcobaça é um município no qual a fruticultura, a produção de cerâmica e o património 

arqueológico e cultural, assumem uma grande expressão; 

 No concelho de Caldas da Rainha situa-se a segunda maior cidade do distrito de Leiria, 

contando com uma importante rede de infraestruturas. Os setores do termalismo e da 

cerâmica, assumem igualmente uma forte influência no município; 

 Peniche possui uma importante rede de equipamentos culturais e educacionais, tendo 

vindo a assumir-se como um município de referência ao nível do lazer e dos desportos 

náuticos; 

 Torres Vedras surge como o município no qual se verifica uma forte expressão da 

atividade agrícola, da indústria agroalimentar e da metalúrgica. Possui ainda um 

considerável sector empresarial, que beneficia da forte proximidade à AML. 
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Por outro lado, e com valores consideravelmente inferiores à média do Oeste (75,1%) para os 

movimentos pendulares intraconcelhios em 2011, surgem os municípios de Arruda dos Vinhos 

(54,9%), Óbidos (59,7%) e Sobral de Monte Agraço (50,3%). 

Tabela 7. Movimentos pendulares, por motivo de trabalho ou estudo, na região Oeste, em 2001 e 2011  

 

Fonte: Censos 2001 e 2011, INE 

Relativamente à evolução dos movimentos pendulares no Oeste entre 2001 e 2011, é possível 

constatar um aumento global (na ordem dos 5%), do número de residentes a efetuar 

deslocações pendulares. Os concelhos de Arruda dos Vinhos (38%), de Torres Vedras (11,7%) 

e Sobral de Monte Agraço (17,9%), são aqueles onde o aumento das deslocações pendulares 

é mais acentuado. Apesar de se ter verificado no conjunto dos municípios um aumento desta 

tipologia de deslocações, nos concelhos de Alcobaça, Bombarral e Nazaré regista-se o oposto, 

já que aí o número de pessoas a efetuar deslocações pedonais, sofre uma diminuição de 

respetivamente 7,6%, 0,7% e 7,9%. 

De facto, existem diversos fatores que poderão explicar esta redução significativa no número 

de deslocações pendulares, desde logo o tímido crescimento populacional (ou mesmo a perda 

de população) que se registou nestes concelhos, aliado ao envelhecimento da população e ao 

aumento do desemprego. Estes podem constituir justificações possíveis para a redução do 

número de residentes a efetuar deslocações pendulares por motivos de trabalho ou estudo. 

Com efeito, os municípios de Alcobaça, Bombarral e Nazaré, registaram uma variação de 

população de respetivamente (2%, -1,7% e -0,5%), uma evolução do índice de envelhecimento 

de 107, 149 e 110 para 141, 173 e 145 idosos por cada 100 adultos em idade ativa e um 

aumento da taxa de desemprego na ordem de respetivamente 7%, 4% e 8%. Assim, é 

2001 2011
Var. 

01-11
2001 % 2011 %

Var. 

01-11
2001 % 2011 %

Var.

 01-11

Oeste 193 886 203 592 5,0% 152 557 79% 152 921 75% 0,2% 41 329 21% 50 671 25% 22,6%

Alcobaça 33 555 31 005 -7,6% 27 676 82% 24 762 80% -10,5% 5 879 18% 6 243 20% 6,2%

Alenquer 23 016 25 687 11,6% 16 277 71% 17 365 68% 6,7% 6 739 29% 8 322 32% 23,5%

Arruda dos Vinhos 6 131 8 458 38,0% 3 535 58% 4 649 55% 31,5% 2 596 42% 3 809 45% 46,7%

Bombarral 6 937 6 888 -0,7% 5 375 77% 4 989 72% -7,2% 1 562 23% 1 899 28% 21,6%

Cadaval 6 969 7 268 4,3% 5 170 74% 5 089 70% -1,6% 1 799 26% 2 179 30% 21,1%

Caldas da Rainha 28 178 28 312 0,5% 23 771 84% 22 714 80% -4,4% 4 407 16% 5 598 20% 27,0%

Lourinhã 12 731 14 094 10,7% 9 568 75% 10 304 73% 7,7% 3 163 25% 3 790 27% 19,8%

Nazaré 8 519 7 842 -7,9% 6 465 76% 5 675 72% -12,2% 2 054 24% 2 167 28% 5,5%

Óbidos 5 919 6 272 6,0% 3 483 59% 3 746 60% 7,6% 2 436 41% 2 526 40% 3,7%

Peniche 14 835 14 839 0,0% 13 256 89% 12 772 86% -3,7% 1 579 11% 2 067 14% 30,9%

Sobral de Monte Agraço 5 192 6 120 17,9% 2 949 57% 3 081 50% 4,5% 2 243 43% 3 039 50% 35,5%

Torres Vedras 41 904 46 807 11,7% 35 032 84% 37 775 81% 7,8% 6 872 16% 9 032 19% 31,4%

* Excluiram-se movimentos pendulares para o estrangeiro por representarem apenas 1% do total de deslocações.

População que realiza 

deslocações pendulares*

População que realiza deslocações 

intraconcelhias
Concelhos

População que realiza deslocações 

interconcelhias
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percetível que os valores apresentados possam estar na génese da diminuição do número de 

deslocações pendulares. 

A análise da Tabela 7 permite igualmente aferir o ganho de mobilidade da população do Oeste 

no intervalo intercensitário, já que em muitos casos, enquanto diminui a percentagem de 

população a realizar movimentos intraconcelhios, a percentagem de residentes a trabalhar ou a 

estudar num concelho que não o de residência, aumenta. Este fenómeno é corroborado pela 

variação global de deslocamentos intraconcelhios e interconcelhios (0,2% e 22,6% 

respetivamente). Neste aspeto, há que destacar os casos dos municípios de Alcobaça e 

Nazaré, que sofrem uma variação de deslocações pendulares intraconcelhias de (-10,5%) e (-

12,2%), mas que registam um aumento de 6,2% e 5,5% dos movimentos interconcelhios.  

Por outro lado, os concelhos de Arruda dos Vinhos e Torres Vedras registaram um aumento 

considerável, quer dos deslocamentos intraconcelhios (31,5% e 7,8%), quer dos 

interconcelhios (46,7% e 31,4%). Menção final para o concelho de Óbidos, que reforçou a sua 

capacidade de retenção de população ativa, já que as deslocações intraconcelhias 

aumentaram quase o dobro das deslocações interconcelhias. 

Tabela 8. Número de deslocações nos principais destinos das viagens interconcelhias entre municípios da 
OesteCIM, em 2011  

 

Fonte: Censos 2011, INE 

A análise dos principais destinos das deslocações entre municípios do Oeste no ano de 2011, 

permite constatar que não existe na sub-região, um polo acentuadamente demarcado dos 

demais. Ainda assim nesse ano, é possível constatar a superior capacidade de atração do 

município de Caldas da Rainha, já que este constitui o principal destino das deslocações 

geradas por 5 dos 12 municípios do Oeste, e segundo destino para o município da Nazaré. Os 

três principais municípios geradores de deslocações no contexto de Caldas da Rainha, são 

Óbidos (1 648 deslocações), Alcobaça (1 457 deslocações) e Bombarral (528 deslocações). 

Concelhos Alcobaça Alenquer
Arruda dos 

Vinhos
Bombarral Cadaval

Caldas da 

Rainha
Lourinhã Nazaré Óbidos Peniche

Sobral de 

Monte 

Agraço

Torres 

Vedras

Alcobaça 33 7 34 17 1457 6 718 76 44 3 40

Alenquer 6 260 15 80 19 15 0 13 14 194 688

Arruda dos Vinhos 0 192 0 0 0 4 0 0 2 152 85

Bombarral 11 31 2 227 528 113 2 263 69 2 205

Cadaval 20 144 0 249 519 31 1 68 26 4 349

Caldas da Rainha 1230 54 4 231 159 44 78 1094 220 4 164

Lourinhã 10 24 1 243 51 123 12 66 494 11 1661

Nazaré 1110 1 0 7 4 250 4 9 18 0 7

Óbidos 50 12 1 130 36 1648 27 8 162 0 50

Peniche 19 16 0 62 8 416 364 9 354 2 165

Sobral de Monte Agraço 1 119 431 0 4 7 2 0 2 3 371

Torres Vedras 14 340 60 98 114 143 642 2 36 156 361

1º movimento 2º movimento 3º movimento

S
A

ÍD
A

ENTRADA
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Ao nível da capacidade de atração de população segue-se o concelho de Torres Vedras, que 

se assume como o principal destino das deslocações geradas por Lourinhã (1 661 

deslocações) e Alenquer (668 deslocações), como segundo destino para as deslocações 

geradas pelos concelhos de Cadaval e Sobral de Monte Agraço e terceiro destino dos 

residentes de Arruda dos Vinhos que estudam ou trabalham noutro município. 

Referência ainda para o município de Alcobaça, que constitui o principal destino das 

deslocações geradas pelos seus concelhos limítrofes. Deste modo, Caldas da Rainha e Nazaré 

geram, respetivamente, 1 230 e 1 110 deslocações para este município, no ano de 2011. 

 

Figura 34. Movimentos pendulares interconcelhios superiores a 300 deslocações, nos municípios da OesteCIM, 
em 2011  

Fonte: Censos 2011, INE 
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Tabela 9. Número de deslocações nos principais destinos das viagens interconcelhias para o exterior dos 
municípios da OesteCIM 

 

Fonte: Censos 2011, INE 

No que concerne às deslocações dos municípios do Oeste para municípios exteriores à região, 

dada a sua proximidade, Lisboa apresenta-se naturalmente como o principal atractor, detendo 

a maior quota no número de deslocações (10 760), seguindo-se Vila Franca de Xira (3 254) e 

Mafra (2 299). De um modo geral, as deslocações interconcelhias são efetuadas para os 

Municípios da Região de Lisboa e Lezíria do Tejo, sendo que há que destacar a atratividade de 

Leiria, responsável por 1 673 deslocações e destino preferencial da população residente em 

Alcobaça (909 deslocações) e Nazaré (246 deslocações).  

Concelhos* Lisboa
Vila Franca 

de Xira
Mafra Loures Leiria Azambuja Rio Maior

Marinha 

Grande
Sintra Oeiras

Porto de 

Mós
Santarém TOTAL

Alcobaça 349 19 14 30 909 32 294 698 24 21 656 84 3130

Alenquer 2498 1971 80 431 19 862 30 2 111 146 0 132 6282

Arruda dos Vinhos 1279 886 63 506 2 65 2 0 74 94 1 13 2985

Bombarral 241 4 17 20 28 11 10 1 9 11 2 13 367

Cadaval 302 31 19 28 21 118 73 0 18 21 0 25 656

Caldas da Rainha 794 31 31 41 268 47 443 41 46 31 19 106 1898

Lourinhã 618 18 51 54 29 5 13 0 46 33 2 7 876

Nazaré 120 2 5 2 246 2 11 152 7 2 42 9 600

Óbidos 160 5 7 11 37 3 20 8 11 15 4 21 302

Peniche 304 15 20 42 44 5 13 2 22 20 1 22 510

Sobral de Monte Agraço 755 143 536 280 3 24 0 0 80 67 0 4 1892

Torres Vedras 3340 129 1456 454 67 24 15 4 445 271 0 34 6239

TOTAL 10760 3254 2299 1899 1673 1198 924 908 893 732 727 470

* Considerados apenas os destinos com um número de deslocações provenientes do Oeste superior a 450.

1º movimento 2º movimento 3º movimento
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Figura 35. Movimentos para o exterior da região Oeste, superiores a 500 deslocações, 2011  

Fonte: Censos 2011, INE 
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Tabela 10. Número de deslocações interconcelhias, com origem fora da região Oeste e destino nos municípios 
da OesteCIM 

 

Fonte: Censos 2011, INE 

Relativamente ao poder de atração da região para com os municípios situados no seu exterior 

em 2011, importa referir que é na região de Lisboa e no distrito de Leiria, que se encontram os 

municípios com mais deslocações interconcelhias para o Oeste, nomeadamente Vila Franca de 

Xira (2 495 deslocações), Mafra (2 067 deslocações) e Leiria (1 021 deslocações). Neste 

aspeto é notória a importância da Lourinhã, que se constitui como principal município atractor, 

contribuindo para cerca de 30% do total das deslocações com destino ao Oeste, seguindo-se 

Torres Vedras, responsável por 2 564 deslocações para o Oeste (22%) e Alcobaça, 

responsável por 1 936 deslocações (17% do total de deslocações com destino ao Oeste). 

Concelhos* Alcobaça Alenquer
Arruda dos 

Vinhos
Bombarral Cadaval

Caldas da 

Rainha
Lourinhã Nazaré Óbidos Peniche

Sobral de 

Monte 

Agraço

Torres 

Vedras
TOTAL

Vila Franca de Xira 15 3 44 1 7 24 1443 799 11 14 30 104 2495

Mafra 5 13 25 0 9 32 57 65 12 26 223 1600 2067

Leiria 535 6 210 97 21 83 29 0 4 7 0 29 1021

Lisboa 27 23 163 6 21 46 274 75 17 35 35 257 979

Azambuja 8 1 31 0 1 8 593 15 36 2 2 17 714

Loures 11 6 42 3 7 33 244 177 8 24 26 178 759

Marinha Grande 511 3 75 61 2 26 7 0 3 1 0 7 696

Rio Maior 252 13 202 6 15 36 52 1 33 1 0 17 628

Porto de Mós 492 1 49 42 2 9 9 0 3 6 0 4 617

Sintra 14 4 79 7 10 19 137 41 7 46 12 210 586

Cartaxo 8 1 27 1 2 14 318 9 8 2 3 9 402

Odivelas 9 6 37 6 8 17 92 52 5 31 12 104 379

Santarém 49 5 76 7 8 22 107 8 5 4 3 28 322

TOTAL 1936 85 1060 237 113 369 3362 1242 152 199 346 2564

* Considerados apenas as origens com um número de deslocações para o Oeste superior a 300.

1º movimento 2º movimento 3º movimento
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Figura 36. Movimentos para o interior da CIM Oeste, superiores a 200 deslocações, 2011  

Fonte: Censos 2011, INE  



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

140 

 

3.2.2. Modos de transporte utilizados nas deslocações pendulares 

No que respeita à repartição modal, é possível verificar que o modo de deslocação mais 

utilizado no contexto do Oeste é em 2011, à semelhança do que se verificava na generalidade 

do país, o automóvel individual com 67,2%, valor que revela uma elevada dependência das 

populações face ao transporte automóvel, e que é consideravelmente superior à média 

nacional para esse ano (61,6%). O segundo modo mais utilizado no Oeste é o pedonal 

(15,9%), figurando o transporte coletivo (empresa ou escola e autocarro) em terceiro lugar, com 

14%. 

A utilização do comboio apresenta valores consideravelmente reduzidos no contexto da sub-

região (0,8%), facto que pode ter justificação no desinvestimento progressivo que se tem vindo 

a sentir na Linha do Oeste, percetível pela muito baixa expressão deste modo de transporte 

nos municípios do litoral, ao passo que Alenquer, apresenta uma maior utilização do comboio 

(3,4%), denotando a importância da estação do Carregado e a influência da Linha do Norte. 

Por sua vez, com valores acima da média do Oeste, é possível referir também os municípios de 

Arruda dos Vinhos (2,6%), Bombarral (1,8%) e Sobral de Monte Agraço (1,3%).  

No que concerne à utilização da bicicleta nas deslocações pendulares, a média registada é 

também muito reduzida (0,6%), situando-se acima da média Peniche (1,8%), Alcobaça (1,1%), 

Bombarral (0,8%) e Lourinhã (0,7%). 

Relativamente aos municípios que em 2011 mais dependência apresentam em relação ao 

transporte automóvel individual, destacam-se dos demais, Alcobaça e Óbidos (73%), Caldas da 

Rainha (70%), Arruda dos Vinhos (69,6%), e Sobral de Monte Agraço (68,2%), cujos valores 

superam a média registada no Oeste para esse ano. Já os municípios de Bombarral (62,6%), 

Nazaré (62,6%) e Peniche (60,4%) são os municípios que apresentam uma menor proporção 

de utilização do TI, com valores relativamente inferiores à média do Oeste para 2011. 

Para os restantes modos de transporte, como anteriormente referido, o segundo e terceiro 

modos de deslocação mais utilizados para as deslocações pendulares no Oeste, são 

respetivamente, o uso pedonal com 15,9% e o transporte coletivo 14% (valores inferiores à 

média nacional, 16,4% e 15%, respetivamente). 

Numa análise ao nível do município, importa mencionar o peso do modo pedonal em Peniche 

(26,5%) e na Nazaré (23,3%), municípios com valores consideravelmente superiores ao 

registado na média da sub-região e do país. Para além de este facto poder ser justificado pelo 

elevado número de deslocações intraconcelhias que aí se verificam, pode também atribuir-se à 

menor dimensão destes municípios, e no caso concreto do primeiro, pela sua especificidade 

geomorfológica e realidade peninsular. 
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Por outro lado, Arruda dos Vinhos (12,6%) e Óbidos (7,9%) são os municípios cuja utilização 

do modo pedonal regista os menores valores, fenómeno que pode estar relacionado com a 

elevada proporção de deslocações pendulares interconcelhias registadas nesses concelhos. 

 

Gráfico 11. Repartição modal das deslocações pendulares por concelho, em 2011 

Fonte: Censos 2011, INE 

Ao efetuar uma análise comparativa dos dados de 2011, com os dados relativos a 2001, no 

contexto territorial do Oeste, há que mencionar a acentuada redução da quota do modo 

pedonal (cerca de 10%, nomeadamente de 25,4% para 15,9%), ao passo que se regista o 

oposto para o transporte automóvel, verificando-se um aumento da proporção de deslocações 

com recurso a esse modo de transporte (de 51,6% para 67,2%). À semelhança do que se 

registou no modo pedonal, no intervalo intercensitário, dá-se igualmente uma redução na 

quota-parte da utilização do transporte coletivo (empresa ou escola e autocarro), com variação 

de valores de 17,5% para 14%. 

A nível concelhio é importante destacar as reduções mais significativas na utilização do modo 

pedonal entre 2001 e 2011, tendo estas sido verificadas nos concelhos de Cadaval (11,1%), 

Nazaré (12,2%) e Óbidos (14,4%). Por sua vez, a proporção de utilização do automóvel, 

apresenta um crescimento superior nos municípios de Cadaval (20%), Lourinhã (20%) e Sobral 

de Monte Agraço (18%), passando este modo a representar em 2011, respetivamente nestes 

concelhos cerca de 64,7%, 66,6% e 68,2% das preferências de transporte dos seus residentes.  
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Em relação à utilização do comboio, entre 2001 e 2011 registou-se um ligeiro aumento no total 

da região, com expressão no município de Alenquer e Arruda dos Vinhos que registrou um 

aumento percentual de 2% e 1%. No entanto, também Sobral de Monte Agraço e Bombarral 

registavam valores acima da média da região, mas entre 2001 e 2011 apresentaram uma 

ligeira diminuição de 1,1% e 0,8 % respetivamente. 

No que concerne à utilização da bicicleta nas deslocações pendulares não é possível compara 

os valores entre 2001 e 2011, uma vez que nestes dois momentos censitários o seu 

apuramento foi realizado de forma diferente, agrupando este modo em 2001 também as 

deslocações realizadas em motociclo. Todavia, a maior representatividade das deslocações 

pendulares realizadas em bicicleta e motociclo, em 2001, também se verifica em Peniche (6%), 

seguindo por Alcobaça (5%), Lourinhã (4,2%), Bombarral (3,6%) e Nazaré (3,5%). 

 

Gráfico 12. Repartição modal das deslocações pendulares por concelho, em 2001 

 Fonte: Censos 2001, INE 

Relativamente à repartição modal das deslocações intraconcelhias no Oeste, esta apresenta 

uma distribuição semelhante à verificada para a totalidade das deslocações efetuadas (intra e 

interconcelhias), mas com um demarcado aumento da proporção da utilização do modo 

pedonal. Ainda assim, nas deslocações trabalho/escola no interior dos municípios, continua a 

ser em 2011, o transporte individual automóvel, o mais utilizado (63,4%), seguido do modo 
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pedonal (20,9%) e do transporte coletivo que integra o transporte de empresa ou escola (4%) e 

autocarro 9,4%), totalizando 13,4%, segue-se o motociclo e a bicicleta com uma modesta 

representatividade de 2%, na qual se destaca a utilização da bicicleta em Peniche (2,1%), 

Alcobaça (1,3%) e Bombarral (1,1%).  

 

Gráfico 13 - Repartição modal das deslocações pendulares intraconcelhias por concelho, em 2011  

Fonte: Censos 2011, INE 

Comparativamente com 2001, a leitura é similar à realizada para o conjunto das deslocações 

geradas pelos municípios do Oeste. Deste modo, verifica-se no período intercensitário 2001-

2011, uma redução importante da utilização da quota afeta ao modo pedonal, que se altera de 

31,9% para 20,9% e novamente em sentido inverso, a utilização do automóvel que passa de 

46,7% para 63,4%. Quanto à utilização do motociclo e da bicicleta registava em 2001, quase o 

bodro do valor apurado em 2011. Desta forma no período em análise, o automóvel cimentou a 

sua posição como modo de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares 

intramunicipais. 
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Gráfico 14. Repartição modal das deslocações pendulares intraconcelhias por concelho, em 2001 

 Fonte: Censos 2001, INE 

Relativamente aos movimentos pendulares no interior do respetivo concelho, é importante 

considerar que é neste tipo de deslocações, que se poderá explorar a atratividade dos modos 

de deslocação suaves (pedonal e bicicleta), já que a sua utilização deverá ser fomentada nas 

deslocações de curta extensão e duração, pois é nestes percursos que se encontram os 

potenciais utilizadores. 
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prendem maioritariamente com o uso pedonal, já que a utilização da bicicleta é tanto no Oeste, 

como no total nacional manifestamente diminuta (respetivamente 0,8% e 0,7%). Ainda assim, a 

nível municipal há que destacar o município de Peniche, que apresenta uma utilização dos 

modos suaves nos movimentos pendulares intraconcelhios, de cerca de 32,8%, dos quais 2,1% 

constituíam deslocações de bicicleta. 

31,9% 

27,8% 

43,2% 

40,5% 

37,4% 

46,4% 

31,7% 

32,3% 

36,4% 

36,1% 

40,5% 

28,6% 

26,8% 

46,7% 

46,8% 

37,0% 

41,2% 

39,6% 

35,9% 

40,7% 

53,9% 

37,2% 

41,7% 

39,0% 

44,7% 

54,5% 

15,9% 

21,5% 

16,8% 

10,5% 

16,1% 

11,2% 

19,0% 

9,6% 

19,9% 

13,7% 

16,3% 

23,0% 

12,3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oeste

Torres Vedras

Sobral de Monte Agraço

Peniche

Óbidos

Nazaré

Lourinhã

Caldas da Rainha

Cadaval

Bombarral

Arruda dos Vinhos

Alenquer

Alcobaça

A pé Automóvel Transporte Coletivo Motociclo ou Bicicleta Outros



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

145 

 

 

Gráfico 15. Peso dos modos suaves no conjunto dos movimentos pendulares intraconcelhios, em 2011 

Fonte: Censos 2001, INE 

No que respeita às deslocações interconcelhias, a maioria das deslocações em 2011 é 

assegurada pelo automóvel (78,9%), sendo que nos municípios de Alcobaça (84,5%) e Óbidos 

(86,1%) se ultrapassa consideravelmente a média da sub-região. No Oeste, o segundo modo 

de transporte mais utilizado para as deslocações da população que trabalha ou estuda noutro 

município que não o de residência, é em 2011 o transporte coletivo com 15,8% (autocarro 

12,5% e empresa ou escola 3,3%), valor superado nos municípios de Cadaval (18,1%), 

Lourinhã (19,6%), Peniche (17,6%) e Torres Vedras (21,4%). 
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(10,1%), provavelmente pela importância da estação do Carregado, seguido por Bombarral 

(6%) e Arruda dos Vinhos (5,6%).  
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nesta tipologia de deslocações (1%), o que se justifica e compreende pela impraticabilidade de 

efetuar deslocações de considerável extensão, com recurso a este modo de transporte. Como 

tal, é natural que na quase totalidade dos municípios se tenha registado no intervalo 

intercensitário uma diminuição da utilização do uso pedonal nos movimentos interconcelhios. 
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Tal como nas deslocações intraconcelhias os motociclos e a bicicleta com uma expressão 

ainda muito reduzida, nas deslocações interconcelhias são ainda menos utilizados, registando-

se uma perda entre os dois períodos de análise em 1%.  

 

Gráfico 16 - Repartição modal das deslocações pendulares interconcelhias por concelho, em 2011  

Fonte: Censos 2011, INE 

Fazendo uma análise comparativa com 2001, é fundamental destacar o aumento, de 69,7% 

para 78,9% da utilização do automóvel para as deslocações interconcelhias. Por outro lado, o 

transporte coletivo passou de 23,2% para 15,8% perdendo de um modo global 

representatividade. Contudo, a diminuição global da utilização transporte coletivo teve maior 

impacto nos municípios de Alenquer com uma perda de 12,6%, Lourinhã de 10,7%, Cadaval 

10,4% e Arruda dos Vinhos 10,1%.   

Ao nível da utilização pedonal, de salientar que apenas o município de Cadaval, regista uma 

evolução positiva no período intercensitário, passando a ser opção de mais 0,1% da população 

que reside no concelho e que trabalha ou estuda noutro município. 

De forma global, importa referir também a evolução positiva embora reduzida da utilização do 

comboio nas deslocações interconcelhias que passou de 2,5% para 3%, apresentando maior 

importância nas deslocações da população de Alenquer (10,1%), Arruda dos Vinhos (5,6%) e 

Bombarral (6%) e verificando-se uma perda na utilização deste modo de transporte no 

município de Sobra de Monte Agraço.  
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Por fim, as deslocações interconcelhias realizadas recorrendo a motociclo ou bicicleta 

perderam importância entre 2001 e 2011 registando em 2011 apenas 0,7%, sendo que apenas 

0,1% correspondiam a deslocações realizadas em bicicleta, sendo Óbidos o município com 

maior percentagem de utilização no entanto muito reduzida (0,3%). 

 

Gráfico 17. Repartição modal das deslocações pendulares interconcelhias por concelho, em 2001  

Fonte: Censos 2001, INE 
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3.2.3. Duração média das deslocações pendulares 

A análise dos tempos médios de deslocação no ano de 2011, permite verificar que 62,5% das 

deslocações nos municípios do Oeste são inferiores a 15 minutos, valor acima da média 

nacional para esse ano (54,4%). A população que efetua estas deslocações de curta duração, 

constitui um potencial público-alvo a cativar para o usufruto dos modos suaves de deslocação 

(uso pedonal e bicicleta).  

Do conjunto dos municípios analisados, importa mencionar a percentagem alcançada pelo 

município de Peniche, que apresenta um conjunto de deslocações de proximidade, até 15 

minutos de distância, de cerca de 72,8%. Em sentido oposto, surge o município de Arruda dos 

Vinhos, onde as deslocações até 15 minutos têm um peso menor, quando comparados com os 

demais concelhos do Oeste (49,1%). 

Por último, há que referir que os municípios de Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, 

apresentam valores muito próximos dos 20% para as deslocações entre os 31 e 60 minutos, 

respetivamente, de 19,8% e 19,2%. 

Tabela 11. Tempo médio de deslocação dos municípios da OesteCIM  

Concelhos Até 15 min. 
de 16 a 30 

min. 
De 31 a 60 

min. 
De 61 a 90 

min. 
Mais de 90 

min. 

Alcobaça 68,4% 23,7% 5,6% 1,5% 0,8% 

Alenquer 51,9% 27,3% 15,0% 4,4% 1,5% 

Arruda dos Vinhos 49,1% 26,0% 19,8% 3,9% 1,2% 

Bombarral 67,1% 23,0% 6,3% 2,5% 1,1% 

Cadaval 61,4% 23,4% 10,4% 3,8% 1,0% 

Caldas da Rainha 68,8% 21,4% 5,8% 2,7% 1,3% 

Lourinhã 65,0% 23,0% 7,1% 3,7% 1,2% 

Nazaré 70,7% 19,8% 6,5% 1,5% 1,4% 

Óbidos 66,0% 25,8% 4,9% 2,3% 1,1% 

Peniche 72,8% 19,5% 4,6% 2,0% 1,1% 

Sobral de Monte Agraço 49,3% 26,5% 19,2% 3,9% 1,0% 

Torres Vedras 57,8% 25,0% 12,1% 4,0% 1,1% 

Oeste 62,4% 23,7% 9,8% 3,0% 1,2% 

Fonte: Censos 2011, INE  
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3.3. OUTROS INDICADORES DE INTERESSE PARA A MOBILIDADE 

3.3.1. Parque automóvel  

A análise do parque automóvel segurado nos municípios da OesteCIM (apenas veículos 

ligeiros), tendo por base a informação constante na Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões (ASF), permite estimar o parque automóvel da região em 181 257 

veículos, em 2014.  

Entre 2009 e 2014, o parque automóvel da região Oeste cresceu cerca de 11%, aumento 

inferior ao registado nos municípios de Arruda dos Vinhos (17%), Nazaré (14%) ou Óbidos 

(16%), sendo que o menor aumento do parque automóvel, verificou-se no município do 

Bombarral (1%). Juntos os municípios de Alcobaça, Caldas da Rainha e Torres Vedras 

representam cerca de 54% do parque automóvel total do Oeste em 2014, com respetivamente 

17%, 15% e 22%. 

 

Gráfico 18. Evolução do parque automóvel nos municípios da região Oeste entre 2009 – 2014 

Fonte: ASF - Estatísticas- Parque automóvel Seguro 
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A taxa de motorização
6
 é um indicador bastante relevante, tanto do ponto de vista do 

congestionamento, diretamente relacionado com a mobilidade, como do espaço ocupado em 

solo urbano. 

De uma forma geral, registou-se na região Oeste uma diminuição da taxa de motorização em 

cerca de 3%, no período entre 2011-2014, tendo esta evolução, à exceção do verificado no ano 

de 2013, assumido um decréscimo progressivo (cerca de -1,5% entre 2011-2012, 1,1% entre 

2012-2013 e -2,9% entre 2013-2014. 

Os municípios que compõem a OesteCIM registaram na sua grande maioria uma evolução 

positiva da taxa de motorização, crescimento mais acentuado em Alcobaça (4,5%), Nazaré 

(6,4%) ou Óbidos (8%). Contudo, a diminuição registada em Arruda dos Vinhos (-5%) e Caldas 

da Rainha (-29%), assumiu considerável expressividade, influenciando negativamente a média 

da região (-3,3% no intervalo entre 2011 e 2014). 

Em termos absolutos, conforme observável no Gráfico 19, em 2014 destacavam-se os 

municípios de Alcobaça, Caldas da Rainha e Óbidos, com respetivamente 549, 541 e 555 

veículos por cada 1 000 habitantes. Pelo contrário os municípios de Arruda dos Vinhos e 

Peniche apresentam as taxas de motorização mais baixas, com cerca de 458 e 435 veículos 

por cada 1 000 habitantes. 

Há ainda a mencionar a abrupta diminuição deste indicador no município de Caldas da Rainha, 

que no intervalo entre 2011 e 2014 passou de 764 para 541 veículos por cada 1 000 

habitantes.  

No entanto, e após o estudo de algumas diferenciações da taxa de motorização nos concelhos 

em análise, importa referir que na sua grande maioria estes assumiam um valor de motorização 

superior à média nacional no ano de 2014, o que permite a concretização de algumas reflexões 

sobre as tendências atuais e futuras da utilização do TI. 

                                                      

6
 Para o cálculo da taxa de motorização entre 2007 e 2011 considerou-se o crescimento linear da população residente 

entre 2001 e 2011 e o parque automóvel referente ao período em análise. 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

151 

 

 

Gráfico 19. Evolução da taxa de motorização entre 2011 – 2014 

Fonte: ASF - Estatísticas- Parque automóvel Seguro 
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3.3.2. Consumo de combustível 

A análise da evolução das vendas de combustível, com base na informação da Direção Geral 

de Energia e Geologia (DGEG), permite a obtenção de algumas indicações sobre o seu maior 

ou menor uso, sendo que se pode extrapolar esses resultados para o grau de utilização do TI. 

Neste sentido, e tendo em conta os diferentes produtos de combustíveis considerados (gás-

auto, gasolina IO 95/98 e gasóleo rodoviário), entre 2009 e 2013, os municípios de Torres 

Vedras e Caldas da Rainha destacavam-se dos restantes concelhos do Oeste, pelos maiores 

valores de consumo de combustível, sempre acima das 40 mil toneladas e com um valor 

recorde em 2010 de mais de 50 mil toneladas em Caldas da Rainha. No espectro oposto surge 

o município do Cadaval, que possuía valores inferiores às 3,5 mil toneladas em 2013. 

Em termos da variação do consumo, importa referir que esta foi no contexto da região Oeste 

negativa (-15%), sendo que na maioria dos municípios se verificava de facto esta tendência. 

Assim, destacavam-se com os valores mais acentuados de variação negativa, nos municípios 

de Alenquer (-39%), Arruda dos Vinhos (-37%) e Óbidos (-29%). 

Com variação positiva, excetuam-se apenas 2 dos 12 municípios da CIM, Lourinhã e Sobral de 

Monte Agraço, que possuíam valores na ordem de respetivamente 8% e 155% (este último, 

resultante de uma variação positiva excecional no ano de 2014). 
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Gráfico 20. Evolução das vendas de combustível entre 2009 – 2013 

Fonte: DGEG - Estatísticas - petróleo e derivados por município 
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3.4. SÍNTESE 

Neste capítulo, pretende-se explorar contextos de diferenciação da mobilidade local dos 

residentes, decorrentes de uma leitura mais ou menos desagregada dos indicadores de 

mobilidade, permitindo detetar e aprofundar as principais características de mobilidade, 

identificar possíveis singularidades, aspetos mais representativos e os contrastes territoriais 

mais significantes. 

Assim, de forma resumida, no que concerne à identificação das características gerais de 

mobilidade da população ativa e estudantes, salienta-se o seguinte: 

• Na região Oeste em 2011, cerca de 75% dos residentes que efetua deslocações 

pendulares, fá-lo no município de residência, enquanto os restantes 25% trabalham ou 

estudam noutro concelho; 

• Registou-se nos municípios da OesteCIM um aumento generalizado de população a 

realizar deslocações pendulares (cerca de 5%). Os concelhos de Alenquer (11,6%), 

Arruda dos Vinhos (38%), Sobral de Monte Agraço (17,9%), e Torres Vedras (11,7%) 

registaram no período intercensitário, os maiores aumentos de população ativa a 

realizar movimentos por motivos de trabalho e/ou estudo, enquanto Alcobaça e a 

Nazaré averbaram as perdas mais acentuadas (respetivamente -7,6% e -7,9%); 

• O aumento de população a realizar movimentos pendulares interconcelhios, foi no 

período intercensitário, consideravelmente mais acentuado que o aumento de 

população a realizar movimentos pendulares intraconcelhios (22,6% e 0,2% 

respetivamente); 

• O valor máximo e mínimo de retenção de população ativa nos municípios da 

OesteCIM, pertencem em 2011, respetivamente aos municípios de Peniche (cerca de 

86%) e a Sobral de Monte Agraço (pouco mais de 50%); 

• No que concerne às deslocações interconcelhias no território do Oeste, destacam-se 

quantitativamente (número de residentes a efetuar essa ligação por motivo de trabalho 

ou estudo), as ligações Lourinhã – Torres Vedras (1 661), Óbidos – Caldas da Rainha 

(1 648), Alcobaça – Caldas da Rainha (1 457) e Caldas da Rainha – Alcobaça (1 230); 

• As relações mais significativas no âmbito da região do Oeste surgem entre Caldas da 

Rainha e os seus concelhos limítrofes, como Alcobaça ou Óbidos e do mesmo modo, 

entre Torres Vedras e Lourinhã ou Alenquer e ainda entre Alcobaça e a Nazaré; 

• A Lourinhã assume-se em 2011 como o principal destino dos movimentos pendulares 

oriundos do exterior da região Oeste, concentrando cerca de 29% do total dos 

movimentos com destino à CIM nesse ano, segue-se Torres Vedras, com uma 

expressividade relativamente inferior (22%); 
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• Os movimentos pendulares que representam saídas da região, são no ano de 2011 

quantitativamente superior aos deslocamentos de entrada na região Oeste. 

Evidenciam-se as saídas de população ativa para Lisboa (10 760), Vila Franca de Xira 

(3 254), Mafra (2 299) e Loures (1 899); 

• Verifica-se na região Oeste em 2011, uma elevada dependência do veículo automóvel, 

representando esse modo de transporte uma quota de utilização ligeiramente superior 

a 67% das opções dos residentes a efetuar deslocações pendulares. Ao TI motorizado, 

segue-se o modo pedonal (cerca de 15,9%) e o transporte coletivo com 13,8% (que 

engloba as deslocações em autocarro que representam cerca de 10% e o transporte 

de empresa ou escola com 3,8%); 

• No que concerne à utilização dos modos suaves, há que considerar que esta é no 

contexto da CIM, ligeiramente inferior ao verificado no total nacional (respetivamente 

21,7% e 22,9%). Com maior proporção de utilização dos modos suaves, surgem os 

municípios da Nazaré e Peniche (cerca de 32,2% e 32,8%). Apesar de o modo 

pedonal, assumir maior expressividade, o modo ciclável, assume ainda assim, 

considerável representação nos municípios de Alcobaça (1,4%) e Peniche (2,1%), com 

valores relativamente superiores à média nacional (0,7%); 

• Numa análise comparativa entre os dados de 2011 e 2001, há que salientar as 

reduções das quotas afetas ao modo pedonal, TC (da empresa ou escola e autocarro), 

ao passo que se registou o oposto para o TI motorizado; 

• As diferenças verificadas entre as opções modais dos movimentos intraconcelhios e 

interconcelhios, residem maioritariamente no facto de que nos primeiros se verifica 

uma utilização relativamente superior do modo pedonal, enquanto nos movimentos 

interconcelhios o predomínio do TI motorizado, é ainda mais evidente, assim como se 

assiste ao aumento da utilização do TC (da empresa/escola e autocarro) e comboio; 

• Cerca de 62,4% das deslocações nos municípios da OesteCIM eram inferiores a 15 

minutos, valor superior ao registado na média nacional; 

• Apesar da tendência decrescente verificada a partir de 2011, o parque automóvel 

registou um aumento no intervalo entre 2009 e 2014. Por sua vez, a taxa de 

motorização, à exceção do ano de 2013, assumiu sempre uma tendência decrescente 

entre 2011 e 2014, com um mínimo de 506 veículos por cada 1 000 habitantes no 

último ano; 

• O consumo de combustível, apesar da ligeira recuperação que se fez sentir em 2013, 

tem vindo igualmente a sofrer uma progressiva diminuição. Na região Oeste, este 

indicador registou um mínimo de 191 mil toneladas consumidas, em 2013. 
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4. MODOS SUAVES 
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4.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Os modos suaves são entendidos como “meios de deslocação e transporte de velocidade 

reduzida, ocupando pouco espaço, com pouco impacto na via pública e sem emissões de 

gases para a atmosfera como a simples pedonabilidade ou a deslocação com recurso a 

bicicletas, patins, skates, trotinetas ou quaisquer outros similares, encarados como uma mais-

valia económica, social e ambiental, e alternativa real ao automóvel”
7
.  

O desígnio do desenvolvimento sustentável impõe aos modos suaves de transporte um papel 

único ao atual sistema de transporte na região Oeste. Nos últimos anos assistiu-se a uma 

crescente complexidade e alteração dos padrões da mobilidade, sustentados na intensificação 

do uso do transporte rodoviário individual para realizar os percursos de pequenas distâncias, 

originando, principalmente nas áreas urbanas, uma degradação progressiva da qualidade de 

vida das populações. 

Tendo presente os problemas associados à crescente utilização do transporte individual, a 

definição de soluções para estas problemáticas comuns a 

todas as cidades europeias passa pela implementação de 

uma cultura de mobilidade que se distingue pela adoção 

de um conjunto de políticas e medidas que fomentem a 

utilização de modos de transporte menos poluentes, mais 

económicos e equitativos, ou seja, mais sustentáveis, que 

se traduzem no modo pedonal e ciclável, os designados 

modos suaves de transporte, prioridade das políticas de 

mobilidade e transportes a nível nacional e comunitário.  

No quadro da sustentabilidade, as normas europeias em vigor são drásticas e apresentam 

parâmetros rigorosos que devem ser cumpridos, tendo em vista a sustentabilidade dos 

territórios que compõem os estados membros. A introdução de formas de mobilidade suave, 

com reflexos diretos no ambiente e, consequentemente na saúde dos indivíduos, está no 

centro das preocupações das estratégias da mobilidade e ambiente na União Europeia. Nesse 

sentido houve, por parte dos cidadãos europeus, um aumento da procura de transportes 

alternativos, como os transportes públicos (autocarro, metro ou comboio), a bicicleta ou outros 

veículos de duas rodas a motor. 

Diversos estudos internacionais demonstram que o modo pedonal é o mais eficiente nas 

deslocações até 1km, enquanto a bicicleta é a opção mais competitiva nas deslocações até 

                                                      

7
 Definição alinhada segundo a Resolução da Assembleia da República n.º 3/2009, de 23 de janeiro. 
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4km, sendo um modo até mais rápido do que a opção pelo transporte individual quando se 

considera o tempo de acesso até ao veículo e a procura de estacionamento
8. 

  

Figura 37. Promoção dos modos suaves no espaço público de Caldas da Rainha e Torres Vedras 

Fonte: arquivo mpt®, 2015 

Contudo, os padrões de vida atuais são marcados pela utilização frequente de meios 

motorizados nas deslocações, principalmente o automóvel particular. Consequentemente, 

resulta no aumento de veículos nos centros urbanos, o que se torna, para além de um 

problema ambiental, também um problema de saúde e uma condicionante à mobilidade 

pedonal.   

 

Figura 38. Cidade de Caldas da Rainha 

Fonte: Google, 2015 

Neste sentido, o ato de caminhar e andar de bicicleta, além de preconizar os desígnios da 

sustentabilidade, promove significativos benefícios na saúde e na condição física. Caminhar e 

andar de bicicleta, ajuda a manter a forma física e evitar enfermidades associadas ao 

sedentarismo, como a obesidade, os diabetes, tensão alta, colesterol, os riscos 

                                                      

8
 IMT - Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes, março 2011   
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cardiovasculares e outros associados. Numerosos estudos têm demonstrado que uma 

atividade física moderada reduz os riscos de doenças coronárias, enfartes e outras doenças 

crónicas, contribuindo também, para o aumento da qualidade de vida em qualquer faixa etária, 

e uma maior independência funcional das pessoas, nomeadamente na população idosa
9. 

Desta forma, o PAMUS do Oeste deve integrar a mobilidade sustentável, assegurando uma 

gestão adequada do espaço público, com recurso aos transportes coletivos e aos modos 

suaves, proporcionando a redução da emissão de gases poluentes e do ruído, melhorando a 

eficiência energética ao nível dos transportes e proporcionando melhor qualidade do ambiente 

urbano. Segundo Viegas (2008), um dos objetivos do sistema de transportes é garantir 

acessibilidade a todos os utilizadores. Este mesmo autor remete para a definição de 

acessibilidade de Litman (2005), que consiste na facilidade de alcançar bens, serviços, 

atividades e destinos e definida em termos de potencial (oportunidades que podem ser 

alcançadas) ou em termos de atividade (oportunidades que realmente são alcançadas). 

Viegas (2008) refere ainda que a acessibilidade é a consequência do uso do solo e dos 

sistemas de transportes na sociedade, permitindo aos seus utilizadores a oportunidade de 

acederem a diferentes atividades, em diferentes localizações. Isto é, a acessibilidade consiste 

no grau de facilidade, com que os usos de solo conjuntamente com o próprio sistema de 

transportes, possibilitam aos seus utilizadores alcançar determinadas atividades ou destinos 

recorrendo a modo(s) de transporte(s). Clarificando o conceito de mobilidade, Viegas (2008) 

define-o como fluxo de pessoas ou bens e assume que qualquer aumento da capacidade da 

rede viária ou da velocidade de circulação beneficia a sociedade. 

Deste modo, a mobilidade e a acessibilidade, representam duas perspetivas distintas na 

abordagem à avaliação do sistema de transportes, no que diz respeito aos utilizadores, aos 

modos de transporte, aos usos do solo e aos problemas de transportes e suas soluções 

(Viegas, 2009 op.cit Litman, 2005).  

Viegas (2008) remete ainda para uma das primeiras definições para o conceito de 

sustentabilidade apresentada pelo “Brutland Report” em 1987, onde este defendia que o 

desenvolvimento sustentável deveria ir de encontro às necessidades do presente sem 

comprometer, a possibilidade das gerações futuras, irem de encontro às suas próprias 

necessidades. A defesa deste conceito, ganha amplitude com o sector dos transportes, uma 

vez que as emissões de gases com efeito de estufa que, associadas a este setor, regista pior 

desempenho no que se refere aos objetivos do Protocolo de Quioto (Viegas, 2008).  

                                                      

9
 “La Ciudad Paseable” – CEDEX, MADRID 2013   
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Assim, a caracterização das deslocações ao nível dos modos suaves é hoje uma etapa 

relevante no contexto da gestão da mobilidade nas vilas e cidades contemporâneas e 

naturalmente de todos os municípios que integram o Oeste. Importa assim fomentar uma 

abordagem integrada ao planeamento dos transportes, permitindo o aumento da quantidade e 

qualidade das infraestruturas dedicadas aos modos suaves. 
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4.2. REDE PEDONAL  

Andar a pé constitui um modo de transporte barato e acessível, e uma boa rede pedonal pode 

promover um acesso equitativo a serviços e equipamentos. Pode mesmo entender-se que os 

passeios constituem os espaços mais democráticos da cidade, porque neles circulam 

livremente, sem necessidade de licença de condução ou veículo, pessoas de qualquer idade, 

grupo ou classe social.
10

  

As deslocações a pé estão presentes nas atividades de mobilidade diárias da população ativa 

e a sua importância não pode ser desprezada no contexto dos diferentes modos de deslocação. 

Quase todas as viagens incluem, de forma simples ou conjugada com outros modos de 

deslocação, um trajeto a pé. Por exemplo, os condutores necessitam de se deslocar a pé dos 

parques de estacionamento para os seus destinos e frequentemente também se deslocam a pé 

entre destinos próximos. A grande maioria das deslocações em transportes coletivos também 

envolve ligações não-motorizadas, como tal as condições da rede pedonal também 

determinam a funcionalidade do serviço de transportes coletivos. 

 

Figura 39. Espaço público de Caldas da Rainha e Torres Vedras 

Fonte: arquivo mpt®, 2015 

A melhoria da qualidade das deslocações pedonais, através do investimento na construção, 

qualificação e reabilitação de infraestruturas, terá um impacte significativo na qualidade de vida 

das pessoas. Por outro lado, numa sociedade em envelhecimento, resultante, por um lado, do 

aumento significativo de pessoas idosas face à diminuição da taxa de natalidade, por outro, do 

aumento da esperança de vida, colocam novos desafios ao planeamento da mobilidade suave, 

impondo uma abordagem multidisciplinar visando a aplicação de conceitos integrados de 

desenho urbano. 

                                                      

10
 Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa – Via Pública – Volume 2; dezembro 2013  
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O desenho urbano desempenha um papel fundamental no contexto das deslocações pedonais 

e deve funcionar como um elemento de inclusão social e, assim responder às necessidades de 

toda a população, tendo por base o conceito “Design Universal”, “Design inclusivo” ou “Design 

para Todos”. 

A não organização do espaço público e dos elementos urbanos que dele fazem parte poderá 

levar à criação de lugares não pensados e não desejados. Para a criação de lugares inclusivos, 

todos os elementos de mobiliário urbano que normalmente se localizam no espaço público, 

devem ser colocados nos seus devidos lugares, proporcionando, assim, espaços organizados 

e inclusivos. Assim, a circulação do peão é privilegiada, realizando-se intuitivamente, sem 

elementos surpresa que dificultem o percurso acessível. 

De acordo com Os Territórios (Sociais) da Mobilidade (Teles, 2005) estas reflexões conduzem 

ao conhecimento e valorização de novos padrões de mobilidade que não podem ser ignorados, 

aquando dos projetos de planeamento urbanístico e de mobilidade, uma vez que essa 

ignorância pode originar territórios excluídos. 

Neste contexto, a existência de uma rede pedonal verdadeiramente eficiente e que responda 

às necessidades de mobilidade coloca novos desafios aos territórios na medida em que os 

projetos a desenvolver devem considerar a necessidade de todos os seus potenciais 

utilizadores, designadamente crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, para que 

todos, sem exceção, possam circular livremente, já que o nível de tolerância aos obstáculos no 

espaço público varia de pessoa para pessoa e de acordo com a sua situação.  

No enquadramento destes desafios a implementação de uma rede pedonal deve ter em conta 

um conjunto de recomendações que se prendem com a largura dos passeios, a remoção de 

obstáculos, a inclinação dos percursos, a existência de zonas de descanso, pavimentos 

específicos para a zona pedonal, a interligação entre a rede pedonal e a rede de transportes 

coletivos e as travessias de peões, entre outras, que deverão proporcionar o acesso a todos os 

utilizadores, em condições de segurança e conforto aos principais destinos e estar articulada 

com as atividades e funções urbanas.  
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4.2.1. Enquadramento legal 

A acessibilidade entendida como a capacidade do meio de proporcionar a todos uma igual 

oportunidade de uso, de uma forma direta, imediata, permanente e o mais autónoma possível 

tem enquadramento legal na publicação do Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de agosto, que define 

as normas técnicas de acessibilidade e estabelece as regras para sua aplicação às edificações 

que veio substituir o Decreto-Lei nº 123/1997 de 22 de maio, e que juntamente com a Lei n.º 

Lei nº38/2004 de 18 de agosto e Lei nº46/2006 de 28 de agosto, proporcionaram um 

importante progresso em matéria de acessibilidade para Todos. O primeiro diploma legal, no 

sentido de promover a acessibilidade para Todos, o segundo, com o objetivo de eliminação de 

barreiras e da adoção de medidas que visem a plena participação da pessoa com deficiência 

na sociedade e o terceiro com o objetivo de proibir e punir a discriminação em razão da 

deficiência e da existência de risco agravado para saúde. 

A Acessibilidade é indispensável para a concretização de vários direitos consagrados na 

Constituição da República Portuguesa: à Educação, à Cultura, ao Desporto e à Habitação, 

entre outros. É por isso que a existência de barreiras à acessibilidade é hoje considerada uma 

prática discriminatória, proibida e punível por Lei. 

O Decreto-Lei nº163/2006 aumentou o valor das coimas a aplicar, introduziu a participação 

ativa das organizações de pessoas com deficiência, aperfeiçoou as normas existentes e 

acrescentou parâmetros que, até à data, não eram considerados. 

As Normas Técnicas para melhoria da acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada, publicadas no Anexo I, do Decreto-Lei nº 163/2006, entre outros pontos 

importantes, passaram a abranger o parque habitacional que se encontrava omisso na 

legislação anterior e introduziu o conceito de “Percurso Acessível”, dedicado essencialmente a 

questões de mensuração, áreas de ocupação, áreas de manobra e posicionamento de 

elementos. 

O Governo criou também o PAIPDI, adotado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

120/2006, de 21 de setembro. O PAIPDI definiu um conjunto de medidas de atuação dos vários 

departamentos governamentais, bem como as metas a alcançar no período compreendido 

entre 2006-2009 com vista a criar uma sociedade que garanta a participação efetiva das 

pessoas com deficiência, através de uma nova geração de políticas integradoras e de práticas 

sustentadas neste domínio.  

Em 2007, o Governo Português criou e lançou, ainda, o PNPA, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº9/2007, de 17 de janeiro que sistematizou um conjunto de medidas 

para promover a acessibilidade nos transportes e proporcionar às pessoas com mobilidade 
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condicionada ou dificuldades sensoriais, a autonomia e a igualdade de oportunidades no 

acesso a bens e serviços.  

A importância das deslocações pedonais tem sido referida pela Comissão Europeia, através de 

vários documentos: “Livro Branco” (2001 e 2006); “Livro Verde” (2007), “O Plano de Ação para 

a Mobilidade Urbana” (2009) e o documento “Um futuro sustentável para os transportes” 

(2009). 

Neste domínio regulamentar podemos também referir o Projeto Mobilidade Sustentável, 

lançado no final de 2006, promovido pela APA e no qual participam LNEC, o IST e restante 

rede de Universidades e centros de investigação do país. Este projeto apresentou como 

objetivos, a melhoria contínua das condições de deslocação, a diminuição dos impactes no 

ambiente e o aumento da qualidade de vida dos cidadãos, traduzindo as grandes orientações 

estratégicas comunitárias e nacionais neste âmbito, numa lógica de sustentabilidade. 

A 9 de julho de 2010 é lançado o Programa RAMPA que corresponde à segunda geração de 

planos de promoção de acessibilidades apoiados pelo POPH no âmbito da Tipologia de 

Intervenção 6.5 – Ações de Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas no 

âmbito da Deficiência que naturalmente também deu o seu contributo em termos normativos e 

regulamentares nesta matéria. 

Ainda neste domínio, a 7 de julho de 2010 o despacho nº11125/2010 da Presidência do 

Conselho de Ministros e Ministérios da Economia e da Inovação e do Desenvolvimento, das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações do Ambiente e do Ordenamento do Território e 

da Educação, que tem por base a Resolução da Assembleia da República nº3/2009 de 5 de 

fevereiro, criou um Grupo de Trabalho Interministerial para a elaboração do Plano Nacional de 

Promoção da Bicicleta e Outros Modos de Transporte Suaves em paralelo com a Resolução da 

Assembleia da República nº 4/2009 de 5 de fevereiro em que recomenda ao Governo a 

promoção de redes de modos suaves a integrar nos planos de mobilidade urbana, no âmbito 

do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, e da Lei de Bases do Sistema de Transportes 

Terrestres, aprovada pela Lei nº 10/90, de 17 de março. 

Este plano dirigido a entidades públicas e privadas, associações e cidadãos individuais, 

apresenta estratégias inovadoras, propostas e recomendações, tendo como objetivo 

fundamental a promoção dos modos de mobilidade suave, nomeadamente as deslocações 

pedonais. Este plano apresentado como Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos 

Suaves designado por Ciclando (2013-2020) mereceu o apoio unânime dos diferentes Grupos 

Parlamentares na importância que os modos suaves têm vindo assumir na mobilidade e no 

espaço urbano que permitiu o alargamento da participação, às entidades da Administração 

Local. 
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De uma forma geral, durante muitos anos, o planeamento territorial dos transportes manifestou-

se pela reduzida atenção dos governos locais para a importância dos modos suaves de 

transporte privado e público, tardando a programação e concretização de infraestruturas 

adequadas ao seu desenvolvimento mesmo sendo notória a apetência dos cidadãos para 

alternativas ao automóvel, visível no parque de bicicletas atualmente existente, embora por 

vezes devido a motivações exclusivamente lúdicas ou de manutenção, perspetivas que nos 

últimos anos têm sido privilegiadas pela gestão municipal. 

Estes planos e programas de promoção da acessibilidade, da utilização da bicicleta e outros 

modos suaves, mais não são do que ferramentas de promoção do território e da sua 

sustentabilidade. É por isso possível afirmar que existe uma enorme progressão no sistema de 

infraestruturas e serviços de transporte capaz de gerar um quadro melhorado de mobilidade 

essencial para o desenvolvimento equilibrado do Oeste. 
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4.2.2. Viagens a pé 

As viagens a pé correspondem à forma mais elementar e antiga dos modos de deslocação 

uma vez que é acessível a todos mesmo que, em alguns casos, esteja condicionada pelas 

condições físicas dos peões.  

A importância das deslocações a pé é referida por Careri, em Walkscapes – o caminhar como 

prática estética, remonta a práticas ancestrais em que “o ato de atravessar o espaço nasce da 

necessidade natural de mover-se para encontrar alimento e as informações necessárias para a 

própria sobrevivência. Mas, uma vez satisfeitas as exigências primárias, o caminhar 

transformou-se numa fórmula simbólica que tem permitido que o homem habite o mundo. 

Modificando-se os significados do espaço atravessado, o percurso foi a primeira ação estética 

que penetrou os territórios do caos, construindo aí uma nova ordem sobre a qual se tem 

desenvolvido a arquitetura dos objetos situados. O caminhar é uma arte que traz em seu seio o 

menir, a escultura, a arquitetura e a paisagem. A partir dessa simples ação foram 

desenvolvidas as mais importantes relações que o homem travou com o território” (Careri, 

2013).  

A História reconhece que o meio de transporte nas primeiras cidades era alicerçado na 

circulação a pé, o que originou uma estruturação do espaço público em função das 

deslocações pedonais. Todavia, com as transformações do território, a mobilidade adquiriu não 

só novas formas como também novas exigências e neste contexto as viagens a pé apresentam 

grande complexidade, pois são menos previsíveis e normalmente estão também associadas a 

deslocações através de outros modos de transporte. 

Relativamente às motivações, são bastante diversificadas, no entanto, já é percetível, num 

número cada vez maior, o reconhecimento das questões ambientais como motivo extra para a 

sua realização, facto que evidencia a sensibilização da população para padrões de mobilidade 

mais sustentáveis que contribuam para reduzir os impactos negativos dos transportes e para 

melhorar os níveis de bem‐estar e a saúde dos cidadãos. 

De acordo com o Eurobarómetro e na média dos 27 Estados Membros, em 2010, o automóvel 

foi considerado o principal modo de deslocação sendo utilizado em 52,9% nas deslocações 

realizadas. Segue-se o transporte público com 21,8%, as deslocações a pé (12,6%) e em 

bicicleta (7,4%) e com menos expressão as deslocações em motociclos (2,1%) e outros (1,4%). 

É de salientar que o número de utilizadores de automóvel e de transporte público registaram 

crescimentos relativamente a 2007, pois 51,4% da população utilizava o automóvel e 20,6% o 

transporte público. As deslocações a pé e em bicicleta registaram uma diminuição de 

utilização. Em 2007, estes valores eram de 14,7% e 8,7%, respetivamente. 
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Gráfico 21. Principal Modo de Transporte utilizado na UE27 e Portugal 

Fonte: Eurobarómetro, sobre Política de Transportes (2010) 

Em Portugal a repartição modal segue o mesmo padrão registado na União Europeia, em que 

o automóvel é o modo de transporte mais utilizado, apresentando, em 2010, uma taxa de 

utilização igual à média da UE27 (52,9%), seguindo-se o transporte público com 21,9% dos 

utilizadores. Entre 2007 e 2010 as deslocações em automóvel diminuíram 3,4% e as 

deslocações em transporte público diminuíram 3,3% passando para 21,9%, igualando assim a 

média da União Europeia. Relativamente ao modo pedonal (17,7%) é o modo em que se 

verifica maior dispersão comparativamente ao padrão europeu, sendo que este é mais utilizado 

em Portugal comparativamente com a média europeia (12,6%), que por sua vez apresenta 

mais expressão na utilização da bicicleta (7,4%) face aos baixos níveis de utilização registados 

em Portugal (1,6%), como se pode verificar no Gráfico 21. 
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Gráfico 22. Principal modo de transporte utilizado em Portugal 2007-2010 

Fonte: Eurobarómetro, sobre Política de Transportes (2010) 

Em alguns países, já existe uma longa tradição no uso de modos suaves, assim como estudos 

sobre formas de manter e promover a sua utilização. Deste modo reconhece-se a necessidade 

no território do Oeste de aprofundar, investigar e contextualizar as diversas realidades cicláveis 

e pedonais que existem atualmente. 

Embora o automóvel privado seja o principal modo de transporte utilizado pelos cidadãos no 

território em estudo (67%), valor superior ao registado para o continente (62%), há uma 

consciencialização crescente sobre os impactos da sua utilização no ambiente levando à 

adoção de medidas para promover a utilização de transportes públicos e a incentivar a uso dos 

modos suaves de deslocação. 

Verifica-se ainda que, pela análise do Gráfico 23 os modos de transporte utilizado, nos 

movimentos pendulares, no Oeste e em Portugal Continental, a utilização do automóvel nos 

movimentos pendulares pela população do Oeste é o único modo de transporte que regista um 

valor significativamente superior na percentagem de utilização quando comparável com a 

média nacional. 

Relativamente ao recurso aos modos pedonais, quando comparados estes valores com os da 

média nacional, verifica-se que a discrepância na percentagem de utilização deste modo não é 

tão acentuada como no caso do automóvel, sendo que neste os valores rondam os 16% para 

ambos os casos. 
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Gráfico 23. Modo de transporte utlizado, nos movimentos pendulares, no Oeste e em Portugal Continental 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

A repartição modal das viagens, segundo os movimentos pendulares, deixa antever a 

importância que este modo de deslocação pode assumir no futuro das políticas de mobilidade 

preconizadas para o Oeste. O cenário acima apresentado evidencia que a cultura dos modos 

pedonais ainda não está suficientemente interiorizada na população residente. 

Os dados apresentados permitem aferir que o recurso ao modo pedonal tem maior expressão 

no concelho de Peniche, onde 27% da população utiliza este modo de deslocação. 

Seguidamente, as deslocações a pé apresentam maior expressão nos municípios de Nazaré 

(23%), Bombarral (21%) e Caldas da Rainha (18%), todos eles com valores superiores aos 

registados pelo Oeste (16%). Por outro lado, o município que apresenta menor expressão é 

Óbidos, com 8% das deslocações, sendo que os restantes municípios apresentam valores 

muito próximos, na ordem dos 15% e 13 % (Gráfico 24). 

Por sua vez, a análise comparativa da utilização da deslocação pedonal relativamente aos 

restantes modos de deslocação visível no Gráfico 24 revela que no total das deslocações 

pendulares, as deslocações a pé apresentam valores pouco significativos na importância que 

lhe és atribuída em matéria de mobilidade, ficando aquém dos padrões que se pretendem 

atingir no âmbito da política de mobilidade urbana sustentável para todo o Oeste.  
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Gráfico 24. Comparação das deslocações pendulares realizadas a pé e nos restantes modos de deslocação 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

O Gráfico 25 permite a comparação das deslocações pendulares com recurso ao modo 

pedonal, para o interior e exterior do concelho, em que se constata que apenas uma 

percentagem bastante residual de população realiza deslocações pendulares interconcelhias a 

pé, que por sua vez predominam no interior do município de residência. 

Quanto às deslocações intraconcelhias, constata-se que a média do Oeste para o modo 

pedonal situa-se nos 21%. Grande parte dos municípios da sub-região situam-se acima desta 

média, destacando-se Peniche e Nazaré com valores acima dos 30%. Por sua vez, os 

municípios que se situam abaixo da média do Oeste são Alcobaça (16%), Alenquer (20%), 

Lourinhã (20%), Torres Vedras (18%) e Óbidos (13%), que apresenta o valor mais reduzido. 

Contrariamente ao que se verificou anteriormente, as deslocações interconcelhias espelham 

uma realidade distinta daquela anteriormente analisada. Isto vai de encontro ao pressuposto 

que considera que deslocações mais longas registam valores reduzidos ou pouco significativo 

no recurso ao modo pedonal. Neste sentido, constata-se que praticamente em todos os 

municípios da sub-região do Oeste as deslocações a pé interconcelhias não têm qualquer 

representação, e nos municípios em que apresentam valor o valor é 1%, à exceção das Caldas 

da Rainha em que este valor é de 2%. 

13% 

13% 

13% 

21% 

16% 

18% 

15% 

23% 

8% 

27% 

14% 

14% 

16% 

87% 

87% 

87% 

79% 

84% 

82% 

85% 

77% 

92% 

73% 

86% 

86% 

84% 

Alcobaça

Alenquer

Arruda dos Vinhos

Bombarral

Cadaval

Caldas da Rainha

Lourinhã

Nazaré

Óbidos

Peniche

Sobral de Monte Agraço

Torres Vedras

Oeste

A pé Outros modos



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

171 

 

 

Gráfico 25. Comparação das deslocações pendulares realizadas a pé e nos restantes modos de deslocação nas 
viagens interconcelhias e intraconcelhias, por concelho 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

Deste modo, e considerando a análise anteriormente realizada torna-se evidente que a 

caracterização das deslocações ao nível dos modos suaves é hoje uma etapa relevante no 

contexto da gestão da mobilidade nos municípios do Oeste. Neste sentido, a promoção de um 

conjunto de percursos que funcione enquanto rede, devidamente organizada e articulada, 

resultará em ganhos potenciais de melhoria das condições de mobilidade e consequentemente 

da sua sustentabilidade, o que constituí a oportunidade de capitalizar investimento não só ao 
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nível de infraestruturas dedicadas aos modos suaves, mas também ao nível da educação e 

formação pois só assim será verdadeiramente possível a alteração de mentalidades e a criação 

de uma “nova cultura de mobilidade” que perdurará nas gerações futuras. 

Outro dos elementos relevantes para caracterizar e compreender o funcionamento das 

deslocações pedonais nestes municípios passa pela análise da duração das deslocações 

pendulares que permite aferir o tempo despendido na sua realização por parte da população 

ativa e estudante. Neste sentido, verifica-se que segundo análise dos dados do 

Gráfico 26, em todos os municípios a maioria das viagens são realizadas até 15 minutos o que 

é uma mais-valia para o fomento da escolha do modo de deslocação pedonal aumentando 

assim o potencial que este tipo de deslocação pode assumir na sustentabilidade do território do 

Oeste. 

Em termos gerais, na sub-região cerca de 62% das deslocações são realizadas até 15 minutos, 

24% têm em média duração entre 16 a 30 minutos, 10% entre 31 e 60 minutos, entre 61 e 90 

minutos corresponde 3% e em viagens superiores a 90 minutos corresponde apenas cerca de 

1% de todas as deslocações pedonais.  

 

Gráfico 26. Tempo de deslocação médio, por município do Oeste 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 
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A estratégia para a mobilidade pedonal possui vínculos fortes com a conceção urbanística e 

com a distribuição da população. Desta forma, os projetos a desenvolver neste âmbito deverão 

equacionar um conjunto de indicadores de sustentabilidade, que responderão às premissas de 

conetividade espacial, de raios e distâncias aceitáveis para o acesso a pé às diferentes 

atividades e aos transportes públicos ou alternativos, sem esquecer o conforto térmico que as 

deslocações a pé devem oferecer tendo em conta a estrutura da população cada vez mais 

envelhecida. 

Importa, ainda, realçar que o conceito de mobilidade a implementar, incluiu a necessidade de 

integração de utentes com mobilidade reduzida, para os quais a eliminação de barreiras 

arquitetónicas e a criação de um espaço urbano compatível e acessível a todos é uma 

exigência já materializada nos Decreto-Lei nº 123/1997, Lei n.º 38/2004 e Lei n.º 46/2006. 

A Figura 40 representa uma abordagem ilustrativa da área de influência das deslocações a pé 

até 20 minutos se considerarmos que o peão circula a uma média de 4km/h, o que equivale a 

aproximadamente a 1 300 metros de distância, utilizando com ponto de referência espacial, as 

sedes de município. 
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Figura 40. Área de influência das deslocações a pé até 20 minutos (1 300 m), nas sedes de município do Oeste, 
com representação espacial da densidade populacional 

Fonte: mpt®, 2015 
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Em relação à estruturação do sistema urbano, de acordo com o PNPOT e o PROT- OVT o 

município de Torres Vedras e Caldas da Rainha apresentam-se como município de nível 

superior identificados como centros urbanos regionais, enquanto Alcobaça, Nazaré, Óbidos, 

Peniche e Alenquer são designados como centros urbanos estruturantes. 

O modelo de povoamento do Oeste é caracterizado pela sua elevada dispersão que, segundo 

o PROT-OVT, se relaciona com a dimensão da propriedade e a forma típica de 

organização/ocupação territorial em torno de casais.  

Desta forma, destacam-se os centros urbanos de Caldas da Rainha, Torres Vedras, Alcobaça, 

Peniche e Nazaré, como aqueles apresentam uma densidade populacional mais significativa 

como é possível observar na Figura 41, que representa a área de influência das deslocações a 

pé até 10 minutos (650 m) e até 20 minutos (1 300 metros) a partir das sedes de concelho e 

com representação espacial da densidade populacional. 
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Figura 41. Área de influência das deslocações a pé até 10 e 20 minutos (650 e 1 300 m respetivamente), nas 
sedes de município do Oeste, com representação espacial da densidade populacional 

Fonte: mpt®, 2015 
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4.2.3. Condições de acessibilidade e mobilidade pedonal  

As características da rede pedonal, designadamente para os municípios que integram a 

OesteCIM, ainda não se encontram inventariadas e analisadas, assim o presente item 

apresenta, de forma complementar, o registo dos problemas de acessibilidade e mobilidade 

pedonal, que se centralizam nestes na maioria dos municípios do Oeste. Neste sentido, a 

perceção do estado da acessibilidade intermunicipal contribuirá, de forma mais eficaz e 

imediata, para a melhoria da qualidade do ambiente urbano dos municípios que a integram e, 

consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que aí residem, 

trabalham ou visitam. 

A análise das condições de acessibilidade e mobilidade pedonal sustentar-se-á na informação 

de estudos e planos associados à promoção da acessibilidade pedonal. Deste modo, é 

realizada uma breve análise das tipologias de barreiras que vão “pontuando” o território, tendo 

por base a verificação do Decreto-Lei n.º 163/2008, de 8 de agosto, e do apoio à interpretação 

da lei, o “Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos” (Teles, 2007). 

De forma sistematizada, estas barreiras dividem-se em fixas e móveis. As barreiras fixas 

podem ser urbanísticas e arquitetónicas, nas quais se subentende os elementos urbanos que 

permanecem no local, constituindo-se como parte integrante do espaço público, 

designadamente candeeiros, sinalética, papeleiras, contentores do lixo, entre outros.  

Por sua vez, as barreiras móveis correspondem ao tipo de objetos que mudam indefinidamente 

de posição e local, podendo traduzir-se em exemplos como automóveis estacionados em cima 

dos passeios, esplanadas desordenadas ou mercadorias junto à entrada dos estabelecimentos 

comerciais. 

As tipologias de barreiras identificadas nos municípios do Oeste encontram-se, em geral, 

associadas aos diferentes processos de urbanização e expansão dos centros urbanos com 

políticas de investimento que privilegiaram a construção e descuraram o planeamento e o 

ordenamento, tendência que tem vindo a ser alterada e que ao nível do sistema de mobilidade 

e transportes evidencia novas prioridades e a emergência de aplicar estratégias coerentes que 

envolvam todo o território, incluindo as áreas mais rurais. Neste sentido, a morfologia urbana 

do território do Oeste, evidencia como objetivos para a mobilidade urbana sustentável, o 

desenvolvimento dos serviços de transportes públicos, a criação de infraestruturas que 

privilegiem a utilização dos modos suaves, a contínua eliminação de barreiras, a promoção da 

intermodalidade e a implementação de uma política de baixo teor de carbono.  

Em conformidade com A cidade da (i)mobilidades (Teles, 2014), os passeios são a base da 

circulação pedonal do espaço público. No entanto, são raras as vezes em que o seu tratamento 

é pensado em conformidade com a importância que têm na cadeia global das deslocações 
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realizadas. Neste sentido, reforça-se a importância das diretrizes da legislação das 

acessibilidades, que afirma, que todas as áreas urbanizadas devem ser servidas por uma rede 

de percursos pedonais, designados de acessíveis, que proporcionem o acesso seguro e 

confortável de Todos, aos pontos relevantes da estrutura ativa dos centros urbanos, 

nomeadamente, lotes construídos, equipamentos coletivos, espaços públicos de recreio e 

lazer, espaços de estacionamento de viaturas, locais de paragem temporária de viaturas para 

entrada e saída de passageiros e paragens de transportes coletivos. 

Assim, a análise das condições de acessibilidade da rede pedonal nos municípios, tem em 

consideração a presença de uma rede de percursos pedonais acessíveis, que deve ser 

contínua e coerente, abranger toda a área urbanizada e encontrar-se articulada com as 

atividades e funções urbanas realizadas, tanto no solo público, como no domínio privado. 

As preocupações com a mobilidade pedonal no Oeste evidenciam-se nos projetos e estudos já 

realizados de forma individual ou em associação, que avaliaram as condições existentes para 

as deslocações pedonais. Estes projetos e estudos estão identificados na Tabela 12 (por 

município), dos quais se destaca o projeto REDE, os Planos de Promoção da Acessibilidade e 

os Planos de Mobilidade. 

Tabela 12. Estudos elaborados nos municípios da OesteCIM associados às deslocações pedonais 

 
Municípios APPLA REDE  

Plano de Promoção de Acessibilidade 

Planos de 
mobilidade  

 

Elaboração Externa Elaboração Interna 

 

 

Alcobaça - - - 2003 

 

 

Alenquer - - - - 

 

 

Arruda dos Vinhos 2007 - 2010 - - - 

 

 

Bombarral 2005 - 2010 - - - 

 

 

Cadaval - - - - 

 

 

Caldas da Rainha 2005 - 2009 - - 2009 

 

 

Lourinhã 2006 - 2010 - - - 

 

 

Nazaré - - - - 

 

 

Óbidos - - - - 

 

 

Peniche 2006 - 2010 2010 (2) - - 

 

 

Sobral de Monte Agraço - - - - 

 

 

Torres Vedras 2006 - 2010 2010 (3) - 2007 (2) 

 

Fonte: mpt®, 2015 
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A adesão à REDE e aos PPA reflete o empenho e a preocupação por parte dos municípios 

sobre as questões da acessibilidade e mobilidade para Todos. A sua participação nestes 

projetos contribuiu decisivamente para a introdução de uma nova cultura de promoção da 

acessibilidade.  

O projeto REDE NACIONAL DAS CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE PARA TODOS 

surgiu na sequência do Ano Europeu de Pessoas com deficiência (2003) com o objetivo deste 

se tornar num instrumento de planeamento capaz de intervir na melhoria das condições de 

acessibilidade do meio urbano, através do estímulo em aplicar a legislação portuguesa na 

matéria das acessibilidades e mobilidade para Todos. 

Este projeto culminou na realização do Plano de Intervenção das Acessibilidades (PIA), que 

permitiu identificar as principais barreiras à mobilidade existentes nas diversas áreas de 

adesão. Estas áreas foram selecionadas tendo em conta as suas características de 

centralidade urbana, pressupondo que esta sucedesse numa área multifuncional onde 

coexistissem funções residenciais, de comércio assim como de serviços públicos e privados. O 

PIA materializou-se num diagnóstico no qual constavam algumas variáveis importantes para a 

análise, nomeadamente a localização e a tipologia e especificidades identificadas como 

barreira à mobilidade pedonal. 

De uma forma geral, os problemas identificados na maioria dos municípios na fase de 

diagnostico são relacionados com: 

 A existência de passeios de dimensões reduzidas, com irregularidades significativas 

dos pavimentos, alguns deles ainda com os incontornáveis obstáculos comerciais, 

caldeiras de árvores, floreiras, papeleiras, contentores do lixo, estacionamento abusivo 

e, ainda, abrigos de transportes públicos; 

 A ausência de passadeiras e dos respetivos rebaixamentos das guias; 

 A localização de candeeiros de iluminação pública e mupis;  

 A existência de degraus ou escadas ao longo dos passeios; 

 Descontinuidades provocadas pela má localização de sinais de trânsito, ou de outros 

elementos que se distribuem pela cidade, como por exemplo os prumos ou mecos, 

placas toponímicas e gradeamento. 

 

Posteriormente, foi realizada uma análise relativa às situações que se verificaram na área de 

adesão, de modo a que as barreiras pudessem ser suprimidas e, com isso, o espaço urbano, 

além de requalificado, se tornasse Acessível a Todos. 

Esse diagnóstico permitiu, posteriormente, a melhoria das condições da via pública de alguns 

aspetos relacionados sobretudo com rebaixamentos de passadeiras, o dimensionamento de 
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passeios e pontualmente algumas passadeiras, a regularização de pavimentos e a supressão 

de estacionamento abusivo. 

Os municípios de Arruda dos Vinhos, Bombarral, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e 

Torres Vedras participaram neste projeto, o que corresponde a 50% do total dos municípios da 

OesteCIM. 

No que concerne aos PPA (local e municipal), estes materializaram-se em medidas 

estratégicas e revelaram ações estruturantes de forma a tornar eficientes as intervenções a 

realizar no domínio da promoção de acessibilidade. Os Planos permitiram integrar um conjunto 

de áreas temáticas consideradas cruciais para a acessibilidade: Espaço Público, Edificado e 

Transportes e Info-acessibilidades.  

Na OesteCIM, apenas os municípios de Peniche e Torres Vedras elaboraram um PPA que 

permitiu aferir as condições de mobilidade pedonal para Todos neste município. 

A área de estudo do município foi definida tendo como base as funções e serviços existentes 

nestas áreas, associadas por norma a uma maior concentração de deslocações pedonais. São 

áreas centrais e de relevância, quer pela sua centralidade urbana, quer pela imagem do 

território associado a estes núcleos urbanos. A metodologia geral da elaboração do estudo 

consistiu, numa primeira fase, no levantamento e diagnóstico das condições de acessibilidade, 

numa segunda fase, procedeu-se à inventariação das propostas de intervenção. 

Os Planos de Mobilidade, segundo o Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e 

Transportes (IMT, 2011), são “um instrumento que estabelece a estratégia global de 

intervenção em matéria de organização das acessibilidades e gestão da mobilidade, definindo 

um conjunto de ações e medidas que contribuam para a implementação e promoção de um 

modelo de mobilidade mais sustentável, que seja compatível com o desenvolvimento 

económico, indutor de uma maior coesão social; e orientado para a proteção do ambiente e 

eficiência energética”. Estes factos justificam a sua referência para a caracterização dos modos 

suaves e, em particular, da rede pedonal. Apenas Alcobaça, Caldas da Rainha e Torres Vedras 

realizaram estes planos. 

Nos parágrafos seguintes são contextualizados os estudos elaborados nos respetivos 

municípios associados às deslocações pedonais, bem como os projetos e intervenções 

passíveis de contribuir para a caraterização da mobilidade pedonal. De igual modo, sempre 

que possível, e com base nos estudos e medidas já adotadas nesta matéria em alguns dos 

municípios, são analisadas as condições de mobilidade pedonal a nível intermunicipal, isto é, a 

uma escala que supera os limites municipais e que permite refletir sobre as lógicas territoriais a 

nível regional, mas reconhecendo as especificidades do pormenor local.  
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A rede pedonal, não se concretiza na definição de um traçado meramente municipal, embora 

grande parte das soluções objetivadas nesta matéria incidam, numa primeira fase, na melhoria 

da acessibilidade pedonal, nos centros históricos e nas áreas centrais, pois são os locais que 

concentram a grande maioria dos serviços e equipamentos de utilidade pública e em que os 

fluxos pedonais apresentam maior expressão. Contudo, a escala intermunicipal revela-se mais 

adequada para refletir uma série de problemáticas que não coincidem com os limites 

administrativos, como é o caso da rede pedonal e de percursos pedestres
11

. Assim, neste 

domínio de intervenção, a OesteCIM deve procurar compatibilizar e articular os interesses dos 

municípios, apostando na participação dos diferentes atores que conhecem o território, 

cruzando as contribuições dos doze municípios uma vez que os resultados dependem da 

correta articulação da informação relacionada com a realidade existente em cada um deles e, 

consequentemente, de gerar consensos nas necessidades do território para que a valorização 

do modo pedonal não seja apenas “um desejo” mas se transforme numa realidade.  

Neste sentido, muito há a ser feito pois a questão da acessibilidade e da mobilidade é bastante 

complexa e não será facilmente resolvida apenas com ações pontuais, o que faz com que o 

processo se inicie com avaliação do problema em questão. Paralelamente à avaliação dos 

problemas existentes para que este processo seja eficaz existe um conjunto de infraestruturas 

fundamentais que devem ser planeadas e incluídas neste processo, e que no futuro 

contribuirão para o sucesso nesta matéria, nomeadamente o investimento no espaço público 

que deverá passar pela adequação à circulação pedonal para que as deslocações a pé, sejam 

realizadas com maior segurança, rapidez e conforto. Para que tal suceda, é essencial que a 

rede pedonal esteja adequada às necessidades dos vários peões, às suas características e 

limitações, incluindo as pessoas com deficiência, crianças e idosos que vivem, trabalham ou 

simplesmente passeiam. 

Embora a deslocação pedonal não tenha sido alvo de planeamento até há poucos anos atrás, 

este é o meio mais antigo de deslocação, estando por isso desde sempre presente na vida dos 

cidadãos, no entanto, apenas nos últimos anos, a circulação a pé voltou a estar no topo das 

prioridades na forma de pensar o território.   

Tanto os projetos já implementados, como os que estão apenas planeados, refletem melhorias 

importantes que contribuem para o aumento da segurança e conforto dos peões, tornando os 

municípios mais atrativos, o que consequentemente irá potenciar uma maior vontade do peão 

frequentar e permanecer no espaço público.  

 

                                                      

11
 Associados a turismo e lazer. 
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Alcobaça  

No município de Alcobaça foi elaborado em 2003, um Plano de Mobilidade, designado como 

“Estudo para a Definição das Opções Políticas de Acessibilidade e Mobilidade para o concelho 

de Alcobaça”. Este documento foi executado na sequência do estudo requerido pela Câmara 

Municipal de Alcobaça (CMA) sobre “Opções Politicas de Acessibilidade e Mobilidade para o 

Concelho de Alcobaça”. 

Este estudo teve como objetivo materializar um documento estratégico e orientador que 

permita expor aos decisores políticos as fragilidades e oportunidades existentes no sistema de 

mobilidade do seu concelho e quais as decisões a tomar de forma garantir assim a sua 

coerência, viabilidade e em ultima análise, a sua qualidade. 

O plano detém algumas fragilidades no que concerne à análise das deslocações pedonais uma 

vez que estas praticamente não são tidas em consideração. Neste âmbito, as principais 

conclusões retiradas são que os trajetos com destino dentro do concelho de Alcobaça, quer de 

trabalhadores quer de estudantes, são na sua maioria, de curta duração (até 15 minutos). Além 

disso, concluem que muitos destes trajetos de curta distância são realizados sobretudo por 

estudantes (28%) e trabalhadores (25%) que afirmam que se deslocam a pé para os locais de 

estudo e de trabalho. 

 

Arruda dos Vinhos 

Arruda dos Vinhos foi um dos municípios que participou no programa REDE, entre 2007 e 

2010, cuja área de intervenção foi essencialmente a Rua Cândido dos Reis. 

No PIA realizado no âmbito deste programa, é apresentado o diagnóstico de situação da área 

de adesão, em que são evidenciadas as principais barreiras urbanísticas (ou pontos negros) 

(Figura 42) que condicionam a mobilidade para Todos. Foram então identificadas como tal, a 

ausência e estado de conservação de passadeiras e respetivos rebaixamentos das guias e as 

descontinuidades urbanas provocadas por elementos que se vão espalhando pela cidade, 

como, por exemplo os prumos ou mecos. É identificada ainda a inexistência de passeios ou 

quando existem apresentam dimensões reduzidas, alguns deles ainda com os incontornáveis 

obstáculos comerciais que tentam ocupar o espaço público. 
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Figura 42. Identificação de barreiras à mobilidade no município de Arruda dos Vinhos, no âmbito do projeto 
REDE 

Fonte: mpt®, 2008 

A primeira avaliação ao PIA evidencia algumas alterações face ao identificado no plano, 

nomeadamente a eliminação de prumos ou mecos, a supressão de obstáculos comerciais e a 

relocalização de pelo menos um sinal de trânsito. Para além disto foram ainda corrigidas 

algumas situações relacionadas com o estacionamento abusivo. Ao fim do segundo ano, o 

município cumpria então 43% das ações propostas no PIA, mais 13% do mínimo estabelecido 

para esta etapa, que valeu ao município uma Bandeira de Prata. 

A segunda avaliação consistiu em verificar a evolução do processo de eliminação de barreiras 

desde a primeira avaliação e permite concluir que não foi atingido o requisito estabelecido no 

Regulamento de Adesão do projeto da REDE. O objetivo seria eliminar no mínimo 70% das 

barreiras existentes na Área de Intervenção do PIA, no entanto com as alterações apenas 43% 

do objetivo foi cumprido o que não permitiu a atribuição da Bandeira de Ouro a este município. 

 
 
 
 
Bombarral 
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No município do Bombarral, a área de intervenção no âmbito do projeto RAMPA, que ocorreu 

entre 2005 e 2010 foi consideravelmente maior do que em Arruda dos Vinhos correspondendo 

a um conjunto de arruamentos, nomeadamente Rua Moinho do Arneiro, Rua dos Bombeiros 

Voluntários, Travessa do Vale Regado, Rua Aníbal C. Rosado, Av. Dr. Joaquim de 

Albuquerque, Travessa da Escola, Praça da República, Rua do Moinho do Corvo, Travessa do 

Mercado, Largo A. Bruno Patuleia; Rua de Angola, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua Abel 

Pereira da Fonseca, Rua do Forno da Telha, Rua do Olivense, Rua Almirante Reis e Rua 

Infante D. Henrique. 

Com base no diagnóstico do PIA, as barreiras identificadas relacionam-se sobretudo com má 

localização de candeeiros de iluminação pública, com a existência de degraus ou escadas ao 

longo dos passeios, com a ausência de passadeiras e respetivos rebaixamentos das guias e 

descontinuidades urbanas provocadas pela má localização de sinais de trânsito. A estas, 

acresce ainda, a existência de passeios de dimensão reduzida, alguns deles com caldeiras de 

árvores e floreiras. Por fim, a irregularidade de alguns dos pavimentos é considerada uma das 

principais barreiras às pessoas mais fragilizadas. 

 

Figura 43. Identificação de barreiras à mobilidade no município de Bombarral, no âmbito do projeto REDE 

Fonte: mpt®, 2005 

A primeira avaliação ao PIA evidencia algumas alterações face ao identificado no plano, 

nomeadamente a adoção de via partilhada eliminando assim algumas barreiras que estavam 
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inseridas no canal de percurso acessível. Algum mobiliário urbano foi colocado de forma a 

libertar o espaço necessário à passagem do peão, nomeadamente mupis, floreiras e 

papeleiras, como pode ser observado na rua partilhada. Foi introduzido pelo menos um rebaixo 

e reposicionados alguns sinais de trânsito. Ao fim do segundo ano, o município cumpria então 

42% das ações propostas no PIA, mais 12% do mínimo estabelecido para o segundo ano, que 

valeu ao município uma Bandeira de Prata. 

A segunda avaliação consistiu em verificar a evolução do processo de eliminação de barreiras 

desde a primeira avaliação e permite concluir que o município procedeu a algumas correções 

que resultaram em francas melhorias, quer do ponto de vista da mobilidade para todos, quer ao 

nível do espaço urbano e, consequentemente, na relação das pessoas com o espaço público. 

Ainda assim o município não conseguiu a Bandeira de Ouro pois não cumpriu os 70% das 

alterações pressupostas face ao PIA, ficando-se apenas pelos 51%. 

 

Caldas da Rainha 

No município de Caldas da Rainha a área de intervenção no âmbito do projeto RAMPA, que 

ocorreu entre 2005 e 2009, foi consideravelmente maior do que em Bombarral correspondendo 

a um conjunto de arruamentos, nomeadamente Avenida 1º de Maio, Avenida dos Combatentes 

da Grande Guerra, Praça 25 de Abril, Rua António Sérgio, Rua Eng. Duarte Pacheco, Rua 

Hemiciclo João Paulo II, Rua Coronel Soeiro de Brito, Rua Heróis da Grande Guerra, Rua José 

Malhoa, Rua da Nazaré, Rua Dr. Leonel Sotto Mayor, Rua Diário de Notícias, Rua Provedor 

Frei Jorge, Rua General Queiroz, Rua de Camões, Largo do Conde de Fontalva, Praça da 

República, Rua do Rosado, Rua Provedor Frei Jorge de S. Paulo, Largo Rainha D. Leonor, 

Rua João de Deus e a Rua Rafael Bordalo Pinheiro. 

À semelhança do que se tem verificado nos municípios já analisados, os problemas 

identificados nas Caldas da Rainha relacionam-se principalmente com a má localização de 

candeeiros de iluminação pública, mupis e degraus ou escadas ao longo dos passeios, com a 

ausência de passadeiras e dos respetivos rebaixamentos das guias e com descontinuidades 

urbanas provocadas pela má localização de sinais de trânsito ou de outros elementos (como 

obstáculos comerciais, as caldeiras das árvores, as floreiras e os marcos de correio, prumos ou 

mecos) que se vão espalhando pela cidade, essencialmente em cima de passeios impedindo 

e/ou dificultando a circulação pedonal. A ausência de passeios ou as reduzidas dimensões dos 

mesmos assim como a irregularidade de alguns pavimentos são também barreiras a ter em 

consideração nesta análise.  
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Figura 44. Identificação de barreiras à mobilidade no município de Caldas da Rainha, no âmbito do projeto 
REDE 

Fonte: mpt®, 2005 

A primeira avaliação ao PIA evidencia algumas alterações face ao identificado no plano, 

nomeadamente a adoção de via partilhada eliminando assim algumas barreiras que estavam 

inseridas no canal de percurso acessível. Algum mobiliário urbano foi colocado de forma a 

libertar a passagem do peão, nomeadamente mupi, floreiras e papeleiras, como pode ser 

observado na rua partilhada. Foi introduzido pelo menos um rebaixo e reposicionados alguns 

sinais de trânsito. Ao fim do segundo ano, o município cumpria então 37% das ações propostas 

no PIA, mais 7% do mínimo estabelecido para o segundo ano, que valeu ao município uma 

Bandeira de Prata. 

A segunda avaliação permitiu concluir que o município procedeu a algumas correções que 

resultaram em francas melhorias, quer do ponto de vista da mobilidade para todos, quer ao 

nível do espaço urbano e, consequentemente, na relação das pessoas com o espaço. Ainda 

assim o município não conseguiu a Bandeira de Ouro pois não cumpriu os 70% das alterações 

pressupostas face ao PIA, ficando-se apenas pelos 61%. 

Para além da participação no projeto REDE, o município de Caldas da Rainha possui também 

um Plano de Mobilidade realizado em 2009 denominado Estudo de Mobilidade - Trabalhos de 

Campo na Cidade de Caldas da Rainha. Este projeto é focado essencialmente na análise a 

inquéritos relativamente ao número de residentes, ao número de utilizadores de Transporte 

Individual, Transporte Coletivo, Contagens de Tráfego e Estacionamento (oferta, procura e 

sensibilidade ao valor do estacionamento pago). É de notar que este Plano de Mobilidade 
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descura totalmente a questão dos modos pedonais, mais propriamente as deslocações 

realizadas a pé. 

No município da Lourinhã a área de intervenção no âmbito do projeto RAMPA corresponde a 

todo o perímetro urbano constituído pela Rua Enf. António Mergulhão, Alameda Nuno de Brion, 

Avenida Dr. Catanho de Menezes, Rua António Maria Baptista, Travessa do Cotovelo, Praça 

Marquês de Pombal, Rua 5 de Outubro, Rua dos Heróis de Ultramar, Rua Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira e Rua Dr. Adriano Franco. 

No Plano de Intervenção das Acessibilidades que ocorreu entre 2006 e 2010, identificou como 

principais problemáticas neste município a ausência de desenho urbano capaz de gerir a 

ocupação do espaço público, particularmente os sistemas de continuidade pedonal associados 

à gestão do tráfego e à colocação do mobiliário urbano e sinalética de forma generalizada. São 

então identificadas situações relativas à localização de candeeiros de iluminação pública, 

moopy’s e degraus ou escadas ao longo dos passeios, com a ausência de passadeiras e dos 

respetivos rebaixamentos das guias e com descontinuidades urbanas provocadas pela má 

localização de sinais de trânsito ou de outros elementos (como obstáculos comerciais, as 

caldeiras das árvores, as floreiras e os marcos de correio, prumos ou mecos) que se vão 

espalhando pela cidade, essencialmente em cima de passeios impedindo e/ou dificultando a 

circulação pedonal. A ausência de passeios ou as reduzidas dimensões dos mesmos assim 

como a irregularidade de alguns pavimentos são também barreiras identificadas.  

 

 Figura 45. Identificação de barreiras à mobilidade no município de Lourinhã, no âmbito do projeto REDE 

Fonte: mpt®, 2006 

 

 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

188 

 

A primeira avaliação ao PIA evidencia algumas alterações face aos problemas identificados no 

plano, nomeadamente introdução passadeiras, rebaixos e passeios. Algum mobiliário urbano, 

contentores do lixo e sinais de trânsito foram relocalizados de forma a libertar a passagem do 

peão. Verifica-se ainda a supressão de, pelo menos, uma situação de obstáculos comerciais. 

Ao fim do segundo ano, o município cumpria então 53% das ações propostas no PIA, mais 

23% do mínimo estabelecido para o segundo ano, que valeu ao município uma Bandeira de 

Prata. 

A segunda avaliação consistiu em verificar a evolução do processo de eliminação de barreiras 

desde a primeira avaliação e permite concluir que o município procedeu a algumas correções 

que resultaram em melhorias, quer do ponto de vista da mobilidade para todos, quer ao nível 

do espaço urbano e, consequentemente, na relação das pessoas com o espaço. 

A quantificação da área acessível na Área de Adesão do município da Lourinhã resultou em 

cerca de 70%, que cumpre o requisito mínimo definido que lhe valeu a atribuição de Bandeira 

de Ouro. 

 

Peniche 

O município de Peniche demonstrou as suas preocupações com a mobilidade pedonal quando, 

em 2006, aderiu ao projeto REDE, em que esteve envolvido até 2010. A área de intervenção 

definia para este município é composta pelos seguintes arruamentos: Largo 5 de Outubro; 

Largo Dom Pedro V; Rua Tenente Valadim; Rua de Infantaria 13; Largo do Município; Rua 

Vasco da Gama; Rua José Estevão; Rua Elias Garcia; Avenida do Mar. 

Após o diagnóstico, tornou-se possível apresentar algumas propostas consideradas prioritárias 

para eliminar as barreiras urbanísticas de forma a permitir que a cidade se torne acessível para 

todos, nomeadamente: 

 A execução de um Plano de Passadeiras, onde as passadeiras com os respetivos 

rebaixamentos nas guias dos passeios proporcionem a circulação de atravessamento 

das faixas de rodagem a Todos e em plena segurança;  

 Necessidade de redimensionar os passeios que apresentam perfil reduzido e/ou 

degraus e averiguar todas as soluções possíveis tendo em conta o tipo de tráfego e a 

importância dessas artérias na hierarquia geral da rede viária; 

 Colocação de grelhas nas caldeiras das árvores uma vez que em todos os casos 

identificados, estas encontram-se desprotegidas constituindo deste modo, um entrave 

à boa mobilidade do peão; 

 Colocação dos Sinais de Trânsito e restante mobiliário urbano de forma a evitar que 

estes constituam um obstáculo difícil de ultrapassar pelo peão. 
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Figura 46. Identificação de barreira à mobilidade no município de Peniche, no âmbito do projeto REDE 

Fonte: mpt®, 2006 

Após a primeira avaliação ao PIA o município, cumpria 76% das ações propostas no PIA, mais 

46% do mínimo estabelecido para esta etapa, que valeu ao município uma Bandeira de Prata. 

Após a segunda avaliação, verificou-se que o município cumpria cerca de 70%, que satisfaz o 

requisito mínimo definido que lhe valeu a atribuição da Bandeira de Ouro. 

O município de Peniche conta ainda com um Plano Local e outro Municipal de Promoção da 

Acessibilidade, ambos elaborados em 2010. Estes diferenciam-se do programa RAMPA por 

serem mais pormenorizados e abrangentes relativamente à área de atuação, que neste caso 

se estende para além do Espaço Público, ao Edificado, aos Transportes, à Comunicação e 

Design e às questões da info-acessibilidade. 

Os dois distinguem-se pelas áreas de intervenção em que, o local enquadra uma malha urbana 

consolidada constituída por tipologias de alojamentos que oscilam entre zonas de habitação 

coletiva e habitação unifamiliar, onde o comércio e serviços se encontram instalados e 

desempenham um papel importante na dinâmica de funcionamento deste centro urbano e o 

municipal, como o nome indica, abrange todo o município. 
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Torres Vedras 

O município de Torres Vedras foi também um dos municípios da OesteCIM a aderir ao projeto 

REDE, em que esteve envolvido até 2010. A área de intervenção definida para este município 

é composta pelos seguintes arruamentos: Avenida da Liberdade, Rua António Batalha Reis, 

Rua Santos Bernardes, Rua Dr. Ricardo Melo, Praça da República, Avenida 5 de Outubro, 

Largo da Estação, Rua Princesa Maria Benedita, Avenida General Humberto Delgado.  

Após o diagnóstico, tornou-se possível apresentar algumas propostas consideradas prioritárias 

para eliminar as barreiras urbanísticas de forma a permitir que a cidade se torne acessível para 

todos, idênticas às referenciadas anteriormente, em outros municípios. 

 

  

  

Figura 47. Identificação de barreiras à mobilidade no município de Torres Vedras, no âmbito do projeto REDE 

Fonte: mpt®, 2010 

A primeira avaliação ao PIA resultou num cumprimento de 65% das ações propostas, mais 

35% do mínimo estabelecido para o segundo ano, que valeu ao município uma Bandeira de 

Prata. 

Após a segunda avaliação, verificou-se que a quantificação da área acessível na área de 

intervenção do município de Torres Vedras resultou em cerca de 70%, cumprindo o requisito 

mínimo definido que lhe valeu a atribuição da Bandeira de Ouro. 

Para além do programa RAMPA, o município de Torres Vedras conta ainda com um Plano 

Local, Municipal e Sectorial de Promoção da Acessibilidade elaborados em 2012. Enquanto 

que os dois primeiros intervêm no Espaço Público, Edificado, Transportes, Comunicação e 

Design e Info-acessibilidade distinguindo-se pelas áreas de intervenção, o segundo, faz 
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referência ao acesso pedonal às praias, ao estacionamento ordenado com lugares para as 

viaturas ao serviço das pessoas com deficiência e às passadeiras. 

Relativamente ao Plano de Mobilidade realizado no município, as orientações estratégicas 

consagram um ponto para a promoção dos modos suaves em que se propõe a melhoria da 

qualidade dos passeios para facilitar a acessibilidade aos diversos serviços quer da população 

mais jovem, quer da população com mobilidade reduzida – idosos e a população com 

deficiências motoras e/ou visuais. 

Para além deste reajustamento da via publica a favor do modo pedonal, o documento faz ainda 

referência à ligação pedonal entre o parque da Expotorres e o centro da cidade, revitalizando-o 

e tornando a ligação Terminal-Cidade mais harmoniosa e fluida. 
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4.3. REDE CICLÁVEL 

A bicicleta surge como veículo não poluidor, simples, barato e eficaz em termos de mobilidade 

e velocidade, para deslocações curtas dentro da cidade. Não ocupa espaço, não espera nos 

engarrafamentos, não se sujeita às multas de estacionamento. E qualquer cidadão, 

independentemente da sua idade, pode utilizar a bicicleta nas deslocações particulares, 

profissionais, desportivas ou mesmo turísticas, dentro do espaço urbano, com mais-valia para a 

sua saúde. Simultaneamente, este modo de transporte permite obter uma visão diferente da 

cidade daquela a que se está habituado quando se circula de automóvel. 

 

Figura 48. Bmc Road Bike Car 

FONTE: www.hobicell.com 

As vantagens deste modo são evidentes e a União Europeia tem-se empenhado nos últimos 

anos na promoção dos modos suaves de deslocação. A importância da promoção das 

deslocações cicláveis, tal como das deslocações pedonais, tem sido enfatizada, através de 

vários documentos: “Livro Branco” (2001 e 2006), “Livro Verde” (2007), “O Plano de Ação para 

a Mobilidade Urbana” (2009) ou até o documento “Um futuro sustentável para os transportes” 

(2009). 

Em Portugal, na “Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015” (2009), de entre os 

objetivos operacionais que apresenta, destaca-se o da "melhoria do ambiente rodoviário em 

meio urbano", com o objetivo de “promover a requalificação dos espaços públicos urbanos, 
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visando assegurar condições de segurança para a circulação de peões e ciclistas através, 

designadamente, da redução da velocidade de circulação em zonas críticas”. 

Mais recentemente, com a Resolução da Assembleia da República nº 3/2009 recomendou ao 

Governo a elaboração “Plano Nacional de Promoção da Bicicleta e Outros Modos de 

Transporte Suaves”, entretanto executado. Neste plano, de entre os vários objetivos que 

contempla, destacam-se o aumento da percentagem de ciclistas em circulação em Portugal até 

2012 e o desenvolvimento de campanhas e estratégias de sensibilização e ações de educação 

para a utilização destes meios de transporte em segurança.  

Portugal é dos países da União Europeia onde menos se utiliza a bicicleta como modo de 

transporte. Em 2007 era o terceiro Estado Membro que menos utilizava a bicicleta. Em 2010, 

apesar da percentagem de deslocações em bicicleta ter aumentado (1,6%), Portugal continua a 

registar uma fraca utilização deste modo de transporte. 

Ainda, segundo a Federação Europeia de Ciclistas, Portugal está num dos últimos lugares de 

um ranking europeu que compara vários indicadores sobre o uso da bicicleta (dados de 2013), 

situando-se na 23.ª posição, juntamente com Espanha e abaixo apenas da Bulgária, Roménia 

e Malta. 

Segundo os Censos 2011, apenas cerca de 0,5% da população residente (correspondente a 

cerca de 16 mil pessoas) vão para o trabalho ou para a escola de bicicleta, estando na região 

Centro, o foco de maior utilização. Ainda de acordo com os Censos de 2011, a Gafanha da 

Nazaré, em Ílhavo, é a freguesia do país com maior número de utilizadores diários de bicicleta 

(1 201). Percentualmente é o concelho da Murtosa que mais uso dá àquele meio de transporte. 

Veja-se que mais de 17% dos murtoseiros vão de bicicleta para a escola ou para o trabalho.  
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Figura 49. Onde se anda mais de bicicleta em Portugal (mpt) 

Fonte: Censos 2011 

Apesar destes valores se apresentarem muito baixos comparativamente com o resto da 

Europa, estes dados são um importante ponto de partida na definição de políticas estratégicas 

e de incentivo ao uso da bicicleta nas deslocações quotidianas. 

Segundo os mesmos dados, o Algarve apresentava, em termos relativos, um quadro 

relativamente favorável, sendo a 2ª sub-região com maior utilização das bicicletas como meio 

de transporte regular. Por concelhos, o índice é dominado pelos municípios da região Centro, 

nomeadamente do Baixo Vouga, destacando-se na região Algarvia, o concelho de Vila Real de 

Santo António. 
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Tabela 13. Utilização da bicicleta (%) por sub-região (mpt)  

 

Fonte: Censos 2011, INE 

Tabela 14. Utilização da bicicleta (%) por concelhos - os 10 mais 

 

Fonte: Censos 2011, INE 
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As ciclovias não serão o fator principal para o incremento da utilização da bicicleta no território 

do Oeste, mas uma rede planeada, coerente e contínua de ciclovias poderá ser a chave do 

sucesso. 

O processo de implementação de uma rede coerente de ciclovias deve obedecer a um 

planeamento estratégico, através da criação de uma rede ciclável extensa e abrangente, que 

permita atingir níveis de mobilidade e acessibilidade semelhante a outros modos de transporte. 

Assim, as ciclovias devem ser vistas como parte integrante de uma rede ciclável e de uma 

política de otimização dos transportes, devendo ser complementadas por outro tipo de medidas 

relacionadas com a promoção da bicicleta, para garantir o respetivo crescimento da distribuição 

modal. 

Como já foi referenciado anteriormente, antes da criação das ciclovias deverá primeiramente 

pensar-se na hierarquia injusta atribuída aos diferentes modos de transporte, onde a bicicleta e 

o peão são sempre os mais vulneráveis. Portanto, antes da criação das ciclovias deverá 

pensar-se na redução da velocidade dos automóveis na cidade, nomeadamente através da 

implantação de zonas 30 e outras medidas de acalmia de tráfego, para que a velocidade do 

automóvel seja cada vez mais próxima da velocidade da bicicleta, evitando assim os problemas 

de coexistência quando não é possível a segregação da bicicleta. 

O importante será adotar todas as medidas possíveis que garantam o maior conforto e 

segurança para o velocípede e para o peão, para que circulem cada vez mais bicicletas nas 

nossas cidades e para que seja cada vez mais aprazível trocar o automóvel nas distâncias 

curtas diárias pelo andar a pé ou de bicicleta. 

 

4.3.1. Viagens de bicicleta 

O crescimento urbano pode ser nocivo para o ambiente físico e social, prejudicando de modo 

negativo a saúde e a qualidade de vida da população. É na crescente consciencialização a 

nível ambiental, sobretudo nos países mais desenvolvidos, onde os cidadãos reivindicam o 

direito à qualidade de vida e à existência de um ambiente equilibrado em que a mobilidade 

urbana é cada vez mais um desafio e uma preocupação para o desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido, as autoridades municipais em resposta a este problema têm orientado as 

políticas de investimento para a construção e manutenção de áreas verdes urbanas, mas 

também para a promoção dos modos suaves de deslocação, dos quais é possível destacar a 

utilização da bicicleta. 
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A bicicleta, surge, assim, em resposta ao desincentivo da utilização do automóvel, à 

minimização dos problemas ambientais da cidade relacionados com o número elevado de 

emissões de CO2 e ainda enquanto alternativa para uma mobilidade urbana sustentável.  

Em termos genéricos, é possível referir que a utilização da bicicleta nas deslocações diárias 

“casa-trabalho, trabalho-casa, casa-escola, escola-casa” além de ter emissão zero de qualquer 

GEE, é mais eficiente se pensarmos em velocidade e consumo de energia, contribuindo para a 

maior fluidez de trafego, uma vez que a bicicleta ocupa menos espaço nas vias, evitando 

congestionamento pela massificação do uso automóvel. 

Por outro lado, a utilização da bicicleta exige menor investimentos quando comparado com os 

exigidos pela rede viária, e é considerado como um fator importante para a melhoria da saúde 

pública pois enquadra-se perfeitamente na prática da atividade física moderada, uma vez que 

se a sua utilização para o local de trabalho despender pelo menos 15 minutos de deslocação 

para cada lado, tem o utilizador de bicicleta garantidos 30 minutos de atividade física moderada 

por dia.  

 

Gráfico 27. Número de utilizadores do modo ciclável nos movimentos pendulares na região Oeste, por 
município  

FONTE: Censos 2011, INE 
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Tendo como referência a região do Oeste como um todo, verifica-se que os municípios que 

possuem um maior número de utilizadores de bicicleta correspondem a Alcobaça, Peniche e 

Torres Vedras. 

 

Figura 50. Mobilidade em bicicleta, Alcobaça, Torres Vedras e Ciclovia de Peniche. 

FONTE: www.oalcoa.com; mpt®, 2010; www.cm-peniche.pt 
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Figura 51. Densidade da rede ciclável na região Oeste, por município 

FONTE: Censos 2011, INE 
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Com a análise da Figura 51 verifica-se que a utilização da bicicleta nos municípios da 

OesteCIM é pouco expressiva principalmente quando comparada com a utilização dos 

restantes modos de transporte, apesar grande parte dos concelhos (oito no total) já possuírem 

pelo menos uma ciclovia, a cultura da utilização da bicicleta enquanto modo de deslocação não 

esta ainda enraizada na população. ² 

No entanto, quanto aos concelhos em que a sua utilização é superior é possível encontrar 

justificação em fatores como: 

 A orografia do território, dos municípios em que se regista a utilização da bicicleta nos 

movimentos pendulares, não apresenta declives acentuados e a grande maioria das 

ciclovias predomina um percurso plano. 

 A rede de ciclovias existente, em que o município de Torres Vedras é o que apresenta 

maior extensão, registando quase 42 km, o município de Óbidos apresenta uma rede 

de ciclovias superior a 29 km e Alcobaça com ultrapassa os 23 km de vias cicláveis, no 

conjunto totalizam cerca de 75% da rede existente que é de aproximadamente 127 km.  

Tabela 15. Extensão e densidade da rede ciclável do Oeste, por concelhos, (mpt)  

FONTE: Câmaras Municipais 

A análise da densidade de rede clicável, tomando por base quer a superfície de cada concelho 

quer a população que aí reside (Tabela 15), revela aspetos adicionais quanto ao potencial de 

utilização do modo clicável nos diferentes concelhos que integram a OesteCIM. Constata-se, 

  
Extensão da rede 

ciclável (km) 
Densidade da rede 
ciclável (km/km²) 

Densidade da rede 
ciclável (km/1000 hab) 

Alcobaça 23,67 0,06 0,42 

Alenquer 0,00 0 0,00 

Arruda dos Vinhos 1,08 0,01 0,08 

Bombarral 0 0 0 

Cadaval 0 0 0 

Caldas da Rainha 20,92 0,08 0,40 

Lourinhã 3,08 0,02 0,12 

Nazaré 3,88 0,05 0,26 

Óbidos 29,40 0,21 2,50 

Peniche 3,43 0,04 0,12 

Sobral de Monte Agraço 0 0 0 

Torres Vedras 41,96 0,10 0,53 

Total 127,42 0,58 4,43 
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em particular, que o município que se encontra numa situação mais favorável no que toca à 

cobertura territorial por redes cicláveis corresponde a Torres Vedras ocupando também a 

posição mais favorável relativamente à cobertura da rede ciclável por 1000 habitantes 

juntamente com Óbidos. 

É, contudo, importante ressalvar, que grande parte da rede ciclável existente no Oeste surgiu, 

em resposta à utilização lúdica e recreativa descurando, como se viu anteriormente, as 

deslocações quotidianas (movimentos pendulares). 
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4.3.2. Rede de ciclovias existente 

Apesar dos valores das deslocações diárias em bicicletas no território do Oeste se 

apresentarem muito baixos, comparativamente com o resto do País e da Europa, estes dados 

são um importante ponto de partida na definição de políticas estratégicas e de incentivo. 

Com a Resolução nº 3/2009 da Assembleia da República, de 5 de fevereiro, houve a iniciativa 

de criar um Plano Nacional da Promoção da Bicicleta e Outros Modos de Transporte Suaves, 

anteriormente designado por Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves 

(CICLANDO, 2012). 

As políticas atuais de mobilidade urbana passam em grande medida pela promoção de 

transportes menos poluentes, como o caso do modo ciclável que faz parte dos modos suaves, 

em planeamento dos transportes, também denominados como “modos verdes”, “modos não 

motorizados” e “modos saudáveis” (Mendes & Ribeiro, 2010). 
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Figura 52. Ciclovias existentes n a região do Oeste 

Fonte: mpt®, 2016 
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A análise à rede de ciclovias do Oeste foi realizada com base na informação disponibilizada por 

cada um dos municípios, e através da plataforma ciclovias de Portugal. Em 

complementaridade, a esta primeira parte, serão também identificados os percursos cicláveis 

previstos por cada município que suportam e materializam a rede de ciclovias existente. 

A rede de ciclovias existente no Oeste evidencia falta de coesão, continuidade e ligação intra e 

intermunicipal. Neste sentido, a OesteCIM poderá ter um papel importante enquanto entidade 

integradora de todos os municípios e no seguimento do interesse da região eliminar as 

descontinuidades da rede ciclável no sentido de tornar a região mais coesa e com uma rede de 

ciclovias que permita um sistema de mobilidade e transportes mais inclusivo, com menor 

impacto sobre a saúde e a segurança dos cidadãos. 

De seguida, apresenta-se a localização e caracterização das ciclovias existentes em cada 

município do Oeste. 

 

Alcobaça 

O município de Alcobaça possui um total de 23,67 km de ciclovias, contudo não correspondem 

a um percurso contínuo, materializando-se na Ciclovia da Estrada Atlântica e na Ciclovia de 

São Martinho do Porto. Adicionalmente encontra-se prevista a implementação de uma nova 

ciclovia urbana de circuito fechado (7,6 km) que permite a ligação no centro da cidade. 

Conforme percetível através da Figura 53, apenas a ciclovia projetada pela Câmara Municipal 

de Alcobaça se encontra no interior do perímetro urbano da cidade, sendo que as restantes 

são essencialmente para fins de lazer, mas que poderão ter um papel importante na 

consolidação de uma rede intermunicipal de ciclovias.  
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Figura 53. Rede ciclável existente e projetada no município de Alcobaça 

Fonte: mpt®, 2016 

Ciclovia da Estrada Atlântica  

Esta ciclovia, com uma extensão de cerca de 74 km, tem início em Pombal, na praia do Osso e 

termina no município de Caldas da Rainha, na Foz do Arelho, atravessando 6 concelhos do 

litoral oeste incluindo Alcobaça, Nazaré e Caldas da Rainha. Em Alcobaça, este conjunto de 

troços cicláveis perfaz cerca de 21,13 km, permitindo a ligação da freguesia de Pataias até às 

praias localizadas a norte, nomeadamente a Pedra do Ouro e a sul ao limite com o concelho da 

Nazaré. 

A ciclovia (Figura 54) com 2,5 metros de largura, encontra-se pavimentada com betão 

betuminoso pigmentado a vermelho em que o seu estado de conservação necessita de 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

206 

 

manutenção uma vez que o pavimento se encontra um pouco degradado em alguns troços. No 

entanto, este tipo de revestimento oferece um maior conforto, uma vez que diminui a 

trepidação. 

A ciclovia encontra-se segregada da via rodoviária através de um lancil na maioria da sua 

extensão, permitindo um maior conforto e segurança nas deslocações que são 

maioritariamente em meio urbano. No restante do percurso encontra-se à cota da faixa de 

rodagem, mas afastada da mesma a uma distância superior a três metros o que contribui para 

a acalmia de tráfego. Para além destas caraterísticas, o percurso está devidamente sinalizado 

com sinalética horizontal de pista obrigatória para peões e velocípedes. 

Esta ciclovia é um ponto fulcral na ligação do litoral Oeste, em parte do seu território, 

nomeadamente entre Alcobaça e Nazaré, pelo que a sua manutenção deve ser tida em 

consideração. Para além da degradação do piso, também as zonas de descanso se encontram 

degradadas e é evidente uma falta de cuidado com a envolvente natural.  

 

Figura 54. Ciclovia do Eixo Atlântico, Alcobaça 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/; Câmara Municipal de Alcobaça; Street View 
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Ciclovia São Martinho do Porto  

A ciclovia de São Martinho do Porto (Figura 55) encontra-se integrada na Avª Marginal de S. 

Martinho do Porto. O pavimento é em asfalto, com uma largura de 1,3 metros numa extensão 

de 1,1 km. A sua construção à cota da faixa de rodagem permite a acalmia de tráfego uma vez 

que a velocidade dos veículos motorizados não deve ultrapassar os 20 km/h o que atribui maior 

segurança aos ciclistas. 

Adjacente à ciclovia encontra-se um largo passeio que permite a realização de deslocações 

pedonais em segurança e onde se situam zonas de descanso e de cicloparques para 

estacionamento das bicicletas. Esta ciclovia com perfil de lazer permite a ligação à praia de 

Salir nas Caldas da Rainha através da ligação à ciclovia com o mesmo nome. 

 

Figura 55. Ciclovia de São matinho do Porto 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/ 
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Ciclovia projetada (Câmara Municipal de Alcobaça) 

A ciclovia projetada para o centro urbano de Alcobaça (Figura 56) apresenta uma mais-valia 

para o território em termos de mobilidade garantindo as condições necessárias a uma 

transferência harmoniosa para modos de transporte mais limpos e eficientes. O perfil de 

circuito fechado permite a ligação no centro urbano da cidade através dos principais eixos 

viários da cidade, nomeadamente a Rua D. Pedro V onde se localiza o Mosteiro de Alcobaça, 

promovendo assim melhorias na circulação e funcionando como medida de acalmia de trânsito 

através da imposição de limites de velocidade à circulação rodoviária.  

 

Figura 56. Ciclovia projetada para o município de Alcobaça 

Fonte: mpt®, 2016 
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Arruda dos Vinhos 

O município de Arruda dos Vinhos dispõe apenas de uma pequena ciclovia com cerca de 1 km 

de extensão. No entanto, existe uma ciclovia projetada com uma extensão de 

aproximadamente 2,5 km, com dois troços diferentes, denominados como ciclovia do EJAF e 

ciclovia do Telheiro, com previsão para 2017. 

O município dispõe ainda de um sistema de partilha de bicicletas – Arruvinhas., desde 

setembro de 2015, com um parque de partilha e vários pontos de estacionamento para este 

veículo, que potenciarão a utilização da ciclovia existente e da projetada. Conforme percetível 

através da Figura 57, tanto a ciclovia existente como a projetada encontram-se dentro do 

perímetro urbano da cidade de Arruda dos Vinhos.  

 

Figura 57. Rede ciclável existente e projetada no município de Arruda dos Vinhos 

Fonte: mpt®, 2016 
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Ciclovia Professor José Lourenço  

Este percurso, partilhado com o peão, tem início no jardim municipal e segue na direção da 

Avenida Timor Lorosae, Alcambar, Bairro João de Deus, terminando no centro da vila junto à 

Câmara Municipal/Biblioteca Municipal.  

Apesar de estar demarcada com betuminoso vermelho não apresenta em toda a sua extensão 

de sinalização adequada.  

 

Figura 58. Ciclovia Professor José Lourenço, Arruda dos Vinhos. 

Fonte: Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos 
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Caldas da Rainha 

O município das Caldas da Rainha possui cinco ciclovias distintas (cujos percursos 

posteriormente serão analisados): Salir do Porto, Chão da Parada, Estrada Atlântica, Zona 

Industrial/Foz do Arelho e Lagoa de Óbidos, que perfazem um total de 20,92 km. De acordo 

com a Figura 59, verifica-se que a maior proporção de extensão ciclável municipal, encontra-se 

no exterior dos perímetros urbanos.  

 

Figura 59. Rede ciclável existente no município de Caldas da Rainha 

Fonte: mpt®, 2016 
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Ciclovia de São Martinho do Porto  

Esta ciclovia (Figura 60) é em simultâneo um percurso pedonal que faz a ligação entre a União 

de Freguesias de Tornada e Salir do Porto à baía de São Martinho do Porto numa extensão de 

1,5km. Esta é tipicamente um passadiço de madeira, paralelo ao mar e permite a ligação à 

ciclovia da Marginal no município de Alcobaça.  

 

Figura 60. Ciclovia de S. Martinho do Porto, Caldas da Rainha 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/ 

Ciclovia de Chão de Parada  

A ciclovia de Chão de Parada (Figura 61) permite a 

ligação desta localidade até ao Apeadeiro da CP de 

Salir do Porto. 

O seu perfil é em corredor ciclável, separado da via 

rodoviária através de um traço contínuo branco, que 

se estende ao longo da Estrada de Salir numa 

extensão de 2,16 km. 

Figura 61. Ciclovia de Chão de Parada, Caldas da Rainha. 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/ 

Ciclovia da Estrada Atlântica  

Esta ciclovia, com cerca de 8,2 km, inserida na marginal marítima, ao longo de toda a Estrada 

Atlântica permite a ligação da Foz do Arelho a Salir do Porto. Assim como a anterior, esta 

ciclovia é separada da faixa de rodagem através de um traço branco contínuo. Este percurso 

ciclável tem ligação a sul, à designada ciclovia Zona Industrial/Foz do Arelho , na Foz do 

Arelho. 
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Importa, contudo, referir, que a sinalização vertical é inexistente e a horizontal encontra-se em 

alguns locais bastante ilegível, dificultando a segregação entre a faixa de rodagem e o corredor 

ciclável, podendo por em causa a segurança do ciclista (Figura 62). 

  

Figura 62. Ciclovia da Estrada Atlântica, Caldas da Rainha. 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/; Câmara Municipal de Caldas da Rainha 

Ciclovia Zona Industrial/Foz do Arelho  

Esta ciclovia, que funciona também como circuito pedonal de manutenção, tem cerca de 5,5 

km, e estende-se desde a zona industrial até à Foz do Arelho. O percurso é paralelo à Av. 

Infante D. Henrique e à variante Atlântica, desenvolve-se ao longo de uma zona arborizada 

sendo segregada da faixa rodoviária por um lancil em betão e por um traço branco em alguns 

troços. Ao longo do percurso apesar de ser possível encontrar bebedouros, não existe nenhum 

ponto de descanso.  

Em termos de informação verifica-se também a inexistência de sinalização vertical indicativa do 

início e fim da ciclovia. (Figura 63).  

 

Figura 63. Ciclovia Zona industrial/Foz do Arelho, Caldas da Rainha 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/; Câmara Municipal de Caldas da Rainha 

http://www.ciclovia.pt/
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Ciclovia da Lagoa de Óbidos  

Esta ciclovia contorna toda a margem norte da Lagoa de Óbidos, unindo a Foz do Arelho ao 

Nadadouro através da rua do Penedo Furado. O percurso é segregado da zona de circulação 

rodoviária por um lancil e é partilhado pelo peão e ciclista, numa extensão de 3,92 km. Ao 

longo da sua extensão é passível de aferir a ausência de sinalização vertical e horizontal, 

existindo apenas um separador físico, já referido, entre a faixa de rodagem e a ciclovia. 

 

Figura 64. Ciclovia da Lagoa de Óbidos, Caldas da Rainha 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/; Câmara Municipal de Caldas da Rainha 

  



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

215 

 

Lourinhã 

O município da Lourinhã possui cerca de 3 km de percurso ciclável, distribuídos por duas 

ciclovias distintas, designadamente a ciclovia Passeio do Mar e a ciclovia Lourinhã/Areal Sul. 

Na Figura 68, é possível observar que enquanto a primeira é sobretudo de lazer, localizando-se 

fora do perímetro urbano, a segunda encontra-se plenamente inserida no contexto urbano da 

Lourinhã. 

 

Figura 65. Rede ciclável existente e projetada no município da Lourinhã 

Fonte: mpt®, 2016 
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Ciclovia Passeio do Mar  

A ciclovia Passeio do Mar com início junto ao Parque de Campismo da Praia da Areia Branca 

prolonga-se em direção ao mar (Figura 66), com uma extensão de 380 metros, encontra-se 

devidamente identificada com sinalização vertical e o seu pavimento, betuminoso de cor 

vermelha, encontra-se em bom estado de conservação. A sua tipologia permite aferir que é 

sobretudo utilizada por motivo de lazer, sendo partilhada com o peão, tem como objetivo servir 

de união entre a ciclovia do Areal Sul e a futura ciclovia que fará a ligação ao Forte de 

Paimogo. 

 

Figura 66. Ciclovia Passeio do Mar, Lourinhã. 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/; Câmara Municipal de Lourinhã 

Ciclovia Lourinhã - Areal Sul  

Esta infraestrutura, inaugurada em 2013, tem início no centro da vila, junto à Capela de Nossa 

Senhora dos Anjos, atravessa a Ribeira das Águas e segue em direção ao mar, ao longo de 

uma estrada secundária, quase na totalidade da sua extensão. Esta estrada, designada de 

Várzea, liga a Lourinhã ao Areal, nas proximidades do Rio Grande, sendo a sua paisagem 

constituída, essencialmente, por terrenos agrícolas. A sua extensão é de 3 km terminando na 

Praia do Areal Sul, junto à foz do Rio Grande.  

A via encontra-se devidamente delimitada, com pavimento betuminoso de cor vermelha, tem 

sinalização para peões e velocípedes, esta devidamente segregada da faixa de rodagem 

através de elementos em madeira, nas bermas e nos locais que oferece menores condições de 

segurança aos utilizadores. Ao longo do percurso existem ainda zonas de descanso, pontos de 

abastecimento de água e caixotes do lixo.  
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Figura 67. Ciclovia Lourinhã-Areal Sul, Lourinhã 

FONTE: Câmara Municipal da Lourinhã 
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Óbidos 

O município de Óbidos totaliza 29,4 km de percurso ciclável, distribuídos por duas ciclovias, a 

ciclovia da Várzea da Rainha e a ciclovia das Águas. Conforme se pode observar na Figura 68, 

ambas as ciclovias se encontram fora do perímetro urbano, relacionadas essencialmente com 

percursos de turismo/lazer. 

 

Figura 68. Rede ciclável existente no município de Óbidos. 

Fonte: mpt®, 2016 
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Ecopista da Várzea da Rainha  

O município de Óbidos, requalificou as margens do Rio Arnóia e criou a Ecopista da Várzea da 

Rainha. Este percurso é classificado como de natureza, pelas paisagens naturais que o 

marcam devido à proximidade do rio e da Lagoa de Óbidos, estabelece a ligação da vila à 

Praia do Bom Sucesso. 

O seu percurso tem início no núcleo urbano de Óbidos, mais concretamente junto à estação de 

comboio, seguindo pela encosta do castelo até à margem esquerda do rio Arnóia pela qual 

segue até à localidade de Arelho, onde se localiza a Lagoa de Óbidos terminando na Praia do 

Bom Sucesso (Figura 69). O percurso é partilhado com automóveis apenas no início, no centro 

da vila sendo o restante permitida apenas a circulação de peões e ciclistas. 

Relativamente ao pavimento, é distinto conforme o troço da via pois na vila prevalece o piso 

típico em alcatrão e no restante percurso este é em terra batida. Fora da vila, o percurso está 

balizado com elementos de madeira e dispõe de locais de descanso. Com uma extensão de 

quase 15 km, ecopista carece de sinalização adequada sobretudo no centro da vila.  

 

Figura 69. Início e fim da Ecopista da Várzea da Rainha, Óbidos. 

Fonte: mpt®, 2016 
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Ciclovia das Águas  

A Ciclovia das Águas permite fazer a ligação entre a barragem do Arnóia e a lagoa de Óbidos, 

passando por Casais Brancos, pelo aqueduto da Usseira e pela vila. O seu percurso inicia-se 

na barragem do rio Arnóia e termina junto ao Complexo Desportivo de Óbidos, de tipologia de 

lazer privilegia e valoriza as paisagens rurais do município. 

Quanto às suas características é possível referir que esta ciclovia tem cerca de 13,5 km e 

carece de sinalização adequada, o seu pavimento é distinto ao longo do seu traçado, variando 

de alcatrão e empedrado para saibro consolidado. Ao longo do seu percurso a ciclovia é 

partilhada com a circulação de veículos motorizados em parte do traçado, designadamente nos 

caminhos rurais utilizados pela população local, sendo o restante apenas partilhado com o 

peão.  

 

Figura 70. Início e fim da Ciclovia das Águas, Óbidos 

Fonte: mpt®, 2016 
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Peniche 

O município de Peniche é servido apenas por uma ciclovia com 3,43 km de extensão na zona 

balnear. Conforme se pode observar na Figura 71, esta encontra-se fora do perímetro urbano.  

 

Figura 71. Rede ciclável existente no município de Peniche. 

Fonte: mpt®, 2016 

Em 2010 foi realizado um Plano Estratégico da Rede de Ciclovias para este município que 

propunha um conjunto de percursos para o aumento da rede clicável nomeadamente na 

Circular da Península, de ligação aos principais núcleos urbanos e no interior urbano da 

península (Figura 72). 
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Figura 72. Rede de ciclovias proposta para o município de Peniche no Plano Estratégico da Rede de Ciclovias 
do Concelho de Peniche 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche 
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Ciclovia Baleal  

A ciclovia do Baleal, sempre contígua à Estrada do Baleal, tem cerca de 3,5 km de extensão 

estende-se desde Casais do Baleal, até à rotunda da Padroeira dos Pescadores. É uma 

ciclovia partilhada, com perfil de lazer. Apesar de estar identificada através do pavimento de 

cor vermelha e segregada da via rodoviária por um lancil, carece de sinalização horizontal. 

O facto de se encontrar segregada da via rodoviária por um lancil é uma mais-valia para a 

segurança dos utilizadores, no entanto deveria apresentar uma largura maior, uma vez que, 

para além de ser partilhada com o peão, trata-se de uma pista bidirecional. 

 

Figura 73. Ciclovia do Baleal, Peniche 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/; Câmara Municipal de Peniche 
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Torres Vedras 

O município de Torres Vedras é o que totaliza maior extensão de rede ciclável, com 41,96 km 

que se distribuem por seis ciclovias, designadamente ecopista do Sizandro, ciclovia de Santa 

Cruz, ciclovia Quinta da Foz, ciclovia da Foz, ciclovia Urbana e ciclovia do Barro. Conforme 

percetível através da Figura 74, à exceção da ciclovia Urbana e da ciclovia do Barro, todas as 

restantes encontram-se fora do perímetro urbano da cidade de Torres Vedras. 

 

Figura 74. Rede ciclável existente no município de Torres Vedras 

Fonte: mpt®, 2016 
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Ecopista do Sizandro  

A ecopista do Sizandro tem início no Parque Regional de Exposições (Barro) e termina junto à 

foz do Rio Sizandro, é uma via ciclável partilhada com o peão, e permite a ligação da cidade de 

Torres Vedras à marginal atlântica através de um percurso que acompanha as margens do rio 

Sizandro, com cerca de 2,5 metros de largura e mais de 20 km de extensão está identificada 

com sinalização vertical e horizontal. 

 

Ciclovia de Santa Cruz  

A Ciclovia de Santa Cruz faz a ligação entre a praia de Santa Rita, em Porto Novo, junto à Foz 

do Rio Alcabrichel e a praia de Santa Cruz, perto do início da ecopista do Sizandro.  

Esta é uma via partilhada entre ciclistas peões, com uma largura média de 2,40 m e uma 

extensão de cerca de 7,42km. A ciclovia está devidamente sinalizada e balizada com 

elementos de madeira em alguns locais e delimitada em piso de cor vermelha, promovendo 

assim a segurança dos utilizadores (Figura 75). 

 

Figura 75. Ciclovia de Santa Cruz, Torres Vedras 

Fonte: http://www.ciclovia.pt/; Câmara Municipal de Torres Vedras 

 

Ciclovia Quinta da Foz  Ciclovia da Foz  

Ambas as ciclovias têm início na Ecopista do Sizandro (Figura 76) e assumem a direção oeste 

permitindo assim a ligação à praia do Sizandro. Ambas apresentam uma tipologia de lazer e 

carecem de sinalização adequada, tanto vertical como horizontal.  
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Figura 76. Ciclovias da Foz e Quinta da Foz, Torres Vedras. 

Fonte: mpt®, 2016 

Ciclovia Urbana  

Esta ciclovia está plenamente inserida na malha urbana de Torres Vedras, passa pela rua 

António Augusto Cabral, rua Veberando de Matos, rua Teresa Jesus Pereira e rua Dr. Ricardo 

Belo, tem uma extensão de 3,42 km beneficia os fluxos de natureza quotidiana entre estes 

aglomerados, o centro social paroquial e a Escola Secundária de Madeira e Torres. 
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Ciclovia do Barro  

A Ciclovia do Barro integra o Plano de Mobilidade da Cidade de Torres Vedras e pretende criar 

uma via de ligação entre espaços de grande aglomeração populacional, tornando-se numa 

alternativa ao automóvel nas práticas diárias de mobilidade, com a consequente redução das 

emissões de carbono associadas à utilização do transporte individual. A ciclovia com 3,2 km 

desenvolve-se em ambiente urbano, aproveitando as zonas planas da cidade, tem início no 

lugar de Barro, continua ao longo da Ribeira da Conquinha, atravessa o Parque Verde da 

Várzea, estendendo-se para norte até à Expotorres – Parque Regional de Exposições, onde 

termina. 

Esta ciclovia tem ligação com a ciclovia Urbana, e ambas estão integradas na área de 

funcionamento das Agostinhas, sistema de partilhas de bicicletas do município de Torres 

Vedras ( 

Figura 77), que dispõe também de vários pontos de estacionamento distribuídos na área 

referida. 

 

Figura 77. Sistema de partilha de bicicletas de Torres Vedras - Agostinhas  

Fonte: Câmara Municipal de Torres Vedras 
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4.4. SÍNTESE 

De forma generalizada, em Portugal as deslocações pedonais têm vindo a diminuir 

gradualmente, contrariando a crescente utilização do transporte individual, consequência dos 

modelos de urbanização, que definem espaços mono funcionais e da impermeabilização do 

tecido urbano, que contribuem para um maior volume de viagens motorizadas e são fatores 

dissuasores para a utilização dos modos suaves. 

Na verdade, existe uma elevada percentagem de deslocações que se poderiam realizar a pé, 

sendo para tal fundamental que exista uma rede pedonal contínua, confortável e segura, a qual 

deve ter em consideração as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida. 

De acordo com dados já apresentados, cerca de 33% das deslocações no Oeste são feitos por 

modos que não o transporte individual, como deslocações a pé, deslocações de transporte 

público, de bicicleta e de outros modos. Andar a pé corresponde a cerca de 16% das 

deslocações feitas pela população, sendo que o modo de deslocação a pé apresenta maior 

expressão nos municípios de Peniche (27%), Nazaré (23%) e Bombarral (21%). Por sua vez, 

as deslocações de bicicleta representam uma ínfima percentagem de 0,6% no total das 

deslocações realizadas, sendo o município de Peniche (1,8%), Alcobaça (1,1%) e Bombarral 

(0,8%) os que registam um maior fluxo de movimentos pendulares, utilizando a bicicleta como 

meio de transporte. Os municípios onde o uso de bicicleta é menor correspondem ao município 

de Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço e Cadaval. 

A rede de ciclovias presente no território do Oeste apresenta uma extensão de cerca de 127 

km, facto que se reflete nos valores anteriormente mencionados sendo possível acrescentar 

que estão previstas várias ciclovias para a região que aumentarão o seu contributo na 

mobilidade urbana da região. À exceção do município de Bombarral, Cadaval e Sobral de 

Monte Agraço que não têm qualquer percurso ciclável, todos os outros possuem já pelo menos 

uma ciclovia, registando-se maior extensão de rede ciclável no município de Óbidos, Alcobaça 

e Caldas da Rainha.  

Quanto à rede pedonal é claramente difícil estabelecer padrões em termos intermunicipais 

devido às caraterísticas do território, sendo possível aferir que os percursos que mais 

favorecem as deslocações pedonais se concentram nos núcleos mais urbanizados e povoados 

e à medida que nos afastamos deles, as condições de mobilidade vão-se alterando de forma 

progressiva, até aos núcleos mais rurais em que as deslocações pedonais estão dificultadas, 

quer pela distância aos equipamentos e serviços utilizados pela população, quer pelas 

condições de deslocação aí existentes. Assim, os modos suaves e particularmente o modo 

pedonal evidencia um papel único e crítico no sistema de transportes ao nível da OesteCIM 

constatado pelos valores que este modo de deslocação apresenta apenas 16%. 
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Pela análise realizada anteriormente constatou-se uma preocupação crescente dos municípios 

em promover os modos suaves, quer pelos estudos elaborados, quer pelos projetos e planos 

de ação já definidos. Na generalidade foi possível identificar alguns percursos livres de 

obstáculos e, a existência de algumas intervenções favoráveis à promoção do modo pedonal. 

No entanto, existem ainda muitas problemáticas, que de maior ou menor dimensão, 

condicionam as deslocações pedonais.  

De entre as principais problemáticas associadas às deslocações pedonais, para este território 

destacam-se a descontinuidade dos percursos, sendo que os obstáculos que se verificam com 

mais frequência e que mais contribuem para a criação de conflitos entre o peão e os veículos 

motorizados correspondem à ausência de passeios ou ao seu subdimensionamento, à falta de 

passadeiras e à inexistência de rebaixamentos, a existência de barreiras como iluminação, 

informação, degraus e sinalização são outros elementos frequentemente registados como 

obstáculo à mobilidade pedonal pela insegurança e desconforto que provocam.  

A rede pedonal dificilmente se encontra formalizada e demarcada, ao contrário do que 

acontece, por exemplo, com a rede ciclável, pelo que a existência de uma hierarquia da rede 

pedonal é uma mais-valia que deve ser equacionada na identificação dos eixos de maior 

importância e para os quais é prioritário mitigar os problemas associados às respetivas 

infraestruturas e minimizar as condicionantes à circulação pedonal. 

Esta hierarquia da rede pedonal deve ser definida e servir de base nas intervenções de 

requalificação dos espaços urbanos e na construção de novas vias, sempre com o objetivo de 

aumentar a segurança e conforto da circulação em modos suaves. 

Um dos pressupostos que deve ser considerado para a definição desta hierarquia da rede 

pedonal, a nível local, torna necessário identificar os principais polos geradores/ atractores de 

deslocações, bem como as áreas com maior propensão para a circulação pedonal e onde esta 

é mais significativa. Estas devem privilegiar os percursos pedonais e cicláveis junto dos 

principais equipamentos de ensino, de saúde, administrativos e interfaces rodo e ferroviários. 

Quanto às ciclovias, o diagnóstico e a caracterização da atual rede permitiu concluir que, na 

sua maioria, os percursos cicláveis surgem associados ao lazer e não a percursos de casa-

trabalho, casa-escola. No entanto, apesar das ciclovias de caráter urbano serem menos e com 

pouca continuidade a aposta dos municípios neste tipo de infraestrutura já é visível no 

município de Alcobaça, que tem uma ciclovia projetada para o tecido urbano, Arruda dos 

Vinhos que tem uma ciclovia e outra projetada para o tecido urbano, a Lourinhã também tem 

ciclovia urbana, tal como Torres Vedras que já tem dois percursos cicláveis em ambiente 

urbano.  
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A intermodalidade entre a bicicleta e os demais modos de transporte deverá ser a estratégia 

inicial na coesão e definição da rede de ciclovias, através de intervenções físicas que 

interliguem os principais polos a centrais rodoviárias, estações ferroviárias e principais parques 

de estacionamento. Surgem depois as intervenções e decisões políticas e a 

sensibilização/comunicação, por exemplo, através da implementação de sistemas de partilha 

de bicicleta que fomentem as deslocações diárias dos residentes casa-trabalho-casa. A rede 

de percursos cicláveis aliada a uma rede de sistemas de partilha de bicicleta, deverá ser capaz 

de promover esta integração e intermodalidade que se pretende. 

A rede de ciclovias afeta ao território do Oeste deverá assentar num conjunto de estratégias 

que fomentem a utilização da bicicleta como modo de transporte habitual para além da sua 

componente de lazer, oferecendo condições para esta prática equivalente ou melhor, 

comparativamente à oferta de outros modos de transporte, principalmente o automóvel.  

Os modos suaves de transporte apresentam benefícios ambientais, económicos e sociais, 

sendo por isso determinantes para uma mobilidade sustentável. Os benefícios incluem a 

melhoria das condições de: 

 Mobilidade - através da redução do tempo de viagem nas deslocações de curta 

distância);   

 Saúde - promoção do exercício físico;  

 Segurança rodoviária - diminuição do número de acidentes rodoviários;  

 Benefícios fiscais - redução de taxas; 

 Atratividade e competitividade das comunidades locais - oferta de espaços adicionais 

dedicados ao lazer / valorização da herança cultural; 

 Ambientais - redução do congestionamento urbano, poupança de tempo, redução das 

emissões de CO2 e do ruído de tráfego. 

A mobilidade suave, esquecida durante alguns anos enquanto modo de transporte, carece 

atualmente de um planeamento cuidado e de um lugar de destaque na estruturação do 

território da OesteCIM. As intervenções a este nível exigem a compreensão dos problemas 

existentes em que é evidente no território do Oeste o subaproveitamento da circulação a pé e 

em bicicleta sendo notória a degradação da qualidade dos percursos existentes quer pedonais 

quer cicláveis. Deste modo, é evidente que os investimentos na rede viária devem ser 

acompanhados da devida integração da circulação pedonal e ciclável (sempre que se 

justifique) e assegurar a sua integração com outros modos de transporte, pois a mobilidade 

suave quando articulada com uma boa rede de transportes públicos, permite reduzir o uso do 

automóvel e consequentemente será um importante contributo para a sustentabilidade da 

mobilidade urbana.  
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5. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INDIVIDUAL 

  



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

232 

 

5.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

A competitividade territorial assenta no desenvolvimento das infraestruturas e serviços, 

nomeadamente nas infraestruturas dos transportes. A centralidade de um lugar está 

dependente da sua boa acessibilidade e neste seguimento, o PETI3+, refere que o “O sistema 

de transportes e infraestruturas Português deve trilhar um caminho de desenvolvimento e 

reformas que lhe permita ir ao encontro da satisfação das necessidades dos Portugueses e das 

empresas sediadas em Portugal”.  

De igual modo, o PROT-OVT, ambiciona para a região, “que todas as pessoas se possam 

deslocar para satisfazer as suas necessidades/desejos, de uma forma crescentemente 

sustentável, devendo o nível de acessibilidade a facultar estar associado ao tipo de 

povoamento/ordenamento desejado. Dever-se-á ter em especial atenção a distribuição 

espacial dos recursos/equipamentos/polos, as infraestruturas existentes e planeadas, assim 

como os modos de transporte que de forma mais eficiente e integrada permitam assegurar a 

acessibilidade”.  

Neste sentido, a região Oeste deverá “equacionar formulação de políticas e implementação de 

ações que potenciem a utilização eficiente e racional das infraestruturas rodoviárias, em 

articulação com as políticas ambientais e de ordenamento do território, evitando sucessivos 

investimentos em alargamentos/novas vias, etc., quer na rede nacional, quer na rede regional e 

concelhia, em especial nas situações em que haja bons níveis de acessibilidade”. 

Assim, tendo em consideração o PROT-OVT, no que diz respeito ao Plano Rodoviário Nacional 

(PRN 2000), constata-se que os IPs previstos no PRN2000 estão concluídos, situação que não 

se verifica relativamente aos IC, verifica-se também uma crescente melhoria das vias 

predominantemente destinadas ao tráfego regional e inter-regional/nacional. Note-se ainda 

que, o PRN 2000 procedeu à desclassificação de estradas para âmbito municipal e que 

algumas estradas nacionais antigas foram reclassificadas como estradas regionais, 

continuando sob a tutela das Estradas de Portugal. 

Esta situação deve-se, essencialmente, ao facto destas estradas não garantirem um serviço 

adequado às necessidades da população e, também, por se encontrarem ao abandono, 

penalizando os municípios e as populações que ainda se encontram dependentes destas vias. 

O objetivo de ligação de todas as sedes de concelho à rede principal, mediante a utilização de 

uma via com perfil adequado, impõe a requalificação urgente dessas vias. 

Da mesma forma, é fundamental assegurar a requalificação/reabilitação das vias de 

importância regional. Releva-se, ainda, a necessidade de reabilitação/requalificação de 

algumas vias de importância supra municipal que possibilitam a ligação das sedes de município 
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à rede fundamental e complementar, assim como as ligações intermunicipais através das 

estradas regionais. 

A compilação do conhecimento disponível sobre as infraestruturas de acessibilidade com 

relevância para o Oeste, e a identificação dos eixos com maior e menor dinâmica territorial, 

com influência para o desenvolvimento do território, são partes integrantes deste estudo. 
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5.2. SISTEMA VIÁRIO 

5.2.1. Classificação segundo o Plano Rodoviário Nacional 2000 

O atual PRN foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, sendo alvo de 

alterações introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, assim como pela Declaração de 

Retificação n.º 19-D/98, bem como pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto. O PRN tem 

como principal objetivo a ampliação da rede rodoviária anteriormente existente, de 9 900km 

para 11 350km e visa, ainda, a criação de três novas categorias de estradas: as Autoestradas 

(AE), as Estradas Regionais (ER) e as circulares e variantes.  

Relativamente à estrutura contemplada no PRN, esta organiza-se de acordo com os seguintes 

níveis hierárquicos: 

Rede Nacional Fundamental: Com uma extensão de aproximadamente 2500 km, na qual 

estão inseridos os itinerários principais (IP) que estabelecem a ligação entre os centros 

urbanos de influência supradistrital e os principais portos, aeroportos e fronteiras; 

Rede Nacional Complementar: Com uma extensão de aproximadamente 7500 km, da qual 

fazem parte os itinerários complementares (IC) e as estradas nacionais (EN), que interligam os 

centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia mas infradistrital; 

Rede Nacional de Autoestradas: Com uma extensão de aproximadamente 3000 km, é 

constituída por estradas da rede rodoviária nacional (RRN), que são construídas segundo 

características técnicas específicas, sendo destinadas somente ao tráfego motorizado; 

Estradas Regionais: Com uma extensão de aproximadamente 5000 km, estas vias 

asseguram as ligações de interesse supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional 

e procuram satisfazer as funções de desenvolvimento e serventia das zonas fronteiriças, 

costeiras e outras de interesse turístico. São também utilizadas para estabelecer a ligação 

entre agrupamentos de concelhos constituindo unidades territoriais e na continuidade de 

estradas regionais nas mesmas condições de circulação e segurança. 

 

5.2.2. Enquadramento viário do Oeste 

Em conformidade com a estruturação do território nacional e a promoção do desenvolvimento 

regional, é fundamental que exista uma constante aposta no desenvolvimento das 

acessibilidades e da mobilidade no território do Oeste.  
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Deste modo, e de acordo com o programado no PRN2000 registou-se uma melhoria 

considerável da rede principal, nomeadamente na sua extensão, capacidade e nos níveis de 

segurança, o que tem contribuído para uma maior utilização do transporte individual. Note-se, 

no entanto, a necessidade de promover “meios de transporte mais eficientes será cada vez 

mais premente, sendo de destacar assim a conveniência de haver uma 

regulação/coordenação/planeamento que potencie a melhor utilização das infraestruturas e 

estabeleça prioridades para a sua construção. 

De acordo com os princípios definidos no Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Oeste e Vale do Tejo, a melhoria e desenvolvimento de novas infraestruturas 

rodoviárias são uma prioridade, a qual deve ser levada a cabo tendo em consideração 

determinados critérios, tais como, a distribuição e concentração da população residente na 

comunidade intermunicipal, bem como a concentração dos principais polos de desenvolvimento 

territorial, incluindo a presença de infraestruturas básicas como hospitais, escolas e outros 

serviços de apoio ao cidadão.        

Tendo, ainda, em consideração o PRN2000, estavam projetadas para esta região a 

construção/renovação de IPs (com adaptação a perfil de autoestrada), o IP1 (A1) e o IP6 (A15), 

que atualmente se encontram concluídos. Quanto aos IC, estes apresentam uma extensão 

superior quando comparada à extensão dos IPs, tendo sido projetados o IC1 (A8), a EN1 (IC2), 

o IC2 (A10), o IC9, o IC11 (A10) e a EN248 (IC11), que possui um novo traçado em IC.  

Rede Nacional Fundamental – Itinerários Principais (IP) 

IP1/A1: Este eixo é conhecido por IP do Litoral e efetua a ligação, no sentido Norte-Sul, entre 

Valença, no norte do país e Castro Marim, no Algarve. Este eixo viário atravessa dez distritos, 

onde apresenta diversos troços em perfil de autoestrada, a A3 (entre Valença e o Porto), a A29 

(entre a Ponte do Freixo e os acessos Norte e Sul), a A1 (entre os Carvalhos e Sacavém), a 

A12 (entre a Ponte Vasco da Gama e Palmela), a A2 (entre Palmela e Paderne) e a A22 (entre 

Paderne e Castro Marim). 

O IP1/A1 intersecta a região do Oeste no concelho de Alenquer.  

IP6/A15: Este eixo viário denomina-se de IP da Estremadura e Beira Baixa, apresenta um perfil 

longitudinal, e estabelece a ligação entre Peniche e a Castelo Branco. O eixo viário Peniche – 

Caldas da Rainha – Rio Maior – Santarém – Torres Novas – Abrantes – Castelo Branco, 

atravessa três distritos e possui dois troços da via em perfil de autoestrada, a A15 (entre 

Óbidos e Santarém) e a A23 (entre Alcanena e Gardete).  

O IP6/A15 intersecta o Oeste no concelho de Peniche, Óbidos, Bombarral e Caldas da Rainha.  
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Rede Nacional Complementar – Itinerários Complementares (IC) 

IC1/A8: O eixo-viário é conhecido como IC do Litoral e estabelece a ligação, no sentido Norte-

Sul, entre Valença e Guia. Este eixo-viário atravessa dez distritos, com vários troços em perfil 

de autoestrada, a A28 (entre Caminha e Coimbrões), a A1 (entre a Ponte da Arrábida e 

Coimbrões), a A44 (entre Coimbrões e a ER1-18), a A29 (entre ER1-18 e Angeja), a A17 (entre 

Aveiro e Leiria) e a A8 (entre Leiria e Olival Basto). O IC1 com ligação Valença – Viana do 

Castelo – Póvoa de Varzim – Porto – Espinho – Ovar – Aveiro – Figueira da Foz – Leiria – 

Caldas da Rainha – Torres Vedras – Lisboa – Marateca – Alcácer do Sal – Grândola – Ourique 

– Guia (IC4). O IC1/A8 interseta o Oeste nos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da 

Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Sobral do Monte Agraço e Torres Vedras.   

IC2: Este eixo-viário é conhecido como o IC do Norte e estabelece a ligação entre Lisboa e 

Porto. O eixo-viário atravessa seis distritos, com diversos troços em perfil de autoestrada, a 

A10 (entre Bucelas e o Nó do IC11 Alenquer- Carregado) e a A1 (entre os Carvalhos e 

Coimbrões). O IC2 intersecta o Oeste nos concelhos de Alcobaça, Alenquer e Cadaval e 

desempenha um papel relevante para a região, uma vez que é considerado um eixo 

estruturante de ligação Norte-Sul, encontrando-se localizado entre o IP1/A1 e o IC1/A8, 

garantindo a ligação à rede rodoviária envolvente, mais concretamente, à EN3 e à EN366 e 

articulando-se com o IC11 e a EN9. 

IC9: Eixo-viário de ligação entre a Nazaré – Alcobaça – Batalha – Fátima – Ourém – Tomar – 

Abrantes – Ponte de Sor, atravessa três distritos, não se registando qualquer troço em perfil de 

autoestrada e encontra-se totalmente construído nos municípios do Oeste que interseta 

(Nazaré e Alcobaça).  

IC11: Este eixo-viário de ligação entre Peniche e Marateca, via Carregado, Lourinhã e Torres 

Vedras, pressupõe a interligação de quatro distritos. Atualmente apresenta dois troços em perfil 

de autoestrada, a A10 (entre o nó do IC2 para Alenquer e o nó do IC3/A13) e a A13 (entre 

S.Estevão e a Marateca), estando ainda planeado o novo traçado do IC11 até Torres Vedras, 

através da EN248. Quanto ao troço entre Torres Vedras e Peniche, este foi chumbado por se 

considerar que afecta extensas áreas agrícolas. 

 
Rede Nacional Complementar – Estradas Nacionais 

EN3: O eixo viário é conhecido como estrada da Estremadura e Beira Baixa e liga o Carregado 

a Castelo Branco. A EN3 intersecta a Comunidade Intermunicipal do Oeste no concelho de 

Alenquer. 
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EN8: O eixo viário estabelece a ligação entre os Distritos de Lisboa e de Leiria. A EN8 

intersecta o território da OesteCIM nos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da 

Rainha, Óbidos e Torres Vedras.  

EN9: Este eixo viário estabelece a ligação entre os concelhos de Cascais e Alenquer. A EN9 

intersecta a região do Oeste nos concelhos de Alenquer e Torres Vedras. 

EN114: O eixo viário estabelece a ligação entre o Cabo Carvoeiro, Peniche e o concelho de 

Évora. A EN114 intersecta o Oeste nos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche.  

EN115: O eixo viário estabelece a ligação entre os concelhos de Loures e Caldas da Rainha. A 

EN115 intersecta o território do Oeste nos concelhos de Alenquer, Cadaval, Caldas da Rainha, 

Óbidos, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Arruda dos Vinhos. 

EN242: Este eixo liga Alfeizerão (concelho de Alcobaça), a Leiria. Passa também pela Marinha 

Grande, Nazaré e São Martinho do Porto, intersecta a região do Oeste nos concelhos de 

Alcobaça e Nazaré.  

EN247: Este eixo viário tem uma descontinuidade entre Ribamar (km 16), concelho de 

Lourinhã e Bombardeira (km 23), concelho de Torres Vedras, apesar de existir ligação por 

algumas estradas entre estas duas localidades, as mesmas estradas estão classificadas como 

Estradas Municipais. Deste modo, enquanto EN247 interseta a região do Oeste no concelho de 

Torres Vedras. 

EN248: Este eixo viário estabelece a ligação entre os concelhos de Torres Vedras e Vila 

Franca de Xira. A EN248 intersecta o Oeste nos concelhos de Sobral de Monte Agraço, Torres 

Vedras e Arruda dos Vinhos. Esta estrada nacional aparece contemplada no novo traçado do 

IC11, pelo que poderá ser desclassificada.   

EN360: O eixo viário estabelece a ligação entre a Foz do Arelho e Fátima. A EN360 intersecta 

o Oeste nos concelhos de Alcobaça e Caldas da Rainha. 

EN361: O eixo viário estabelece a ligação entre os concelhos da Lourinhã e Alcanena. A 

EN361 intersecta a região do Oeste nos concelhos de Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha e 

Lourinhã. 

EN366: Este eixo viário estabelece a ligação entre os concelhos de Cadaval e Azambuja, 

intersectando o Oeste apenas no concelho de Cadaval.  
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Estradas Regionais 

ER8-6: Este eixo viário estabelece a ligação entre Alcobaça, Turquel e Venda das Raparigas, 

intersetando a região do Oeste apenas no concelho de Alcobaça.  

ER247: Este eixo viário faz a ligação entre o concelho da Lourinhã e a localidade de 

Colares/Areia. A ER247 intersecta a região do Oeste nos concelhos de Lourinhã e Torres 

Vedras. 

ER374: Este eixo viário estabelece a ligação entre a localidade de Carvoeira e Loures. A 

ER374 intersecta a região nos concelhos de Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. 
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Figura 78. Rede viária da sub-região Oeste 

Fonte: PRN2000 mpt®    
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5.2.3. Hierarquia da rede viária 

Tendo em conta os critérios definidos no “Manual de Planeamento das Acessibilidades e da 

Gestão Viária - Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias" (CCDRN, 2008), é 

possível classificar os eixos viários segundo determinados critérios, dos quais se destacam, a 

identificação do número de vias, a dimensão das vias, os sentidos de circulação, a velocidade 

base e de circulação, a sinalização e o estacionamento. Mediante os critérios anteriormente 

definidos e em conformidade com a escala de análise, estabeleceu-se a classificação e 

hierarquização dos eixos viários integrados na região do Oeste. 

Tabela 16. Correspondência entre o tipo de via e a sua função 

 IP IC EN ER EM CM 

Vias coletoras 
      

Vias distribuidoras principais 
      

Vias distribuidoras secundárias 
      

Vias de acesso local 
      

Fonte: Seco et al, 2008 – Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias - CCDRN 

De acordo com a hierarquização da rede viária, os eixos viários podem ser classificados 

segundo quatro níveis (Vias coletoras, vias distribuidoras principais e secundárias e vias de 

acesso local), contudo, dada a escala de análise do PAMUS ser a NUT III, apenas serão 

representadas os dois primeiros níveis, dos quatro que de seguida se apresentam: 

Vias Coletoras: dizem respeito às vias de circulação por excelência, associadas às 

deslocações de média e longa dimensão e que estabelecem a ligação entre concelhos que 

representam os mais importantes polos de geração e atração de tráfego, estando a função de 

acesso reduzida a uma expressão mínima; (Tabela 17, Figura 79). 

Vias distribuidoras principais: correspondem a avenidas e arruamentos estruturantes do 

sistema urbano que têm como principal função estabelecer a ligação das vias coletoras às 

redes locais ou na ligação entre espaços de importância média. Têm, no entanto, de servir 

simultaneamente as necessidades de acessibilidade das atividades urbanas que se 

desenvolvem nos espaços adjacentes; (  
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Tabela 18, Figura 79). 

Vias distribuidoras secundárias: são as vias cuja função primordial é a de canalizar e 

distribuir, nos espaços locais, o tráfego com destino e origem na rede estruturante, bem como 

garantir a acessibilidade aos espaços adjacentes. Não deverá comprometer a qualidade 

ambiental, nem a capacidade de servir a normal vivência urbana. Além disso, o tráfego de 

atravessamento deverá, tendencialmente, ser eliminado; 

Vias de acesso local: dizem respeito às vias que servem, essencialmente, as comunidades 

locais e destinam-se a servir o acesso direto aos espaços adjacentes e os movimentos 

pedonais. 

Tabela 17. Características, atributos e classificação das vias coletoras  

 Caraterísticas/atributos Via 

V
ia

s
 C

o
le

to
ra

s
 

 

 As vias estão confinadas à circulação de veículos 

motorizados; 

 É desejável que as vias possuam pelo menos duas vias 

em cada um dos sentidos de circulação; 

 Os acessos devem possuir interseções desniveladas 

que permitam efetuar as ligações às vias adjacentes, 

devendo existir uma separação total da envolvente; 

 O número de cruzamentos deve ser limitado e as suas 

características não devem perturbar os movimentos 

principais; 

 As velocidades de circulação são mais significativas 

nestes eixos, sendo tendencialmente superiores a 

80km/h. 

 É proibido o estacionamento ao longo da via. No 

entanto, em casos pontuais, pode-se admitir o 

estacionamento que deverá, sempre, ser do tipo 

longitudinal. 

 

 

 

IP6/A15 

IC1/A8 

IC2/A10 

 

 

 

  

Fonte: Seco et al, 2008 – Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias – CCDRN; mpt® 
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Tabela 18. Características, atributos e classificação das vias distribuidoras principais 

 Caraterísticas/atributos Via Observações 

V
ia

s
 D

is
tr

ib
u

id
o

ra
s
 P

ri
n

c
ip

a
is

 

 

 Neste tipo de vias a circulação 

abrange o tráfego motorizado e o 

não motorizado; 

 O número de vias mínimo desejável 

corresponde a uma via para cada 

um dos dois sentidos de circulação; 

 Nas interseções com outras vias 

podem ser utilizadas rotundas, 

regulação semafórica e interseções 

desniveladas no acesso às vias 

adjacentes; 

 As velocidades podem variar entre 

50km/h e os 90km/h, estando os 

50km/h confinados às áreas 

urbanas. No caso de as vias 

efetuarem ligações entre zonas 

suburbanas, não cobertas por vias 

coletoras, a velocidade poderá 

ascender aos 70km/h e os 90km/h; 

 O estacionamento na via é 

normalmente autorizado, no 

entanto deve ser efetuado 

cumprindo uma distância de 25-

50m dos cruzamentos, de forma a 

não comprometer o desempenho 

dos mesmos; 

 Os trajetos pedonais formais 

deverão ser adjacentes às vias, 

sendo que os pontos de 

atravessamento pedonal devem ser 

em número limitado e os peões 

devem ser encaminhados para os 

mesmos. 

 

IP6/A15 

IC9 

IC2/EN1 

EN 8 

EN 115 

EN 244 

EN 247 

EN 366 

 

 

 

 

 

  

 

 Estas vias caracterizam-se 

por apresentarem, pelo 

menos, uma via para cada 

um dos sentidos de 

circulação; 

 Relativamente às restantes 

estradas nacionais e 

regionais, estas servem, 

essencialmente, para 

estabelecer a ligação das 

redes locais às vias 

coletoras e a ligação entre 

municípios com uma 

relativa proximidade entre 

si. 

Fonte: Seco et al, 2008 – Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias - CCDRN; mpt® 
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Figura 79. Hierarquia viária dos municípios que integram a OesteCIM 

Fonte: Seco et al, 2008 – Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias – CCDRN; mpt® 
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5.2.4. Extensão, densidade e cobertura da rede viária 

No que diz respeito à cobertura da rede rodoviária, de acordo com a hierarquia viária, verifica-

se que as vias coletoras em conjunto com as vias distribuidoras principais apresentam uma 

extensão total de 529 km, sendo a maior parte do território abrangido pelas vias distribuidoras 

principais com 273 Km. Considerando as vias coletoras, estas totalizam uma extensão de 257 

km. 

 

Figura 80. Extensão da rede viária, por nível hierárquico, no território da OesteCIM 

Fonte: PRN 2000, mpt® 

Ao analisar-se a cobertura da rede viária, segundo a sua hierarquia, por município (Tabela 19), é 

possível verificar-se a existência de disparidades relativas à extensão hierárquica dos eixos 

viários da comunidade intermunicipal. 

No município de Alcobaça verifica-se que existem 39 km de vias coletoras e 77 km de vias 

distribuidoras principais. Considera-se que existe um predomínio das vias distribuidoras 

principais com uma percentagem de 67%, em relação às vias coletoras que apresentam uma 

percentagem de 39%. 

Quanto ao município de Alenquer, constata-se que existem 30 km de vias coletoras e 29 km de 

vias distribuidoras principais. Isto reflete um equilíbrio na oferta uma vez que as vias coletoras 

representam 51% e as vias distribuidoras principais 49%.  

Relativamente ao município de Bombarral, há uma predominância de vias coletoras em relação 

às vias distribuidoras principais, com 20 km e 16 km respetivamente. Com isto, as cias 

coletoras representam 64% da oferta e as vias distribuidoras principais apenas 36%. 

No que diz respeito ao município de Cadaval, a oferta assenta apenas nas vias distribuídas 

principais com 15 km das mesmas. 

• Vias Coletoras 257 Km 

• Vias Distribuidoras Principais 273 Km 

• Total 529 Km 
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Em relação ao município de Caldas da Rainha, existem 38 km de vias coletoras e 32 km de 

vias distribuidoras principais. A representatividade de ambas é equilibrada com uma 

percentagem de 54% e 46% respetivamente, no entanto destaca-se a oferta das vias coletoras. 

No que concerne ao município da Nazaré, existem 13 km de vias coletoras e 25 km de vias 

distribuidoras principais, existindo um predomínio das vias distribuidoras principais com uma 

percentagem de 66%, em relação às vias coletoras que apresentam uma percentagem de 

34%.  

No município de Óbidos, existem 26 km de vias coletoras e 39 km de vias distribuidoras 

principais, existindo um predomínio das vias distribuidoras principais com uma percentagem de 

60%, em relação às vias coletoras que apresentam uma percentagem de 40%. 

Por último, o município de Torres Vedras é o município, com maior extensão de vias coletoras 

com 52 km. As vias distribuidoras principais distribuídas por 39 km têm uma representatividade 

de 43% no município e as vias coletoras 57%. 

Por últimos, a oferta nos municípios de Arruda dos Vinhos, Lourinhã, Peniche e Sobral de 

Monte Agraço é apenas de vias coletoras, com 11 km, 3 km, 14 km e 3 km respetivamente. 

Tabela 19. Extensão (km) dos eixos viários, segundo a sua hierarquia, por município da OesteCIM 

 

Fonte: PRN 2000, mpt® 

  

Total

Km % Km % Km

Alcobaça 39 33 77 67 116

Alenquer 30 51 29 49 58

Arruda dos Vinhos 11 100 0 0 11

Bombarral 29 64 16 36 45

Cadaval 0 0 15 100 15

Caldas da Rainha 38 54 32 46 70

Lourinhã 3 100 0 0 3

Nazaré 13 34 25 66 37

Óbidos 26 40 39 60 66

Peniche 14 100 0 0 14

Sobral de Monte Agraço 3 100 0 0 3

Torres Vedras 52 57 39 43 91

Oeste 257 273 529

Município
Via Coletora Via Distribuidora Principal
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Densidade da rede viária 

No que concerne à densidade da rede viária, de acordo com a área de cada município e a 

hierarquia das suas vias, verifica-se que o município de Óbidos é o que apresenta uma maior 

densidade com 0,47 Km por Km
2
, onde se verifica uma maior representatividade das vias 

distribuidoras principais (Gráfico 28). 

Quanto aos municípios de Arruda dos Vinhos, Lourinhã, Peniche e Sobral de Monte Agraço, 

estes são os que apresentam uma menor densidade da rede viária, com respetivamente 0,03, 

0,02, 0,18 e 0,06 km por km
2 

apenas de vias coletoras. O município de Cadaval (0,09) 

apresenta também uma densidade reduzida mas, neste caso, representa apenas as vias 

distribuidoras principais. Por outro lado, Óbidos apresenta-se como aquele que tem uma maior 

densidade viária com 0,19 km por km
2
 de vias coletoras e 0,28 km por km

2
 de vias 

distribuidoras principais. O município da Nazaré apresenta-se como o segundo município com 

a densidade da rede viária mais elevada, sendo aquele tem mais vias distribuidoras principais 

(0,30 km por km
2
).  

 

Gráfico 28. Densidade da rede viária (km/KM
2
) por nível hierárquico, da região do Oeste por município  

Fonte: PRN 2000, mpt® 

Relativamente à cobertura da rede rodoviária do território da OesteCIM, considerando a 

totalidade dos eixos viários que a intersetam, destacam-se o IC1/A8 com 97,1 km, com 
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orientação norte-sul, a EN 8, com 87,1 km e a EN 115 com 75,3 km (ambos com orientação 

norte-sul). Também se destaca o IC2/EN1, com 42,6 km de extensão. Com menor dimensão, 

surgem a EN248, o IC2 e a EN 1, com respetivamente 3,8 km, 2,4 km e 2,2 km. 

Nos municípios de Alcobaça, Torres Vedras, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, 

Alenquer, Arruda dos Vinhos e Lourinhã é bastante evidente a importância que os Itinerários 

principais e complementares têm para estes municípios, destacando-se neste enquadramento 

o IC1/A8 e o IP6/A15 como já foi mencionado anteriormente.  

De uma forma geral a extensão das estradas nacionais é mais elevada do que as restantes 

tipologias, constituindo-se como vias fulcrais no acesso às vias hierarquicamente mais 

importantes, nomeadamente os IP e os IC. 

Tabela 20. Extensão dos eixos viários do Oeste 

 

Fonte: PRN 2000, mpt® 

EIXOS VIÁRIOS ENTENSÃO (Km)

IC1/A8 97,1

EN 8 87,1

EN 115 75,3

IC2/EN1 42,6

IP6/A15 40,9

EN9 40,6

EN 242 31,8

EN 366 31,3

ER 247 26,2

IC11/EN247 25,6

ER 8-6 18,6

EN 361-1 17,1

IC9 17,0

EN 361 15,4

EN 114 13,6

ER 3747 12,7

IC2/A10 12,3

ER 115 - 1 11,4

IP1/A1 3,9

EN 3 3,9

EN 248 3,8

IC2 2,4

EN 1 2,2

E. desclassificadas 118,9

IC Proposto 25,6

OESTE 777,3
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A Figura 81 apresenta o mapeamento da distância em função do tempo, a partir das sedes de 

concelho da OesteCIM, obtido com recurso à Rede Rodoviária Nacional. Através da 

interpretação do mapa, é possível concluir que, de uma forma geral, existe uma boa 

acessibilidade rodoviária na região, já que partindo de qualquer sede deste território, é possível 

aceder a todas as restantes, em menos de 15 minutos. As cidades de Marinha Grande, Leiria, 

Porto de Mós, Rio Maior, Cartaxo, Salvaterra de Magos, Benavente, Loures, Odivelas, 

Amadora e Mafra, encontram-se inseridas na classe seguinte, isto é, situam-se à distância de 

uma viagem inferior a 30 minutos, enquanto para chegar a Pombal, ou a Cascais é necessário 

efetuar um trajeto com a duração máxima de 45 minutos. 
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Figura 81. Isócronas relativas à distância/ tempo a partir das sedes de concelho da OesteCIM 

Fonte: PRN 2000, mpt® 
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Os indicadores de densidade de rede viária devem ser tidos em consideração pois constituem 

valores quantitativos que permitem correlacionar, para determinada região, o número de 

quilómetros da rede com variáveis descritivas do território, como por exemplo, a área coberta 

(Martins, P. et. al, 2013). 

A análise da rede viária por município considerando a totalidade da extensão dos eixos 

segundo o Plano Nacional Rodoviário 2000 (atualização de março de 2015) indica que os 

municípios de Alcobaça e Torres Vedras são os que totalizam uma maior extensão de eixos 

viários com 124 km e 169 km respetivamente. O mesmo não se verifica nos mesmos 

municípios relativamente à densidade das vias considerando a área total dos municípios e a 

população residente visto que estes são os que apresentam maiores valores em ambos os 

casos, reduzindo assim estes valores. Alcobaça apresenta assim uma densidade de 0,30 

km/km
2 

e 2,19 km/1000hab e Torres Vedras 0,41 km/km
2 

e 2,12 km/1000hab. 

Comparativamente, o município de Arruda dos Vinhos é o que tem uma menor extensão de 

rede viária abrangente, no entanto apresenta uma densidade semelhante à de Torres Vedras 

de 0,41 km/km
2 
e 2,38 km/1000hab. 

O município de Peniche é o que apresenta uma menor extensão de rede viária com 22km. 

Apesar de ter também uma densidade reduzida de 0,29 km/km
2 
é na densidade em função da 

população residente que este município se destaca com o valor mais reduzido de 0,81. 

Sobral de Monte Agraço também se destaca por ser o município com maior densidade vária 

em relação à área com 0,66 km/km
2
 e 3,39 km/1000hab apesar de apresentar apenas 34 km 

de extensão viária. Por outro lado, o município de Óbidos destaca-se relativamente aos valores 

da densidade em função da população residente com o valor mais elevado de 4,35 

km/1000hab. e 0,36 km/km
2
. 

De uma forma geral, os restantes municípios apresentam densidades viárias razoáveis em 

função da área e da população residente, sendo que é nas Caldas da Rainha e Lourinhã que 

estes são mais reduzidos. 

Estes valores indicam se existem ou não fragilidades na cobertura viária dos municípios, 

considerando a sua extensão, a área dos municípios e a população residente não descurando 

da sua importância a nível regional. Desta forma destaca-se as Caldas da Rainha que, 

segundo o PRO-OVT, classifica-se como um centro urbano regional merecendo assim uma 

rede viária mais equilibrada e abrangente. 

 

 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

252 

 

 

Tabela 21. Densidade da rede viária total (PRN2000) da região Oeste por município 

 

Fonte: mpt® 

  

Municipios Extensão PRN Area (km ²) Pop. Residente
Densidade 

(km/Km²)

Densidade 

(km/1000habit.)

Alcobaça 124 408,14 56.693 0,30 2,19

Alenquer 99 304,22 43.267 0,32 2,28

Arruda dos Vinhos 32 77,96 13.391 0,41 2,38

Bombarral 40 91,29 13.193 0,44 3,01

Cadaval 63 174,89 14.228 0,36 4,44

Caldas da Rainha 61 255,70 51.729 0,24 1,18

Lourinhã 37 147,17 25.735 0,25 1,45

Nazaré 45 82,43 15.158 0,54 2,94

Óbidos 51 141,55 11.772 0,36 4,35

Peniche 22 77,55 27.753 0,29 0,81

Sobral de Monte Agraço 34 52,10 10.156 0,66 3,39

Torres Vedras 169 407,15 79.465 0,41 2,12

Oeste 777,3 2220,16 362.540 0,35 2,14
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5.2.5. Contagens de tráfego 

A análise efetuada neste subcapítulo refere-se aos dados relativos ao tráfego médio diário 

mensal (TMDM) da OesteCIM (Gráfico 29) no período temporal compreendido entre janeiro de 

2010 e março de 2015. É importante referir que apenas foram tidas em consideração as 

contagens das autoestradas, nomeadamente, dos troços que intersectam espacialmente os 

municípios da área de estudo da A8 e da A15. 

De uma forma geral verifica-se que o TMDM é muito elevado na A8 em relação ao que se 

verifica na A15. Isto justifica-se pelo facto de a A8 ter ligação até ao norte do país através de 

outras autoestradas no mesmo Itinerário Complementar enquanto a A15 tem um perfil 

longitudinal desde Óbidos até Santarém sendo a sua extensão também mais reduzida. 

No que diz respeito ao TMDM na A8, verificou-se a existência de picos de tráfego nos meses 

de julho e agosto, sendo portanto estes os meses nos quais se regista uma maior afluência e 

utilização das autoestradas. Isto poderá ter explicação na coincidência com o período de férias 

da generalidade dos residentes e como tal, na sua necessidade de percorrer distâncias mais 

longas com recurso ao Transporte Rodoviário Individual. 

Para além da sazonalidade da quantidade de tráfego é também percetível uma tendência 

decrescente ao longo do período de tempo em análise considerado na A8. A título de exemplo, 

em 2010 registou-se uma média de 25958 veículos e em 2014 este valor foi apenas de 21 

7925, no entanto, o valor mais baixo registou-se em 2012 com 20 831 veículos. Os valores 

mais reduzidos de TMDM ocorrem, de uma maneira geral, nos meses de janeiro 

Com valores de TMDM consideravelmente inferiores, surge a A15 que revela de igual forma, 

picos de sazonalidade mais vincados, não se registando grandes variações no restante 

período. Assim como na A8, regista-se uma diminuição ao longo do período em análise no 

TMDM. 
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Gráfico 29. Tráfego médio diário mensal da A8 e A15 no território da OesteCIM. 

Fonte: Infraestruturas de Portugal 
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5.3. SÍNTESE 

Na OesteCIM, o PRN contempla o desenvolvimento e melhoria das infraestruturas rodoviárias 

da região. No entanto, verifica-se que nesta matéria ainda existem projetos por concretizar em 

diversos eixos da complementar, nomeadamente na construção do IC2 (entre Peniche – 

Alenquer). 

Analisando-se a cobertura da rede viária é possível concluir-se que a região está, 

essencialmente, servida de vias distribuidoras principais com 273 km, face às vias coletoras 

com 257 km.      

No que concerne à densidade da rede viária, tendo em consideração a área de cada município 

e a hierarquia das suas vias, verifica-se que o município de Sobral do Monte Agraço é o que 

apresenta a maior densidade com 0,66 km por km
2
, com uma exclusividade de vias 

distribuidoras principais. Relativamente aos municípios que apresentam uma menor densidade 

da rede viária, estes são Mértola, Moura e Serpa com 0,08 km por km
2
.  

No que se refere à densidade viária por município verifica-se que, quando comparados os 

municípios hierarquicamente mais importantes, ou seja, de nível superior com os restantes 

estes apresentam um défice de cobertura viária.  

Como se pode verificar na relação distância/tempo, apesar ser possível efetuar viagens entre 

as sedes de município em menos de 15 minutos, não significa que isto aconteça para outros 

pontos dos municípios, mais propriamente no limite Este como se pode verificar o caso de 

Alcobaça e Alenquer. 

Por último, tendo em linha de conta os valores referentes ao TMDM na A8 e na A15 constata-

se que, no período de Janeiro de 2010 a março de 2015, os picos de TMDM registaram-se, 

essencialmente, nos meses de julho e agosto e os valores mais reduzidos em janeiro. De uma 

forma geral, constata-se que desde de 2010 os TMDM tem vindo a diminuir ao longo dos anos. 
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6. TRANSPORTE PÚBLICO E PARTILHADO 

  



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

257 

 

6.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Nos anos que se adivinham são inúmeros os desafios com que a OesteCIM se confrontará na 

componente do transporte público e partilhado, quer seja no modelo de desenvolvimento 

territorial, quer na definição coerente de uma plataforma de concertação institucional para uma 

política de transportes comum. Do ponto de vista económico, social e mesmo cultural, os 

problemas apelam a uma capacidade intrínseca das instituições para, através da sua iniciativa 

e persistência, colocarem a sub-região do Oeste na rota do crescimento que se pretende 

inteligente, sustentável e inclusivo, ocupando a componente do transporte público e partilhado 

uma pedra basilar nas políticas de transporte.  

Na ausência de estruturas de nível regional dotadas de competências técnicas, cabe à 

OesteCIM, enquanto entidade representativa do poder local, ocupar este espaço, assumindo-

se como uma plataforma de cooperação institucional promotora de sinergias e de soluções 

organizativas que respondam aos anseios e ambições da sub-região do Oeste, bem como 

permitir transpor as novidades do novo regime jurídico do serviço público de transportes de 

passageiros (RJSPTP) que terá um forte impacto na territorialização das políticas de transporte 

de passageiros.  

Esta deverá ser uma prioridade indiscutível para a OesteCIM, até porque a reorganização dos 

transportes públicos em moldes mais flexíveis e com menos custos para os operadores terá 

necessariamente que se fazer em sinergia com a organização/financiamento dos transportes 

escolares. Esta questão é especialmente relevante porque pode gerar poupança para os 

orçamentos municipais, com aumento do grau de cobertura do transporte público em zonas 

desfavorecidas e sujeitas à contração dos próprios serviços e equipamentos públicos de apoio. 

Por outro lado, os operadores privados deverão aumentar os seus nichos de mercado com 

novos serviços e com custos de operação compatíveis com uma procura mais frágil. 

O presente ponto é um diagnóstico de enquadramento que deve orientar e fundamentar o 

esforço coletivo de transformação da sub-região do Oeste na componente dos transportes 

públicos e partilhados, onde a estratégia de intervenção deverá ir além daquelas que são as 

áreas tradicionais de investimento e de ação municipal. Assim, a OesteCIM e os seus 

municípios, deveram ter uma visão integradora das políticas de transportes público orientando 

os esforços necessários para que as entidades competentes nesta área, se possam unir em 

torno de uma visão conjunta na sua concretização para horizonte temporal do Programa 

Portugal 2020. 
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6.2. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO  

6.2.1. Transporte intraurbano, interurbano e regional  

O presente ponto pretende fazer uma breve caracterização da oferta de redes de transporte 

rodoviárias que operam dentro dos limites do Oeste. Para além da cobertura e serviços das 

redes de transporte coletivo rodoviário, este ponto deverá ter em consideração as condições de 

intermodalidade física proporcionadas, nomeadamente entre os diversos sistemas de 

transporte público. A atual caracterização das redes de transporte rodoviário obedece ao 

conjunto de informação carregada pelos operadores na plataforma do SIGGESC
12

 promovida 

pelo IMT. No entanto por opção dos municípios esta informação não contempla as redes 

urbanas como é o caso do OBI (Óbidos), TOMA (Caldas da Rainha), CHITA (Alcobaça) e 

Peniche, que são da inteira responsabilidade de cada um dos municípios.  

De acordo com esta fonte de informação, operam no Oeste, 8 empresas que têm um número 

de linhas registadas, por empresa, observáveis na Figura 82. Assim é possível aferir que no 

território em análise estão registadas 850 linhas (incluindo parcelares e variantes) intra e 

interconcelhias o que representa, valores de distância percorrida na ordem dos 37 mil km de 

rede e que tem registadas cerca de 7 900 paragens dentro do limite da CIM. Apesar do registo 

de todas as linhas concessionadas à data do carregamento do SIGGESC, estes valores não 

contemplam as linhas urbanas dos concelhos tal como referenciado anteriormente.  

A seguinte tabela apresenta o apuramento direto da base de dados referenciada que são 

carregadas pelos operadores e validadas pelas autarquias, incluindo as parcelares e as 

variantes. 

 

                                                      

12
 Sistema de Informação de Gestão de Carreiras, IMT 2016 
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Figura 82. Linhas de transporte coletivo rodoviário da região Oeste 

Fonte: SIGGESC, 2016 (IMT) 
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Tabela 22. Empresas de transporte público rodoviário que operam na OesteCIM 

* Os números representados são o resultado de um apuramento feito no SIGGESC, as linhas (nos dois sentidos) que cada operador serve incluindo parcelares 
e variantes. 

Fonte: SIGGESC, 2016 (IMT) 

No que concerne aos indicadores da população servida, de acordo com a metodologia da 

intersecção de um Buffer de 600m com as subsecções estatísticas
13

, a Tabela 23, Figura 83, 

permite verificar os quantitativos por concelho, bem como as empresas que operam nos 

respetivos concelhos da OesteCIM. Assim, de acordo com este apuramento, os concelhos das 

Caldas das Rainha (11 758 habitantes), Alenquer (13 616 habitantes) e Torres Vedras (17 259 

habitantes) são concelhos com o maior quantitativo de população potencialmente servida. 

No entanto, se consideramos os valores em função das percentagens da população total do 

concelho, notamos que Arruda dos Vinhos (33,3% do total da população do concelho), 

Alenquer (31,5% do total da população do concelho) e Óbidos (23,9% do total da população do 

concelho) são os concelhos melhor servidos, num total de 76 318 pessoas servidas na CIM o 

que representa 21% da população da OesteCIM. Por seu turno os concelhos da Nazaré (5,4%), 

Peniche (7,0%) e Bombarral (17,4%) são os concelhos com uma menor taxa de cobertura. 

  

                                                      

13 
O valor de 600 m é comumente utilizado para definir a zona de influência das estações/paragens pois representa um 

tempo de 10 minutos a pé para o acesso a rede de transporte coletivo.  

 

ID Empresa Nº de linhas 
registadas 

Distância total 
da rede em km 
(dois sentido*) 

Nº de 
paragens 

servidas (dois 
sentidos) 

1 
Barraqueiro Transportes, SA (ex. Rodoviária da 
Estremadura) 

510 19 578 4 187 

2 Isidoro Duarte, Lda 3 73 98 

3 Rodoviária do Tejo - DOP 1 - Torres Novas 10 

16 022 

 

450 

4 Rodoviária do Tejo - DOP 2 - Caldas da Rainha 258 2 283 

5 Rodoviária Tejo - DOP 3 - Santarém 32 674 

6 Rodoviária Tejo - DOP 4 - Leiria 29 148 

7 Rodoviária da Beira Interior, SA 5 1 944 80 

8 Rodoviária de Lisboa, SA 2 21 54 

Total 850 37 638 7 974 
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Tabela 23. Indicadores fundamentais da rede de transporte rodoviário intraurbano dos municípios da OesteCIM 

*calculo da população potencial servida e feito de acordo com uma análise de buffers de 600m em volta de cada paragem de TCR que intersecta com a 
unidade estatística mais pequena dos sensos 2011 (BGRI);  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2011; SIGGESC, 2016 (IMT) 

Concelho 
Nº 

Operadores 
Operadores 

População 
potencial 
servida* 

% 
População 

total do 
concelho 

Alcobaça 4 

Rodoviária Tejo - DOP 1-Torres Novas;  

Rodoviária Tejo - DOP 2-Caldas da Rainha; 

Rodoviária Tejo - DOP 3-Santarem;  

Rodoviária Tejo - DOP 4-Leiria 

10 860 19,2% 

Alenquer 4 

Barraqueiro Transportes, SA (ex. Rodoviária da 
Estremadura); 

Rodoviária Tejo - DOP 1-Torres Novas; 

Rodoviária Tejo - DOP 3-Santarem; 

Rodoviária da Beira Interior, SA. 

13 616 31,5% 

Arruda dos 
Vinhos 

3 

Barraqueiro Transportes, SA (ex. Rodoviária da 
Estremadura); 

Isidoro Duarte, Lda.;  

Rodoviária de Lisboa, SA. 

4 458 33,3% 

Bombarral 3 

Barraqueiro Transportes, SA (ex. Rodoviária da 
Estremadura); 

Rodoviária Tejo - DOP 2-Caldas da Rainha; 

Rodoviária Tejo - DOP 3-Santarém 

2 296 17,4% 

Cadaval 3 

Barraqueiro Transportes, SA (ex. Rodoviária da 
Estremadura); 

Rodoviária Tejo - DOP 2-Caldas da Rainha; 

Rodoviária Tejo - DOP 3-Santarem 

3 615 25,4% 

Caldas da 
Rainha 

3 

Rodoviária Tejo - DOP 2-Caldas da Rainha; 

Rodoviária Tejo - DOP 3-Santarem;  

Rodoviária Tejo - DOP 4-Leiria 

11 758 22,7% 

Lourinhã 
2 

Barraqueiro Transportes, SA (ex. Rodoviária da 
Estremadura);  

Rodoviária Tejo - DOP 2-Caldas da Rainha. 

4 652 18,1% 

Nazaré 4 

Rodoviária Tejo - DOP 1-Torres Novas;  

Rodoviária Tejo - DOP 2-Caldas da Rainha; 

Rodoviária Tejo - DOP 3-Santarem;  

Rodoviário Tejo - DOP 4-Leiria. 

824 5,4% 

Óbidos 2 Rodoviária Tejo - DOP 2-Caldas da Rainha; 

Rodoviária Tejo - DOP 3-Santarem. 
2 808 23,9% 

Peniche 2 
Barraqueiro Transportes, SA (ex. Rodoviária da 
Estremadura); 

Rodoviária Tejo - DOP 2-Caldas da Rainha 

1 936 7,0% 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

1 Barraqueiro Transportes, SA (ex. Rodoviária da 
Estremadura) 

2 236 22,0% 

Torres 
Vedras 

2 
Barraqueiro Transportes, SA (ex. Rodoviária da 
Estremadura);  

Rodoviária Tejo - DOP 2-Caldas da Rainha 

17 259 21,7% 

Total 76 318 21,1% 
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Figura 83. Paragens de transporte coletivo rodoviário e área de influência num raio de 600m 

Fonte: SIGGESC, 2016 (IMT) mpt® 
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Tabela 24. Número de carreiras nos concelhos da OesteCIM 

 

Fonte: SIGGESC, 2016 (IMT) 

No que concerne à distribuição das linhas por tipologia de serviço (intermunicipais ou 

municipais), é possível verificar, pela Tabela 24 e Figura 84, um retrato das linhas de transporte 

público rodoviário da OesteCIM, onde importantes indicadores de diagnóstico podem ser 

extraídos. Desde já, o número significativo de linhas de transporte coletivo rodoviário a operar 

na OesteCIM, que totalizam 850 carreiras (contemplando parcelares e variantes) já 

mencionadas anteriormente. 

Destas, 478 carreiras (56,2%) são intermunicipais e 372 (43,8%) são municipais, destacando-

se alguns municípios que tem linhas com forte propensão para fazer ligação intermunicipais 

como é o caso de Óbidos (93,3%), Nazaré (87,0%), Arruda dos Vinhos (84,7%), Bombarral 

(77,6%) como concelhos com maior percentagem de carreiras intermunicipais registadas no 

SIGGESC.  

Empresa Total Intermunicipais Municipais 

Alcobaça 75 37 38 

Alenquer 130 29 101 

Arruda dos Vinhos 59 50 9 

Bombarral 58 45 13 

Cadaval 67 44 23 

Caldas da Rainha 93 58 35 

Lourinhã 49 17 32 

Nazaré 23 20 3 

Óbidos 47 44 3 

Peniche 19 16 3 

Sobral de Monte Agraço 80 66 14 

Torres Vedras 150 52 98 

Total 850 478 372 
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Figura 84. Distribuição das linhas por tipologia de serviço (intermunicipais e municipais)  

Fonte: SIGGESC, 2016 (IMT) 
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Estes valores agregados podem representar a distribuição das atuais linhas, mas também são 

o reflexo espacial de outro tipo de serviços de transporte interconcelhio (bem como a respetiva 

repartição modal entre concelhos que reflete, em certa medida, a oferta de eixos viários 

existentes (i.e. boas ligações por auto estrada) e por conseguinte uma maior apetência pelo 

transporte individual.  

Este retrato permite (apesar de ser de uma forma ainda agregada) perceber qual o tipo de 

posicionamento que a CIM poderá ter relativamente a uma estratégia comum ou segmentada a 

dar as alterações que se preconizam nos próximos tempos, face ao novo regime jurídico e ao 

papel que as autarquias deverão ou não delegar na respetiva CIM, na definição de novos 

serviços a concessionar. No contexto do PAMUS esta componente não deverá ter um 

enquadramento superlativo, pois a definição destas questões deverá ser tratada em estudo de 

mobilidade intermunicipal, de forma a definir os melhores parâmetros de operação e serviço à 

população da sub-região do Oeste. 

A acessibilidade da sub-região do Oeste ao restante território nacional será seguidamente 

analisada através da abordagem às operadoras e aos respetivos destinos. De referir que o 

transporte público rodoviário interurbano e regional apresenta lacunas ao nível de soluções 

integradas de mobilidade que permitam realizar transbordos não penalizantes entre diversos 

operadores (nomeadamente aos operadores dos vários modos que servem a sub-região do 

Oeste e da possibilidade de articulação da rede ferroviária), locais de transbordo desarticulados 

muitas vezes localizados sem critério onde a falta de informação ao público é notória. Assim, 

destaca-se o potencial de otimização do sistema através da definição de um ou mais 

interfaces, enquanto estrutura de organização e racionalização da rede e dos operadores, 

articulando a oferta ao nível interurbano e regional.  

A sub-região do Oeste é servida por um conjunto de carreiras expresso que permitem o acesso 

a outras zonas do País bem como a ligações internacionais que são efetuadas por este modo 

de transporte. Existem atualmente um conjunto de carreiras expresso que operam com base 

nas atuais conceções (a esta escala geridas pelo IMT), efetuam ligações para os concelhos 

limítrofes da OesteCIM, como é o caso da Rede Expresso com ligação a Lisboa e ao Porto; a 

Rodoviária do Oeste com ligações de Caldas da Rainha/Óbidos/Bombarral a Lisboa e de 

Peniche/Lourinhã a Lisboa e Caldas da Rainha a Santarém. 

Nesta componente regional é importante assinalar o número de ligações ao concelho de Lisboa 

a Sul e dos concelhos a Norte, nomeadamente a Coimbra, Leiria e Porto, que vem de certa 

forma dar resposta a uma procura importante, refletindo a capacidade polarizadora da sub-

região do Oeste no contexto regional mais alargado das conurbações da envolvente bem como 

das cidades médias (Abrantes, Santarém, Leiria, Figueira da Foz) onde a falta de opções mais 
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estruturais que envolvam serviços regulares ferroviários, possam refletir-se no número e tipo de 

empresas de transporte rodoviário que servem estas conurbações. 

 

6.2.2. Transporte escolar  

Com a publicação do decreto-lei n.º 299/84, de 5 de setembro (alterado mais tarde pelo 

decreto-lei n.º 186/2008, de 19 de setembro), foi transferida para as autarquias a competência 

em matéria de organização, financiamento e controle de funcionamento dos transportes 

escolares. A aplicação da legislação em vigor relativa ao transporte escolar do ensino 

obrigatório e secundário envolve os municípios, as escolas e os operadores de transporte, quer 

ao nível da organização da oferta dos serviços, como na co-subvenção do seu custo. Refere o 

Decreto-Lei regulamentar que o plano de transportes escolares a elaborar por cada município 

deverá ser um instrumento de gestão desta atividade e que se deve conjugar com os princípios 

e políticas inerentes aos planos e redes de transportes públicos locais, devendo ser um 

complemento destes. 

 Em Portugal e na sub-região do Oeste, o transporte escolar é realizado de forma diferente de 

acordo com as especificidades de cada município, nomeadamente, de acordo com a dimensão 

da cobertura geográfica, a população escolar a servir e o poder económico das autarquias. No 

caso especifico dos municípios da sub-região do Oeste este transporte é assegurado numa das 

seguintes modalidades:  

 Carreiras de transporte coletivo regular exploradas pelos diversos operadores de 

transporte, comparticipando os municípios os títulos de transporte;  

 Circuitos especiais, explorados por operadores públicos e/ou privados financiados 

pelas autarquias ou assegurados pelas próprias autarquias com veículos e motoristas 

próprios;  

 Circuitos para alunos com deficiência/ necessidades educativas especiais em que o 

transporte é assegurado pelas Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) que 

recebem subsídios pelo serviço. 

Não existindo dados concretos disponíveis sobre as redes operadas e respetivo percurso por 

todos os municípios da OesteCIM, estes estão no entanto refletidos como os gastos municipais 

no transporte escolar especial, admitindo que o valor possa ser próximo a outros casos 
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estudados e que pode rondar entre os 350 e os 500 euros/ aluno
14

, por ano. A racionalização 

do parque escolar deverá fazer diminuir a despesa pública, não inviabilizando porém, a 

necessidade de equacionar a introdução do transporte flexível, neste segmento de transporte. 

O resultado deverá ser, por um lado, uma maior integração das soluções de transporte escolar 

especial no âmbito dos operadores profissionais que assim verão aumentar a procura e, por 

outro lado, um alargamento dos benefícios das soluções disponibilizadas para o transporte 

escolar às necessidades não regulares da restante população, contrariando o despovoamento 

das zonas mais periféricas da OesteCIM. 

 

6.2.3. Táxis 

“O táxi tem um papel importante na política de mobilidade, enquanto alternativa (…) e 

complemento do transporte individual e do transporte público regular, já que é capaz de 

responder a procuras diferenciadas, permitindo uma operação mais próxima do transporte 

individual, com um serviço praticamente porta-a-porta, sem percurso e horários fixos” (IMTT, 

2011). 

O serviço de táxi, deste modo, pode ser considerado como um modo de transporte público 

individual que importa avaliar, já que desempenha um importante papel na acessibilidade de 

alguns grupos da população, como os mais idosos, ou os residentes dos territórios mais 

afastados dos centros urbanos, onde a oferta de transporte coletivo é geralmente deficitária. 

Os serviços de táxi na sub-região do Oeste, tomam especial relevância nas ligações de curta e 

média distância, tendo um papel fundamental na atividade turística da região com ligação 

privilegiada entre os hotéis e os principais interfaces de transporte como é o caso das estações 

de caminho-de-ferro (com serviços de média longa distância).  

No que concerne à atribuição de licenças, é feita em concertação com cada município e 

licenciadas as empresas de táxis centralmente no IMT. No presente documento, e devido à 

falta de informação uniforme dos 12 concelhos que constituem a OesteCIM, a seguinte tabela 

(Tabela 25) apresenta o nº de empresas licenciadas para serviços de táxis.  

 

 

                                                      

14
 Plano estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI3+), 2014-2020 
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Tabela 25. Número de empresas licenciadas para serviço de táxis 

Concelho Nº de Empresas Nº de Empresas/1000 hab. 

Alcobaça 45 0,13 

Alenquer 36 0,45 

Arruda dos Vinhos 9 0,03 

Bombarral 15 0,11 

Cadaval 14 0,16 

Caldas da Rainha 28 0,13 

Lourinhã 23 0,10 

Nazaré 12 0,18 

Óbidos 11 0,13 

Peniche 22 0,13 

Sobral de Monte Agraço 13 0,25 

Torres Vedras 39 0,09 

Total 267 0,12 

Fonte: IMT (2016) 

De acordo com os números apresentados na Tabela 25 e representados na Figura 85, a 

informação dá uma noção da distribuição de empresas de serviço de táxis por concelho e 

habitante. Neste sentido, e não obstante a forma agregada como se afere esta análise, se 

considerarmos o valor médio do nº de empresas por habitantes da OesteCIM (0,12 empresas 

por 1000 habitantes) percebemos que os concelhos de Alenquer, Sobral de Monte Agraço e 

Nazaré são os municípios que possuem os valores superiores à média, mais significativos que 

podem indicar um ajuste superior à média em termos de oferta neste setor. Por sua vez, os 

concelhos abaixo da média da CIM regista-se Arruda dos Vinhos, Torres Vedras, Lourinhã e 

Bombarral, aferindo-se que possivelmente a oferta é menor do que o expectável.  

À exceção do município de Torres Vedras já analisado, os municípios com maior efetivo 

populacional Alcobaça e Caldas da Rainha possuem valores próximos à média, o que pode 

indicar um ajuste proporcional ao número de empresas que cada município deveria ter. No 

entanto é necessário notar que os dados refletem o número de empresas licenciadas para o 

transporte em táxi, e não o contingente fixado e o número de licenças atribuídas e ainda 

poderão existir ligações dentro dos municípios da OesteCIM efetuadas por empresas sediadas 

noutro local. 

A definição do contingente por município é regulado e estabelecido por cada autarquia bem 

como a localização das praças de táxis. Apesar da distorção que pode acontecer, o número de 
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empresas licenciadas dá uma noção global do número de táxis existentes, sendo que uma 

empresa licenciada pode ter mais do que um táxi registado. 

 

Figura 85. Número de empresas de táxis  

Fonte: IMT (2016)  
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6.2.4. Outros (Carsharing, Carpooling) 

Neste ponto será dado uma breve caracterização sobre os serviços de carsharing e carpooling 

existentes na OesteCIM. 

O serviço de carsharing traduzido de uma forma simples como alugar carro sem burocracias, é 

um sistema flexível que integra o transporte individual e o transporte público, sendo uma boa 

opção para destinos com parques de carsharing onde possa deixar o carro alugado. Por sua 

vez, o carpooling baseia-se na partilha de carro entre passageiros com destinos e horários 

coincidentes, na grande maioria através do recurso a plataformas eletrónicas (blablacar, 

deboleia, caapoolworld, viagensportostoes, boleia.net, umcoche). 

Apesar de não haver uma estratégia concertada ao nível do município, algumas empresas 

tentam desbravar um longo caminho para a implementação de serviços de mobilidade como 

uma utilidade, designadamente empresas de carpooling e o carsharing. 

Apesar da uma falta de visão estratégica e verdadeiramente integradora deste tipo de serviços, 

eles começam a ser dominados por empresas de aluguer de carros (que inclusive 

disponibilizam veículos para serviços de partilha) ou mesmo empresas que se dedicam apenas 

à gestão e manutenção do serviço de frota de terceiros, oferendo para tal plataformas 

tecnológicas próprias. Este meio de transporte não deverá ser ignorado numa política mais 

abrangente de transportes pois pode constituir uma alternativa importante para a mobilidade 

em transporte individual bem como à complementaridade da componente de last mile para os 

meios de transporte públicos. 
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6.3. TRANSPORTE COLETIVO FERROVIÁRIO  

O sistema ferroviário tal como o sistema rodoviário constituem a rede de comunicação 

terrestre, sendo importante analisar a acessibilidade que este permite aos principais centros 

urbanos regionais, nacionais e internacionais. No caso específico do território da OesteCIM, o 

sistema ferroviário é visto como um meio potenciador do desenvolvimento económico da região 

bem como da qualidade de vida da população. A articulação entre o transporte ferroviário e o 

rodoviário é vista também pela comunidade intermunicipal como um objetivo que poderá 

intensificar a mobilidade na região. 

A sub-região do Oeste é servida por duas linhas ferroviárias, a linha do Oeste e a linha do 

Norte. A linha do Oeste, que apresenta funções, urbanas, regionais e inter-regionais, tem início 

em Agualva-Cacém e serve a área litoral oeste do país até à Figueira da Foz. O serviço 

regional e inter-regional prestado nesta linha efetua partidas e chegadas nas estações de 

Coimbra-B, permitindo ligação à linha do Norte e em Lisboa-Santa Apolónia, permitindo um 

acesso mais alargado de serviços, nomeadamente urbanos, intercidades e alfa-pendular. 

Relativamente ao serviço urbano, este é prestado nos dois extremos da linha. No caso do 

extremo norte, realizam-se serviços urbanos (urbanos de Coimbra) que permitem a ligação 

entre Verride e a Figueira da Foz. Em relação ao extremo sul, realizam-se serviços urbanos 

(urbanos de Lisboa) que permitem a ligação entre Mira - Sintra - Meleças e Lisboa. 

Existe ainda um pequeno troço da linha do Norte que atravessa a Comunidade Intermunicipal 

do Oeste, no município de Alenquer, não efetuando qualquer paragem dentro dos limites da 

comunidade em estudo. No entanto, e aliando o transporte ferroviário com o rodoviário, esta 

linha possui uma importância relativa para a população presente no município em causa, 

permitindo a ligação, através das estações do Carregado e de Vila Nova da Rainha, a serviços 

urbanos (urbanos de lisboa) e a serviços regionais entre Tomar e Lisboa. Existe ainda a 

possibilidade, através da estação de Vila Franca de Xira ou Santarém, de realizar uma ligação 

intercidades ou alfa-pendular com destino ao Porto ou a Lisboa. 

A linha do Oeste atravessa diretamente um eixo formado pelos municípios de Sintra e Mafra, 

pertencentes à Área Metropolitana de Lisboa, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, 

Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, Alcobaça, Nazaré, Marinha Grande, Leiria, 

Pombal, Figueira da Foz, Soure e Montemor-o-Velho. 

Relativamente à linha do Norte, os municípios atravessados correspondem a Lisboa, Loures, 

Vila Franca de Xira, pertencentes à Área Metropolitana de Lisboa, Alenquer, Azambuja, 

Cartaxo, Santarém, Golegã, Torres Novas, Entroncamento, Tomar, Ourém, Pombal, Soure, 

Montemor-o-Velho, Coimbra, Mealhada, Anadia, Oliveira do Bairro, Aveiro, Albergaria-a-Velha, 
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Estarreja, Ovar e Espinho, Vila Nova de Gaia e Porto, pertencentes à Área Metropolitana do 

Porto. 

A linha do Oeste, assim como a linha do Norte, pertencem à Rede Ferroviária Nacional que 

tem uma extensão total de 196,9km e 336,1km, respetivamente. Os serviços de transporte são 

prestados pela CP – Comboios de Portugal, estando a gestão da infraestrutura a cargo das IP - 

Infraestruturas de Portugal. 

  

 Figura 86. Linha do Oeste no Sistema Ferroviário Nacional 

Fonte: Diretório da Rede 2016, I.P. (Infraestruturas de Portugal) 

A linha do Oeste sofreu alterações que tem resultado na melhoria dos serviços e das condições 

de circulação registada nos últimos anos, invertendo as medidas que constavam do PET 

(Plano Estratégico de Transportes, 2011) onde era preconizado o fecho da linha entre Caldas 

da Rainha e Figueira da Foz, que foi revogado pelo PETI 3+ (Plano Estratégico de Transportes, 

2014-2020) e que prevê um investimento na mesma. Em conformidade com PETI3+, o “Plano 

de investimentos em infraestruturas Ferrovia 2020” (fevereiro, 2016), refere a linha do Oeste 
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nas prioridades de investimento nacionais, designadamente no que concerne à modernização, 

incluindo a eletrificação e intervenção nos sistemas de sinalização e telecomunicações e na 

criação de desvios ativos e de pontos de cruzamento para comboios. 

 

6.3.1. Principais características das infraestruturas da linha do Oeste  

Em toda a sua extensão, a linha do Oeste apresenta uma tipologia de via única (com a 

exceção ao troço de via dupla entre Agualva-Cacém e Mira-Sintra) e bitola ibérica com uma 

distância entre faces interiores do carril de 1 668 mm, à semelhança da maior parte da rede 

ferroviária nacional. 

A maior parte da linha não se encontra eletrificada, apenas uma extensão de 2,1 km, 

correspondente ao troço entre Agualva-Cacém e Mira-Sintra e outra extensão do Louriçal à 

Figueira da Foz, correspondendo a 23,2 km. 

A regulação do tráfego é feita, em quase toda a sua extensão, através do regime de 

cantonamento telefónico (194,8 km), sendo a regulação da restante extensão (2,1 km) 

realizada através do regime de cantonamento automático puro. Os patamares de velocidade 

praticados estão compreendidos entre 90 e 120 km/h para toda a extensão da linha do Oeste. 

A linha conta com um total de 42 estações e apeadeiros em serviço, existindo no território da 

OesteCIM, 22 infraestruturas, a saber: estação de Martingança, estação de Pataias, estação de 

Valado, apeadeiro de Famalicão da Nazaré, apeadeiro de São Martinho do Porto, estação de 

Salir do Porto, estação das Caldas da Rainha, estação de Óbidos, apeadeiro de Dagorda-

Peniche, apeadeiro de São Mamede, apeadeiro de Paúl, estação de Bombarral, estação de 

Outeiro, estação de Ramalhal, estação de Torres Vedras, apeadeiro de Runa, estação de Dois 

Portos, apeadeiro de Feliteira, apeadeiro de Zibreira, estação de Pero Negro, apeadeiro de 

Sapataria e apeadeiro de Jerumelo. A linha do Oeste é ainda servida por um terminal de 

mercadorias, localizado na estação de Leiria e ainda uma ligação ao porto da Figueira da Foz. 

É importante também referir que, na estação do Louriçal entronca um ramal, designado por 

ramal do Louriçal fazendo uma posterior ligação ao ramal da Celbi e ao ramal da Soporcel, 

ligação de 6 e 7km respetivamente que apenas oferece o serviço de carga. É ainda importante 

destacar a existência do ramal de Maceira-Liz, segmento privado que liga a estação de 

Martingança à cimenteira da empresa Secil. 

A linha do Oeste encontra-se integrada na restante rede ferroviária nacional a norte através do 

apeadeiro de Reveles, onde é possível obter ligação com a linha do Norte nos dois sentidos. A 

sul, a integração na restante rede ferroviária nacional acontece na estação de Agualva-Cacém, 
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onde existe a possibilidade de ligação à linha de Sintra e em Lisboa com possibilidade de 

ligação à linha do Norte e à linha do Sul. Destaca-se, portanto, um nível interessante de 

conexão que apresenta com a restante rede, sendo apenas de destacar a falta de ligação à 

linha do Norte, excetuando as exterminadas das linhas em causa, sendo que o seu percurso 

praticamente se realiza em paralelo.  

A movimentação de comboios nesta linha permite a deslocação temporária de capital humano 

em áreas onde as populações existentes são relativamente dispersas, excetuando áreas como 

Torres Vedras e Caldas da Rainha. Devido a essa dispersão, e aliado ao facto do transporte 

rodoviário permitir outra mobilidade que não é oferecida pelo transporte ferroviário, a 

desativação de várias estações e apeadeiros e ainda a diminuição do número de ligações 

realizadas na linha foi uma constante nos últimos anos, forçando os passageiros a optar por 

outros tipos de transporte. 

Contudo, os serviços de carga possuem nesta linha uma importância relativamente elevada, 

quer devido ao número de entidades que as utilizam, quer ao facto estarmos perante uma linha 

com um número reduzido de ligações ferroviárias de passageiros, o que facilita o transporte de 

carga ao nível de horários bem como ao nível de velocidade. A situação atual do transporte 

ferroviário de passageiros relativamente ao número de ligações existentes e à viabilidade que 

as mesmas atingem surge como uma ameaça ao eixo ferroviário litoral que se desenvolve 

desde Lisboa até à Figueira da Foz, sendo importante destacar que, as ligações diretas a 

Coimbra que atualmente se verificam têm registado um aumento interessante do número de 

passageiros entre as Caldas da Rainha e Coimbra, permitindo uma posterior ligação à linha do 

Norte nessa mesma localidade. Esta ligação direta à linha do Norte pode ser vista como uma 

visão interessante de integração da linha do Oeste na rede ferroviária nacional, facilitando os 

movimentos pendulares na região. 

Relativamente ao material circulante, atualmente são utilizadas automotoras a diesel da série 

0351-0371, que atingem uma velocidade máxima de 100K/h. 

Segundo as orientações do PROT-OVT, os estudos com vista à modernização e à valorização 

da linha do Oeste são fundamentais para reabilitar as infraestruturas desta linha centenária, 

fomentando o aumento do número de passageiros. Um dos estudos propostos pelo PROT-OVT 

prende-se com a análise de uma possível nova ligação entre a estação de Malveira e Lisboa. A 

este projeto, junta-se também outro estudo que pretende criar uma ligação a Lisboa a partir da 

estação de Torres Vedras. 

Estão previstas através das orientações estratégicas do PROT-OVT, na linha do Oeste, a 

renovação e eletrificação da linha, entre Meleças e o Louriçal, bem como a instalação de 

sistemas de sinalização e telecomunicação até à Figueira da Foz. A estas introduções junta-se 
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a necessidade de criar pontos de cruzamento ao longo da linha, bem como no ramal de 

Alfarelos com vista ao cruzamento de comboios de mercadorias. Também está projetada a 

eletrificação dos ramais privados da Secil. A mobilidade de passageiros e mercadorias 

beneficiará significativamente com estas medidas, assim como a competitividade da linha do 

Oeste. Segundo o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020, 

os investimentos para concluir estes projetos estão orçados em 135M€. 

A questão da criação de infraestruturas que permitam ligações diretas entre a linha do Oeste e 

a linha do Norte é também abordada em estudos sobre a acessibilidade e os transportes 

realizados pela CCDR-Centro, que assinalam que uma possível ligação entre Leiria e Pombal 

poderia aumentar o número de passageiros e fomentar uma melhor integração da linha do 

Oeste na restante rede ferroviária nacional. Existe ainda uma outra ligação que poderia 

igualmente fomentar essa integração, que envolveria a estação de Leiria e Tomar com ligações 

a Fátima. 

De notar que, tal como mencionado anteriormente em diversos documentos estratégicos, como 

sejam o PROT-OVT e o GTIEVA
15

 está reconhecida a necessidade de investimento nesta 

infraestrutura. A sua integração com a rede de transportes coletivos é assim fundamental para 

reestruturar a mobilidade de toda a região, aumentando simultaneamente a dimensão e a 

rentabilidade global da operação. 

A Figura 87 permite verificar o número de estações e apeadeiros em diferentes pontos do 

território da OesteCIM. Não obstante às infraestruturas existentes, os serviços ferroviários 

funcionam apenas entre as estações das Caldas da Rainha e Torres Vedras, sendo que em 

termos de cobertura espacial os indicadores apresentados, refletem a inexistência de uma 

verdadeira inserção urbana das mesmas. Este facto deve-se ao serviço de carácter 

interconcelhio que a linha presta à região.  

Neste contexto importa ainda referenciar o “Estudo de Acessibilidades, Mobilidade e 

Transportes nos Concelhos da Associação de Municípios do Oeste” (março, 2008),  no âmbito 

do qual se sucederam várias reuniões de trabalho, quer globais, quer parcelares, com todos os 

municípios, e ainda com todos os operadores de transportes rodoviários com intervenção na 

Região Oeste, bem como com outras entidades relevantes na matéria (que tinham a 

competência especifica na altura do mesmo), como o INIR – Instituto Nacional de 

Infraestruturas Rodoviárias, EP, REFER, RAVE, CP e IMTT. O estudo teve continuação em 

2009, de modo a poder incluir as alterações e os contributos que decorreram do processo de 

                                                      

15
 Grupo de Trabalho para as Infraestruturas Estratégicas de Valor Acrescentado (2014) 
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compensações dado pelo Governo à Região Oeste, resultantes da transferência do Novo 

Aeroporto de Lisboa, da Ota para o Campo de Tiro de Alcochete. 

 

Figura 87. Rede ferroviária que serve o Oeste e respetivas estações e apeadeiros 

Fonte: mpt® 
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A OesteCIM é servida, através da linha do Oeste, por 22 infraestruturas. Pertencentes ao 

município de Alcobaça, temos a estação de Martingança, a estação de Pataias e a estação de 

São Martinho do Porto. Relativamente às duas primeiras infraestruturas é importante referir que 

ambas se situam em áreas pouco povoadas, encontrando-se a menos de 2 km das localidades 

com o mesmo nome. O papel da estação de São Martinho do Porto é importante não apenas 

no que diz respeito aos movimentos pendulares para as Caldas da Rainha, mas também em 

termos turísticos. 

No município da Nazaré encontra-se a estação de Valado que serve a localidade de Valado 

dos Frades e o apeadeiro de Famalicão da Nazaré. A primeira localidade possui um 

posicionamento estratégico na região em que está inserida, estando a aproximadamente 5Km 

do município da Nazaré e de Alcobaça. 

No caso do município das Caldas da Rainha estamos perante a existência de uma estação e 

um apeadeiro, Salir do Porto e a das Caldas da Rainha. Relativamente à primeira, destaca-se a 

sua proximidade com São Martinho do Porto, além de ser também por si um ponto turístico de 

relativa preponderância. A estação das Caldas da Rainha regista o início e o fim de serviços 

regionais e inter-regionais, sendo uma estação de importância acentuada na linha do Oeste, 

quer pelos serviços prestados quer pela população que abrange. 

No município de Óbidos, estão localizados dois apeadeiros, o apeadeiro de Óbidos importante 

em termos histórico-cultural e o apeadeiro de Dagorda-Peniche, que serve quer a localidade de 

A-da-Gorda quer de Peniche.  

Relativamente ao município do Bombarral, temos o apeadeiro de São Mamede, o apeadeiro de 

Paúl e a estação de Bombarral. O apeadeiro de São Mamede e o apeadeiro de Paúl localizam-

se em áreas com uma densidade populacional pouco significativa, destacando-se a estação de 

Bombarral com um aglomerado populacional significativo. 

O município de Torres Vedras possui a estação de Outeiro, estação de Ramalhal, estação de 

Torres Vedras, apeadeiro de Runa, estação de Dois Portos e o apeadeiro de Feliteira, sendo o 

município que apresenta o maior número de estações/apeadeiros. O destaque vai para a 

estação de Torres Vedras através da cobertura populacional que atinge, estando as restantes 

estações/apeadeiros cingidas a pequenos aglomerados populacionais. 

O município de Sobral de Monte Agraço possui o apeadeiro de Zibreira, estação de Pero 

Negro, apeadeiro de Sapataria e o apeadeiro de Jerumelo, não se registando nenhum 

aglomerado populacional significativo ao redor das estações/apeadeiros mencionados. 
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6.3.2. Cobertura de rede 

Para uma maior perceção da cobertura populacional das estações ferroviárias no território da 

OesteCIM, procedeu-se à elaboração de áreas de influência para cada estação e apeadeiro 

ferroviário através de buffers de 600 metros, tendo em conta a informação da população 

residente por subsecções. 

Tabela 26. Área de influência das estações e apeadeiros da rede ferroviária que interseta os municípios da 
OesteCIM 

*calculo da população potencial servida de acordo com uma análise de área de influência (buffers de 600m) em volta de cada estação e apeadeiro de TCF no 
território da OesteCIM que intersecta com a unidade estatística mais pequena dos sensos 2011 (BGRI). 
 

Fonte: INE, 2011 

Concelho Estações/Apeadeiros 
População abrangida 

(hab)* 

Alcobaça 

Estação de Martingança  61 

Estação de Patais 431 

Estação de São Martinho do Porto 961 

Bombarral 

Estação de Bombarral  2 208 

Apeadeiro de Paúl  551 

Apeadeiro de São Mamede 446 

Caldas da Rainha 
Estação de Caldas da Rainha   12 334 

Apeadeiro de Salir do Porto 428 

Nazaré 
Estação do Valado  2 183 

Apeadeiro de Famalicão da Nazaré 460 

Óbidos 
Apeadeiro de Óbidos 258 

Apeadeiro de Dagorda 752 

Sobral de Monte Agraço 

Estação de Pero Negro  832 

Apeadeiro de Sapataria 658 

Apeadeiro de Zibreira 415 

Apeadeiro de Jerumelo 275 

Torres Vedras 

Estação de Torres Vedras  6 215 

Estação de Outeiro 744 

Estação de Ramalhal 286 

Estação de Dois Portos 216 

Apeadeiro de Feliteira 241 

Apeadeiro de Runa 261 

Total  31 216 
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Figura 88. Cobertura de rede das estações e apeadeiros ferroviários da linha do Oeste, por município num raio 
de 600 metros 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011, mpt® 
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Desta forma, é possível apresentar uma estimativa da cobertura populacional para cada uma 

das estações e apeadeiros da OesteCIM. 

As estações/apeadeiros ferroviários abrangem uma população total residente de 31 216 

indivíduos, sendo as estações que apresentam maior cobertura populacional as de Caldas da 

Rainha, Torres Vedras, Bombarral e Valado e as de menor são as de Martingança, Dois Portos 

e Feliteira. 

Para um buffer de 600m, as estações dos municípios da OesteCIM abrangem um número 

populacional pouco expressivo (cerca de 8,6%) face ao total de indivíduos residentes na 

comunidade intermunicipal em análise (362 717 habitantes). A estação de Martingança (0,02%) 

Dois Portos (0,06%) e Feliteira (cerca de 0,07%) apresentam os valores residuais mais baixos 

quando comparados com os restantes. Destaca-se, no entanto, a existência de aglomerados 

populacionais bastante significativos na área de influência das estações, como os casos de 

Caldas da Rainha (cerca de 3,4%) e Torres Vedras (cerca de 1,7%).  
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6.3.3. Caracterização da oferta 

A CP (Comboios de Portugal) é a entidade responsável pela oferta de serviços ferroviários na 

linha do Oeste, realizando três tipologias de serviço: Urbanos (U), Regionais (R) e Inter-

regionais (IR). O modelo atual existente na linha do Oeste oferece serviços urbanos nos troços 

correspondentes a Lisboa-Rossio - Mira Sintra e Verride - Figueira da Foz, serviços regionais 

nos troços Torres Vedras - Caldas da Rainha, Lisboa - Santa Apolónia - Leiria, Mira-Sintra - 

Caldas da Rainha, Mira - Sintra - Torres Vedras, Leiria – Caldas da Rainha, e ainda serviços 

inter-regionais das Caldas da Rainha a Coimbra-B. 

Tabela 27. Identificação de serviços na linha do Oeste 

Linha Serviço Extremos 

Linha do Oeste 

Urbano 

Lisboa-Rossio – Mira Sintra 

Verride – Figueira da Foz 

Regional 

Torres Vedras – Caldas da Rainha 

Lisboa-Santa Apolónia - Leiria 

Mira Sintra – Caldas da Rainha 

Mira Sintra – Torres Vedras 

Leiria – Caldas da Rainha 

Lisboa-Santa Apolónia – Caldas da Rainha 

Inter-regional Caldas da Rainha – Coimbra-B 

Fonte: Comboios de Portugal, 2016 

Neste sentido, a análise efetuada neste capítulo pretende focar-se na caracterização e 

diagnóstico do atual modelo de oferta ferroviária na linha do Oeste. 

Analisando a  
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Tabela 28, podemos observar a tipologia de serviços prestados na linha em causa, bem como 

o percurso efetuado e as frequências diárias com que se realizam. É importante, contudo, 

referir que durante o fim-de-semana existe uma ligeira diminuição da oferta prestada. 
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Tabela 28. Número de circulações por tipologia de serviço, percurso e frequência 

Serviço Percurso Frequências diárias 

Comboios 

Urbanos 

Lisboa-Rossio – Mira Sintra 7 

Mira Sintra – Lisboa-Rossio 5 

Verride – Figueira da Foz 3 

Figueira da Foz - Verride 3 

Comboios 

Regionais 

Torres Vedras – Caldas da Rainha 1 

Caldas da Rainha – Torres Vedras 1 

Lisboa-Santa Apolónia - Leiria 3 

Leiria – Lisboa-Santa Apolónia 2 

Mira Sintra – Caldas da Rainha 3 

Caldas da Rainha – Mira Sintra 3 

Mira Sintra – Torres Vedras 1 

Torres Vedras – Mira Sintra 1 

Leiria – Caldas da Rainha 1 

Lisboa-Santa Apolónia – Caldas da Rainha 1 

Caldas da Rainha – Lisboa-Santa Apolónia 1 

Comboios 

Inter-regionais 

Caldas da Rainha – Coimbra-B 3 

Coimbra-B – Caldas da Rainha 3 

Fonte: Comboios de Portugal, 2016 

Os serviços urbanos asseguram a ligação entre Lisboa e Mira Sintra e ainda entre Verride e a 

Figueira da Foz, estando estes serviços interligados através de ligações R/IR para o percurso 

Mira Sintra - Coimbra-B com possibilidade de ligação à Figueira da Foz através de Verride. Os 

percursos que apresentam mais frequências são: 

 Lisboa-Rossio - Mira Sintra: serviço urbano com 7 ligações diárias e 5 no sentido 

inverso; 

 Verride - Figueira da Foz: serviço urbano com 3 ligações diárias em cada sentido; 

 Lisboa - Santa Apolónia - Leiria: serviço regional com 3 ligações diárias e 2 no sentido 

inverso; 

 Mira Sintra - Caldas da Rainha: serviço regional com 4 ligações diárias e 3 no sentido 

inverso; 
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 Caldas da Rainha - Coimbra B: serviço inter-regional com 3 ligações diárias em cada 

sentido. 

Nos gráficos seguintes, é possível analisar o número de circulações diárias, quantificadas 

através dos horários de partida e chegada e da tipologia de serviço em seis estações chave da 

linha do Oeste, designadamente: Lisboa - Santa Apolónia; Mira Sintra - Meleças; Torres 

Vedras; Caldas da Rainha; Leiria e Figueira da Foz. 

 

Gráfico 30. Número de circulações diárias, por hora de partida e chegada e por tipologia de serviço na estação 
de Lisboa - Santa Apolónia 

Fonte: Comboios de Portugal, 2016 

No Gráfico 30, relativo à estação do Lisboa - Santa Apolónia, é possível observar que: 

 Entre as 22:00 e as 05:00, não existe qualquer serviço; 

 Das 05:00 às 06:00 existe uma única ligação de serviço R entre Lisboa e Leiria; 

 Entre as 06:00 e as 08:00 não existe qualquer serviço; 

 Entre as 08:00 e as 09:00 realiza-se uma ligação R entre as Caldas da Rainha e 

Lisboa; 

 Entre as 09:00 e as 11:00 não existe qualquer serviço 

 Entre as 11:00 e as 12:00, regista-se uma ligação de serviço R ligando Lisboa a Leiria; 

 Das 12:00 às 13:00 não se efetua qualquer serviço; 

 Entre as 13:00 e as 14:00, registam-se dois serviços R, uma em cada sentido fazendo 

a ligação Lisboa – Caldas da Rainha; 

 Entre as 14:00 e as 15:00 não existe qualquer serviço. 
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 Das 15:00 às 16:00, efetua-se uma ligação entre Leiria e Lisboa de serviço R; 

 Entre as 16:00 e as 17:00 efetua-se uma ligação R entre Lisboa e Leiria; 

 Das 17:00 às 21:00 não se realiza qualquer serviço; 

 Entre as 21:00 e as 22:00 realiza-se o último serviço R diário nesta estação com 

envolvimento na linha do Oeste, fazendo a ligação entre Leiria e Lisboa. 

 

Gráfico 31. Número de circulações diárias, por hora de partida e chegada e por tipologia de serviço na estação 
de Mira Sintra – Meleças 

Fonte: Comboios de Portugal, 2016 

Relativamente à estação de Mira Sintra - Meleças, representada no Gráfico 31 regista-se a 

existência de dois tipos de serviços, U e R: 

 Entre as 22:00 e as 06:00 não se efetua qualquer ligação; 

 Os períodos horários compreendidos entre as 05:00 e as 06:00; 08:00 e as 09:00; 

10:00 e as 12:00; 16:00 e as 17:00; e ainda entre as 20:00 e as 21:00 não se realiza 

nenhuma ligação; 

 Entre as 06:00 e as 07:00 realiza-se um serviço R entre Lisboa e Leiria; 

 Das 07:00 às 08:00 efetuam-se dois serviços U e três R. No caso dos serviços U, estes 

fazem a ligação entre Lisboa e Mira Sintra-Meleças, uma em cada sentido. 

Relativamente ao serviço R realizam-se duas ligações entre Mira Sintra-Meleças e as 

Caldas da Rainha, uma em cada sentido e ainda uma entre Torres Vedras e Mira 

Sintra-Meleças; 
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 Das 09:00 às 10:00 realizam-se três serviços U e dois serviços R. Relativamente aos 

serviços U, efetuam-se duas ligações entre Lisboa e Mira Sintra-Meleças e ainda uma 

no sentido inverso. No caso dos serviços R, realizam-se duas ligações, um em cada 

sentido, entre Mira Sintra-Meleças e as Caldas da Rainha; 

 Entre as 12:00 e as 16:00 realizam-se quatro serviços R, um em cada período horário, 

efetuando as ligações entre Lisboa e Leiria, uma em cada sentido, e entre as Caldas 

da Rainha e Lisboa, igualmente uma em cada sentido; 

 No período horário das 17:00 às 18:00 realizam-se dois serviços R, um no sentido 

Lisboa - Leiria e outro fazendo as ligações entre as Caldas da Rainha e Mira Sintra-

Meleças; 

 Entre as 18:00 e as 19:00 horas realizam-se cinco serviços, quatro U e um R. 

Relativamente ao último, este efetua a ligação entre Mira Sintra-Meleças e as Caldas 

Rainha, no caso dos serviços U, estes dizem respeito a duas ligações entre Lisboa e 

Mira-Sintra-Meleças e os restantes realizam o sentido inverso; 

 Relativamente ao período horário entre as 19:00 e as 20:00, o número de serviços 

realizados é idêntico ao que sucede no período horário anterior (cinco serviços), tendo 

como diferença apenas a tipologia dos mesmos. Neste período realizam-se então dois 

serviços R que fazem a ligação entre as Caldas da Rainha e Mira Sintra-Meleças e 

Mira Sintra - Meleças - Torres Vedras. No que diz respeito aos serviços U, efetuam-se 

três ligações, duas entre Lisboa e Mira Sintra-Meleças e ainda uma que realiza o 

sentido inverso; 

 O último serviço realizado acontece no período horário das 21:00 às 22:00, sendo este 

de tipologia R, ligando as estações de Leiria e Lisboa. 
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Gráfico 32. Número de circulações diárias, por hora de partida e chegada e por tipologia de serviço na estação 
de Torres Vedras 

Fonte: Comboios de Portugal, 2016 

O Gráfico 32, relativo ao número de circulações diárias na estação de Torres Vedras regista 

apenas uma tipologia de serviço: R. As conclusões que se retiram através da análise do 

referido gráfico são as seguintes: 

 Entre as 21:00 e as 06:00 não se efetua qualquer serviço; 

 No período horário entre as 12:00 e as 13:00 e as 17:00 e as 18:00 não se realiza 

quaisquer serviços nesta estação; 

 O período horário entre as 06:00 às 07:00 é aquele que compreende o maior número 

de serviços realizados na referida estação. As três ligações efetuadas ligam Torres 

Vedras às Caldas da Rainha, Torres Vedras a Mira Sintra-Meleças e ainda as Caldas 

da Rainha a Mira Sintra-Meleças; 

 Das 07:00 às 08:00 realiza-se uma ligação entre Lisboa e Leiria; 

 Entre as 08:00 e as 09:00 realizam-se dois serviços que fazem a ligação entre Mira 

Sintra-Meleças e as Caldas da Rainha e outro realizando o sentido inverso; 

 Das 09:00 às 12:00 registam-se três serviços, um por cada período horário, ligando as 

Caldas da Rainha a Torres Vedras, Mira Sintra-Meleças às Caldas da Rainha e ainda 

um que realiza o sentido inverso, respetivamente; 

0

1

2

3

0
5
:0

0
-0

6
:0

0

0
6
:0

0
-0

7
:0

0

0
7
:0

0
-0

8
:0

0

0
8
:0

0
-0

9
:0

0

0
9
:0

0
-1

0
:0

0

1
0
:0

0
-1

1
:0

0

1
1
:0

0
-1

2
:0

0

1
2
:0

0
-1

3
:0

0

1
3
:0

0
-1

4
:0

0

1
4
:0

0
-1

5
:0

0

1
5
:0

0
-1

6
:0

0

1
6
:0

0
-1

7
:0

0

1
7
:0

0
-1

8
:0

0

1
8
:0

0
-1

9
:0

0

1
9
:0

0
-2

0
:0

0

2
0
:0

0
-2

1
:0

0

2
1
:0

0
-2

2
:0

0

2
2
:0

0
-2

3
:0

0

2
3
:0

0
:0

0
:0

0

0
0
:0

0
-0

1
:0

0

N
ú

m
e
ro

 d
e

 c
ir

c
u

la
ç
õ

e
s
 

Periodo horário 

Estação de Torres Vedras 

Urbano Regional Inter-regional



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

288 

 

 Das 13:00 às 17:00, realizam-se quatro serviços, um por cada período horário, 

efetuando as ligações entre Lisboa e Leiria, Leiria - Lisboa, Lisboa - Caldas da Rainha 

e um último ligando as Caldas da Rainha a Mira Sintra-Meleças; 

 Das 18:00 às 19:00 efetuam-se dois serviços, um ligando as Caldas da Rainha a Mira 

Sintra-Meleças e outro realizando o sentido inverso; 

 Entre as 19:00 e as 20:00 apenas se realiza um serviço, fazendo a ligação entre Mira 

Sintra-Meleças e as Caldas da Rainha; 

 Entre as 20:00 e as 21:00 realizam-se dois serviços, efetuando as ligações entre Mira 

Sintra-Meleças e Torres Vedras, e ainda um ligando Leiria a Lisboa. 

 

 

Gráfico 33 - Número de circulações diárias, por hora de partida e chegada e por tipologia de serviço na estação 
das Caldas da Rainha 

Fonte: Comboios de Portugal, 2016 

Relativamente à estação das Caldas da Rainha, representada no Gráfico 33, registam-se 

serviços de tipologia R e IR estando distribuídos segundo os seguintes períodos horários: 

 Das 21:00 às 06:00 não existe qualquer serviço; 

 No período horário das 12:00 às 13:00 não se realiza qualquer serviço; 

 Das 06:00 às 07:00 realizam-se duas ligações, uma de serviço R ligando as Caldas da 

Rainha a Lisboa e uma de serviço IR fazendo a ligação entre as Caldas da Rainha e 

Coimbra-B; 

 Entre as 07:00 e as 08:00 realizam-se dois serviços R, fazendo a ligação entre Lisboa 

e Leiria e entre Caldas da Rainha e Mira Sintra-Meleças; 
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 Entre as 08:00 e as 09:00 realizam-se três ligações de serviço R entre Lisboa e Leiria, 

Leiria e as Caldas da Rainha e ainda uma entre as Caldas da Rainha e Torres Vedras; 

 Das 09:00 às 10:00 efetua-se uma ligação entre Lisboa e Leiria, de tipologia R; 

 Das 10:00 às 11:00 realiza-se uma ligação entre Coimbra-B e as Caldas da Rainha, de 

tipologia IR; 

 Entre as 11:00 e as 12:00 efetuam-se três ligações, duas de serviço R em que uma se 

realiza entre Mira Sintra-Meleças e as Caldas da Rainha e outra realizando o sentido 

inverso, e uma de serviço IR entre as Caldas da Rainha e Coimbra-B; 

 Das 13:00 às 15:00 realizam-se dois serviços R, um por cada período horário, entre 

Leiria e Lisboa e outro efetuando o sentido inverso; 

 Entre as 15:00 e as 16:00 efetua-se um serviço IR fazendo a ligação entre Coimbra-B e 

as Caldas da Rainha; 

 No período horário entre as 16:00 e as 17:00, efetuam-se três ligações, duas de 

serviço R entre as Caldas da Rainha e Mira Sintra-Meleças e entre Lisboa e as Caldas 

da Rainha. Realiza-se também uma ligação IR entre as Caldas da Rainha e Coimbra-

B; 

 Das 17:00 às 19:00 realizam-se dois serviços R, um em cada período horário, ligando 

as Caldas da Rainha a Mira Sintra-Meleças e Lisboa a Leiria; 

 No período horário entre as 19:00 e as 20:00 efetuam-se duas ligações de serviço R 

entre as Caldas da Rainha e Leiria e Leiria e Lisboa; 

 Das 20:00 às 21:00 registam-se duas ligações, uma de serviço R entre Mira Sintra-

Meleças e as Caldas da Rainha, e ainda uma de serviço IR entre Coimbra-B e as 

Caldas da Rainha. 

 

Gráfico 34. Número de circulações diárias, por hora de partida e chegada e por tipologia de serviço na estação 
de Leiria 

Fonte: Comboios de Portugal, 2016 
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Relativamente à estação de Leiria, representada no Gráfico 34, registam-se as seguintes 

situações: 

 Entre as 21:00 e as 06:00 não se realizam quaisquer serviços; 

 Das 06:00 às 07:00 realiza-se uma ligação de serviço IR ligando as Caldas da Rainha 

a Coimbra-B; 

 Entre as 07:00 e as 08:00 realiza-se um serviço R entre Leiria e as Caldas da Rainha; 

 Das 08:00 às 09:00 não se efetua qualquer ligação nesta estação; 

 Das 09:00 às 10:00 realiza-se um serviço R ligando Lisboa e Leiria; 

 Entre as 10:00 e as 12:00 efetuam-se duas ligações IR, uma entre Coimbra-B e as 

Caldas da Rainha e outra no sentido inverso; 

 Das 12:00 às 13:00 efetua partida nesta estação uma ligação de serviço R entre Leiria 

e Lisboa; 

 Entre as 13:00 e as 15:00 não se realizam quaisquer serviços; 

 Das 15:00 às 16:00 realizam-se duas ligações, uma de serviço R entre Lisboa e Leiria 

e uma outra de serviço IR entre Coimbra-B e as Caldas da Rainha; 

 Entre as 16:00 e as 17:00 realiza-se um serviço IR ligando as Caldas da Rainha a 

Coimbra-B; 

 Das 17:00 às 18:00 e das 19:00 às 20:00 não se realizam quaisquer serviços; 

 Entre as 18:00 e as 19:00 realiza-se um serviço R entre Leiria e Lisboa; 

 Das 20:00 às 21:00 realizam-se duas ligações, uma de serviço R entre Lisboa e Leiria 

e uma de serviço IR entre Coimbra-B e as Caldas da Rainha. 

 

 

Gráfico 35. Número de circulações diárias, por hora de partida e chegada e por tipologia de serviço na estação 
da Figueira da Foz 

Fonte: Comboios de Portugal, 2016 
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Relativamente à estação da Figueira da Foz, representada no Gráfico 35, apenas se registam 

seis ligações, todas de tipologia U, apenas em três períodos horários, sendo que em cada 

período horário se verificam duas ligações, uma entre a Figueira da Foz e Verride e outra no 

sentido inverso. 

Abordando a totalidade dos gráficos apresentados, é importante referir que a primeira ligação 

diária entre Lisboa e Leiria se realiza às 05:41, chegando a Leiria às 09:29. Entre as Caldas da 

Rainha e Coimbra-B, o primeiro serviço realiza-se às 06:15, chegando ao seu destino às 08:10. 

No sentido inverso, destaca-se que o primeiro serviço com possibilidade de cobertura total da 

linha tem início na Figueira da Foz às 08:58, chegando a Lisboa às 13:51. Destaca-se o facto 

de apenas existirem sete ligações diárias entre Lisboa e Leiria, três destas no sentido inverso, 

demorando cada viagem aproximadamente 03:30, o tempo despendido para realizar o 

respetivo troçou poderá motivar o desconforto do utente. 

Realça-se ainda que, no troço sul da linha do Oeste, entre Torres Vedras e Lisboa, através da 

existência de serviços U e R, a mobilidade existente é maior que nos restantes troços da linha, 

favorecendo os movimentos pendulares entre os municípios abrangidos. Num segundo troço, 

entre Leiria e Coimbra B, com possibilidade de transbordo para a Figueira da Foz, o serviço 

apresentado é mais reduzido (seis ligações diárias, três em cada sentido) o que desincentiva o 

uso do transporte ferroviário em detrimento de outros que apresentem uma oferta mais 

alargada. 
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6.3.4. Sistema Tarifário 

Nas tabelas seguintes apresentam-se os tarifários dos serviços de transporte ferroviário 

prestados na linha do Oeste. O valor de cada Origem/Destino corresponde a um título com as 

características de: bilhete inteiro - classe única para os serviços: regional, interregional.  

Se a matriz for composta por preços regionais e interregionais devem ler-se:  

 O preço regional pela coluna da esquerda e linha (valores do canto inferior esquerdo); 

 O preço interregional pela coluna da direita e linha (valores do canto superior direito).  

Tabela 29. Tarifário do serviço regional e interregional, na ligação Caldas da Rainha / Coimbra-B / F-Foz, 
prestado na linha do Oeste 

 

Fonte: Comboios de Portugal, 2014

Caldas da Rainha - 1,75 € - 3,00 € - 4,25 € 4,80 € 5,70 € 6,70 € 7,15 € 7,65 € 8,35 € 9,90 € 10,25 € 11,25 € Caldas da Rainha

Salir do Porto 1,40 € - - - - - - - - - - - - - - Salir do Porto

São Martinho do Porto 1,60 € 1,40 € - 1,90 € - 3,15 € 3,70 € 4,60 € 5,70 € 6,10 € 6,65 € 7,30 € 9,15 € 9,65 € 10,65 € São Martinho do Porto

Famalicão da Nazaré 2,00 € 1,40 € 1,40 € - - - - - - - - - - - - Famalicão da Nazaré

Valado 2,70 € 1,90 € 1,70 € 1,40 € - 1,95 € 2,45 € 3,40 € 4,50 € 4,95 € 5,50 € 6,15 € 8,00 € 8,65 € 9,95 € Valado

Pataias 3,45 € 2,65 € 2,45 € 2,05 € 1,40 € - - - - - - - - - Pataias 

Martingança 3,85 € 3,10 € 2,90 € 2,45 € 1,75 € 1,40 € 1,55 € 2,10 € 3,20 € 3,65 € 4,25 € 4,95 € 6,80 € 7,45 € 9,05 € Martingança

Marinha Grande 4,35 € 3,55 € 3,35 € 2,95 € 2,25 € 1,50 € 1,40 € 1,55 € 2,65 € 3,10 € 3,70 € 4,40 € 6,30 € 6,95 € 8,55 € Marinha Grande

Leiria 5,15 € 4,40 € 4,20 € 3,80 € 3,10 € 2,35 € 1,90 € 1,40 € 1,75 € 2,20 € 2,80 € 3,45 € 5,45 € 6,10 € 7,70 € Leiria

Monte Real - - - - 1,55 € 1,70 € 2,40 € 4,40 € 5,10 € 6,75 € Monte Real

Monte Redondo - - - - 1,55 € 1,95 € 3,95 € 4,60 € 6,25 € Monte Redondo

Guia - - - - 1,55 € 3,35 € 4,05 € 5,75 € Guia

Louriçal - - - - 2,65 € 3,35 € 5,05 € Louriçal

Verride/F.Foz - - - - 1,55 € 3,05 € Verride/F.Foz

Alfarelos - - - - 2,40 € Alfarelos

Coimbra-B - - - - Coimbra-B
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Tabela 30. Tarifário do serviço regional na ligação Lisboa / Caldas da Rainha  

Fonte: Comboios de Portugal, 2014 

Lisboa (Sta. Apol.)

Entrecampos 1,40 €

Sete Rios 1,40 € 1,40 €

Agualva-Cacém 2,40 € 1,90 € 1,75 €

Mira Sintra - Meleças 2,65 € 2,15 € 2,00 € 1,40 €

Telhal 2,90 € 2,40 € 2,25 € 1,40 € 1,40 €

Sabugo 3,10 € 2,60 € 2,45 € 1,40 € 1,40 € 1,41 €

Pedra Furada 3,45 € 3,00 € 2,85 € 1,65 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €

Mafra 3,75 € 3,25 € 3,10 € 1,90 € 1,65 € 1,45 € 1,40 € 1,40 €

Malveira 4,15 € 3,70 € 3,50 € 2,35 € 2,10 € 1,90 € 1,65 € 1,40 € 1,40 €

Jerumelo 4,45 € 3,95 € 3,80 € 2,65 € 2,40 € 2,15 € 1,95 € 1,60 € 1,40 € 1,40 €

Sapataria 4,80 € 4,30 € 4,10 € 2,95 € 2,70 € 2,50 € 2,30 € 1,90 € 1,65 € 1,40 € 1,40 €

Pero Negro 4,95 € 4,50 € 4,30 € 3,15 € 2,90 € 2,70 € 2,50 € 2,10 € 1,85 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €

Zibreira 5,10 € 4,65 € 4,50 € 3,30 € 3,10 € 2,85 € 2,65 € 2,30 € 2,00 € 1,60 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €

Feliteira 5,30 € 4,85 € 4,70 € 3,50 € 3,25 € 3,05 € 2,85 € 2,45 € 2,20 € 1,75 € 1,45 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €

Dois portos 5,50 € 5,05 € 4,90 € 3,70 € 3,45 € 3,25 € 3,05 € 2,65 € 2,40 € 1,95 € 1,65 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €

Runa 5,80 € 5,35 € 5,20 € 4,05 € 3,80 € 3,60 € 3,40 € 3,05 € 2,75 € 2,35 € 2,05 € 1,70 € 1,50 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €

Torres Vedras 6,20 € 5,75 € 5,60 € 4,50 € 4,25 € 4,00 € 3,80 € 3,45 € 3,15 € 2,75 € 2,45 € 2,10 € 1,90 € 1,75 € 1,55 € 1,40 € 1,40 €

Ramalhal 6,75 € 6,25 € 6,10 € 5,05 € 4,80 € 4,60 € 4,40 € 4,00 € 3,75 € 3,30 € 3,05 € 2,70 € 2,50 € 2,35 € 2,15 € 1,90 € 1,60 € 1,40 €

Outeiro 7,25 € 6,80 € 6,65 € 5,60 € 5,35 € 5,15 € 4,95 € 4,60 € 4,30 € 3,90 € 3,60 € 3,25 € 3,10 € 2,90 € 2,70 € 2,50 € 2,15 € 1,75 € 1,40 €

Bombarral 7,95 € 7,50 € 7,35 € 6,25 € 6,05 € 5,85 € 5,65 € 5,30 € 5,05 € 4,65 € 4,35 € 4,05 € 3,80 € 3,65 € 3,50 € 3,25 € 2,90 € 2,50 € 1,90 € 1,40 €

Paúl 8,25 € 7,80 € 7,65 € 6,55 € 6,30 € 6,10 € 5,90 € 5,60 € 5,30 € 4,90 € 4,35 € 4,30 € 4,10 € 3,95 € 3,75 € 3,55 € 3,20 € 2,80 € 2,20 € 1,65 € 1,40 €

São Mamede 8,50 € 8,05 € 7,90 € 6,80 € 6,60 € 6,40 € 6,20 € 5,85 € 5,60 € 5,20 € 4,95 € 4,60 € 4,40 € 4,25 € 4,05 € 3,85 € 3,50 € 3,10 € 2,50 € 1,90 € 1,40 € 1,40 €

Dagorda - Peniche 8,65 € 8,25 € 8,10 € 7,00 € 6,80 € 6,60 € 6,40 € 6,05 € 5,80 € 5,40 € 5,10 € 4,80 € 4,65 € 4,50 € 4,30 € 4,05 € 3,70 € 3,30 € 2,75 € 2,15 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €

Óbidos 8,75 € 8,45 € 8,30 € 7,20 € 7,00 € 6,80 € 6,60 € 6,25 € 6,00 € 5,60 € 5,35 € 5,05 € 4,85 € 4,70 € 4,50 € 4,30 € 3,95 € 3,50 € 2,95 € 2,35 € 1,60 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €

Caldas da Rainha 9,05 € 8,75 € 8,65 € 7,65 € 7,40 € 7,20 € 7,00 € 6,65 € 6,40 € 6,00 € 5,75 € 5,40 € 5,25 € 5,10 € 4,95 € 4,75 € 4,35 € 4,00 € 3,40 € 2,85 € 2,05 € 1,75 € 1,45 € 1,40 € 1,40 €
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6.4. SÍNTESE 

O diagnóstico e a caracterização do sistema de transportes públicos e partilhados presentes no 

território da OesteCIM permitiu explorar os aspetos mais representativos e algumas 

singularidades existentes, sendo possível aferir: 

 Na sub-região do Oeste operam 8 empresas de transporte coletivo rodoviário, com 850 

linhas registadas (incluindo parcelares e variantes) intra e interconcelhias o que 

representa, valores de distância percorrida na ordem dos 37 mil km de rede e que têm 

assinaladas cerca de 7 900 paragens dentro do limite da OesteCIM, mesmo não 

contemplando as redes urbanas como é o caso do OBI (Óbidos), TOMA (Caldas da 

Rainha), CHITA (Alcobaça) e Peniche, que são da inteira responsabilidade de cada um 

dos municípios; 

 Num total de 76 318 pessoas servidas pela rede de transporte rodoviário intraurbano 

na OesteCIM, os municípios de Caldas das Rainha, Alenquer e Torres Vedras são os 

que apresentam melhor quantitativo de população potencialmente servida. No entanto, 

se consideramos os valores em função das percentagens da população total do 

concelho, notamos que Arruda dos Vinhos, Alenquer e Óbidos, respetivamente com 

(33,3%), (31,5%) e (23,9%) do total da população do concelho, são os concelhos 

melhor servidos. Por seu turno, os concelhos da Nazaré (5,4%), Peniche (7,0%) e 

Bombarral (17,4%) são os concelhos com uma menor taxa de cobertura; 

 A sub-região do Oeste é servida por um conjunto de carreiras expresso que permitem o 

acesso a outras zonas do País ligação a Lisboa e ao Porto, ligações de Caldas da 

Rainha/Óbidos/Bombarral/Peniche/Lourinhã a Lisboa e Caldas das Rainhas a 

Santarém, bem como outras ligações internacionais; 

 A capacidade polarizadora da região nas conurbações regionais e envolventes fica 

patente no número de ligações rodoviárias ao concelho de Lisboa, Coimbra, Leiria e 

Porto, Abrantes, Santarém, Leiria e Figueira da Foz; 

 Em relação aos transportes ferroviários, os municípios da OesteCIM são servidos pela 

linha do Oeste com 11 estações ferroviárias e 11 apeadeiros que servem cerca 31 216 

pessoas; 

 A atual estruturação do transporte escolar deve equacionar a sua articulação no âmbito 

da organização de transportes flexíveis, permitindo uma maior integração das soluções 

de transporte escolar especial no âmbito dos operadores profissionais que assim verão 

aumentar a procura e, por outro lado, um alargamento dos benefícios das soluções 

disponibilizadas para o transporte escolar às necessidades não regulares da restante 

população, contrariando a desertificação populacional das zonas mais periféricas; 
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 Nos municípios da OesteCIM foram apuradas 267 empresas de transporte de táxis, 

que corresponde a 0,12 por mil habitantes; 

 Por fim, de acordo com os dados apresentados é possível aferir que a cobertura 

territorial do TCR é satisfatória, no entanto, a rede de transporte coletivo ferroviário 

apresenta ainda baixos índices de utilização em grande parte porque ainda não 

assegura a intermodalidade nas ligações aos centros urbanos. 
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7. INTERFACES 
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7.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Uma interface desempenha um papel fundamental num sistema de transportes e tem hoje 

como principal objetivo reforçar a utilização do transporte público assim como promover a 

utilização conjunta deste com os modos suaves. 

As atuais politicas de mobilidade urbana procuram responder às necessidades através da 

implementação de sistemas de transportes intermodais, com diferentes modos de transporte 

coordenados, em que o transbordo, ou transferência do passageiro de um modo para outro é 

efetuada num interface.  

O Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes (2011) define interface como 

um “nó do sistema de transportes que permite conexões entre vários modos e/ou serviços de 

transportes e que conta com uma infraestrutura especialmente desenhada para facilitar 

transbordos. Deste modo, a qualidade do interface é caracterizado pela minimização do tempo 

despendido e do tempo percebido pelos passageiros em transbordo, assim como, pelo 

conjunto de valências dos serviços complementares oferecidos aos seus utilizadores”. É, 

assim, evidente que intrínseco ao conceito de interface está o conceito de intermodalidade, ou 

seja, um interface pressupõe a utilização de, pelo menos, dois modos diferentes de transporte 

de forma integrada através do transbordo de passageiros. 

De igual modo, o PROT-OVT refere que “as interfaces estão associadas a infraestruturas 

físicas onde se processam os fluxos de passageiros e de oferta de transporte, visando através 

de um processo de intermodalidade, tornar mais confortáveis, rápidas e eficientes as 

deslocações/ viagens de transporte entre uma origem e um destino”. 

Uma interface combina e interliga diferentes modos de transporte, essencialmente públicos, 

mas também pode fazer a interligação entre o transporte privado individual e o transporte 

coletivo público, aumentando a conectividade da rede de transportes e criando assim melhores 

alternativas em transporte coletivo. É neste contexto que as interfaces de transporte devem 

operar, promovendo a integração do transporte público e privado, uma vez que os transportes 

públicos nem sempre podem chegar a todos os destinos e origens de forma a oferecer 

alternativas ao transporte individual, recorrendo a interfaces, que devem tornar-se mais 

atrativas, principalmente para os utilizadores habituais do automóvel, pois só, com serviços 

mais eficientes, mais cómodos e seguros, funcionalmente estruturados e que permitam a 

minimização do tempo despendido, poderão fomentar a intermodalidade e concorrer 

diretamente enquanto dissuasor do uso crescente do transporte individual.  

Outro dos fatores que tornam um interface agradável e atrativo é a qualidade dos percursos 

pedonais, aquando do transbordo de um modo para outro. O percurso pedonal desde que o 
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passageiro desembarca de um modo de transporte, até ao ponto de embarque no outro modo 

de transporte é o princípio básico do interface. Tal percurso deve ser curto, confortável, seguro, 

contínuo e acessível. Este é um dos pontos essenciais que tornam um interface mais ou menos 

atrativo para quem o utiliza. 

As interfaces traduzem-se, deste modo, como espaços de fluxos, associados à mobilidade, 

espaços de continuidade com a envolvente urbana e com o espaço público, mas também 

enquanto equipamento público, como integradoras de diversos espaços funcionais.  

Assim, os diversos espaços existentes em interfaces devem promover a segurança das 

pessoas, disponibilizar boas condições de iluminação e locais de permanência com zonas 

específicas para sentar, oferecer facilidade de movimentação a atravessamento, com 

interligação entre os percursos e o espaço público envolvente.  

Para caraterizar o sistema de interfaces é necessário também caraterizar o sistema de 

transporte público tanto a nível municipal como intermunicipal e identificar os principais locais 

onde as redes se cruzam, assim como avaliar a sua qualidade, tanto de transbordo, como de 

serviço. 

Importa ainda salientar que as interfaces podem ser hierarquizadas segundo as suas 

caraterísticas (1º nível, 2º nível, 3º nível), a função, a ligação com redes de transporte coletivo 

do 1º nível, o fluxo de passageiro em transbordo, assim como em relação a alguns requisitos 

específicos inerentes a cada nível e aos requisitos gerais que cada interface deve assegurar. 

Deste modo, todas as interfaces devem assegurar uma eficiente ligação pedonal quer no 

interior do interface quer aos restantes percursos na envolvente; a disponibilização de 

informação relativamente à oferta de transportes que serve cada interface; a garantia de venda 

de todos os títulos necessários para a utilização dos modos de transporte; condições de 

acesso aos transportes coletivos adequadas aos serviços expectáveis com garantia de 

acessibilidade das pessoas de mobilidade condicionada e boas condições de segurança, 

iluminação e limpeza.  

Em termos de funcionais, é importante ressalvar as diferentes hierarquias no seguimento dos 

requisitos específicos do IMTT - Interfaces de Transportes de Passageiros (IMT, 2011): 

 Para o nível nacional (ou 1º nível): garantia de conexão com a rede de transporte 

coletivo de 1º nível; rebatimento de transporte coletivo suburbano com procura elevada 

(acima de 50 000 passageiros por dia em transbordo), podendo a oferta ser 

assegurada por transporte ferroviário ou rodoviário suburbano; 

 Para o nível regional (ou 2º nível): garantia de conexão entre redes de transporte 

coletivo de 1º nível com fluxo de transbordo acima de 25 000 passageiros/dia; 
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Rebatimento sobre uma linha de 1º nível a partir de sistemas de transporte coletivos 

com níveis de procura (em transbordo) semelhantes; 

 Para o nível local (ou 3º nível) as interfaces terão que ser servidas, pelo menos, por 

uma linha de 1º nível ou ter um fluxo menor do que 25 000 passageiros/dia. 

O mesmo documento refere ainda que, ao contrário do que acontece em áreas 

predominantemente urbanas em que os interfaces são associados aos “modos pesados de 

passageiros (comboio, metro, barco) ”, em áreas rurais ou de menores densidades urbanas, as 

interfaces estão associados a terminais rodoviários de autocarros (Estações Centrais de 

Camionagem – ECC) ou outros nós de menor escala dos quais são exemplos os designados 

PCC (Pontos de Chegada e Correspondência). 

A noção de interface tem sido alvo de discussão, no entanto, pressupondo a sua 

funcionalidade enquanto meio de intermodalidade, o IMTT refere que “desde uma simples 

paragem/abrigo de autocarro ou elétrico (em que há transferência do modo pedonal para o 

transporte público), um terminal, um ponto de chegada ou correspondência (simples, entre 

carreiras de autocarros, por exemplo, ou complexo, entre metropolitano, comboio, autocarro, 

bicicleta, peão”, pode ser considerado um interface.  

Em termos locais e regionais, é extremamente importante para a mobilidade urbana, a 

densidade e a qualidade das paragens e apeadeiros, estações e gares rodoviárias e 

ferroviárias pois condicionam a acessibilidade e a interligação com outros modos de transporte 

(rodoviário, ferroviário, modos suaves).  

Na análise efetuada à rede de interfaces dos municípios que compõe a OesteCIM, e cumprindo 

os pressupostos supramencionados, foram identificadas doze infraestruturas relacionadas 

diretamente com o modo de transporte rodoviário, nomeadamente terminais rodoviários, 

estações de camionagem e centros coordenadores de transportes e vinte e uma com o 

transporte ferroviário, onze estações ferroviárias, dez apeadeiros e o ascensor da Nazaré 

(Figura 89).  
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Figura 89. Localização dos interfaces nos municípios do Oeste 

Fonte: mpt® 
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Tabela 31. Identificação dos Interfaces dos municípios do Oeste 

 

Fonte: mpt® e infraestruturasdeportugal.pt, 2015 

7.2. REDE DE INTERFACES 

A caraterização das interfaces foi realizada com base na análise de uma ficha/inquérito, 

previamente elaborada e remetida para preenchimento pelas entidades responsáveis nas 
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Terminal Rodoviário de Alcobaça  x  x x x x

Estação Ferroviária de Martingança x  x x   

Estação Ferroviária de Pataias x  x x x  

Estação Ferroviária de São Martinho do Porto x  x x   x

Alenquer Terminal Rodoviário BoaViagem  x - - - - x

Arruda dos Vinhos Estação Central de Camionagem de Arruda dos Vinhos  x - - -  x

Centro Coordenador de Transportes do Bombarral  x - - - - x

Estação Ferroviária do Bombarral x  x x   x

Apeadeiro de São Mamede x  x x x  x

Apeadeiro de Paul x  x x x  x

Cadaval Estação Central de Camionagem do Cadaval  x - - - - x

Terminal Rodoviário de Caldas da Rainha  x     x

Estação Ferroviária de Caldas da Rainha x  x x   x

Apeadeiro Salir do Porto de Caldas da Rainha x  x x x  x

Lourinhã Centro Coordenador de Transportes da Lourinhã  x   x  x

Terminal Rodoviário Provisório  x   x  x

Ascensor da Nazaré x  x x x x x

Estação Ferroviária do Valado x  x x   x

Apeadeiro de Famalicão da Nazaré x  x x x  x

Paragem de Autocarros de Óbidos  x x  x  x

Apeadeiro de Óbidos x  x x x  x

Centro Coordenador de Transportes de Peniche  x     x

Apeadeiro de Dagorda x  x x x  x

Estação Central de Camionagem  x     x

Estação Ferroviária de Pero Negro x  x x x  x

Apeadeiro da Sapataria x  x x x  x

Apeadeiro da Zibreira x  x x x  x

Apeadeiro de Jerumelo x  x x x  x

Terminal Rodoviário de Torres Vedras  x     x

Estação Ferroviária de Torres Vedras x  x x x  x

Estação Ferroviária de Outeiro x  x x x  x

Estação Ferroviária do Ramalhal x  x x x  

Estação Ferroviária de Dois Portos x  x x x  x

Apeadeiro de Feliteira x  x x x  x

Apeadeiro de Runa x  x x x  x

Torres Vedras 

Óbidos

Peniche

Sobral de Monte Agraço

TIPOLOGIA DE OFERTA
MODO DE 

TRANSPORTE

Concelho Interface

Nazaré

Alcobaça

Bombarral

Caldas da Rainha
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Câmaras Municipais de cada um dos municípios, e contemplou a caraterização de três 

aspetos: 

(i) As infraestruturas e ambiente na estação; 

(ii) As infraestruturas de apoio à espera; 

(iii) A sinalética/informação ao público. 

A presente análise resultou, assim, da informação cedida pelos municípios e de forma 

complementar, sobretudo, no que concerne às interfaces ferroviárias, da informação 

disponibilizada pela entidade Infraestruturas de Portugal. 

Apenas nos últimos anos, as políticas de transporte, no sentido de minimizar o problema do 

congestionamento nas cidades decorrente sobretudo do uso crescente do transporte individual, 

passaram a incentivar e promover sistemas de transporte intermodais e é neste contexto que 

as interfaces adquiriram importância enquanto infraestruturas chaves nos novos modelos de 

mobilidade. Estas são, no entanto, infraestruturas pouco estudadas e de grande complexidade 

para avaliação visto que são influenciadas pelo comportamento de todos os que diariamente as 

utilizam e pelo meio envolvente em que estão inseridas. A relação entre uma interface e o meio 

envolvente permite estender as atividades subjacentes à mobilidade a outras como o comércio, 

a restauração e mais recentemente ao uso do seu espaço para atividades recreativas e de 

lazer como são os concertos de música.  

No sentido de minimizar as dificuldades decorrentes da análise e avaliação das 

particularidades de cada interface, a avaliação das fichas referidas anteriormente permitiu tirar 

ilações relativamente às interfaces rodoviárias e ferroviárias apresentadas Tabela 31. 
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7.2.1. Interfaces Rodoviárias 

Em todos os municípios da OesteCIM, foi registado uma interface rodoviária, correspondendo 

na grande maioria a terminais rodoviários em muitos casos apresentados como estações 

centrais de camionagem, centros coordenadores de transporte e ainda, um designado como 

paragem de autocarros.  

O Terminal Rodoviário de Alcobaça, também designado como central de camionagem de 

Alcobaça localiza-se na Av. Manuel Silva Carolino e dispõe de serviço de carreiras expresso, 

da operadora Rodoviária do Oeste, sob a tutela da Rodoviária do Tejo, S.A., empresa 

responsável pelo transporte rodoviário em autocarro em toda a Região. Inserida, no centro 

administrativo/financeiro de Alcobaça, está localizada junto dos principais edifícios de serviços 

públicos, como tribunal, finanças, hospital e escolas, bem como junto da área comercial e 

algumas instituições bancárias. Este terminal, embora em funcionamento com condições 

aceitáveis, necessita de algumas obras de adaptação e modernização tendo em consideração 

os padrões de conforto e segurança atuais.   

No município de Alenquer, os serviços de transporte rodoviário de passageiros a operar 

integram o Grupo Barraqueiro - Transportes S.A. (BoaViagem e Rodoviária do Tejo). Por um 

lado, a operadora BoaViagem, assegura a globalidade dos transportes no interior do concelho 

e as ligações a Lisboa e concelhos limítrofes (Vila Franca de Xira, Torres Vedras, Sobral de 

Monte Agraço e Cadaval) e, por outro lado, a Rodoviária do Tejo serve o concelho apenas por 

atravessamento, assegurando igualmente ligações a Azambuja, Vila Franca de Xira, Loures, 

Rio Maior, Cadaval, Caldas da Rainha e Lisboa.  

A central de camionagem da operadora BoaViagem é a infraestrutura categorizada como 

interface rodoviário, localizada na Quinta do Bravo, freguesia de Ribafria. Será considerado 

também neste município, o abrigo de passageiros, localizado no Largo da Rainha Santa Isabel, 

que dispõe na envolvente de um pequeno quiosque que serve de bilheteira e de 

estacionamento para táxis.   

Estação central de camionagem de Arruda dos Vinhos ou terminal rodoviário localizado no 

centro da vila, na Av. Eng.º Adriano Brito Conceição, num edifício municipal serve os utentes 

que se deslocam de e para Arruda dos Vinhos ou que nas suas deslocações transitam pela 

Vila, está concessionado à empresa BoaViagem e dispõe de bilheteira, cafetaria, WC, 

parqueamento, plataforma exterior e ligação direta à paragem de táxis.  

O Centro Coordenador de Transportes do Bombarral, localizado na rua Mouzinho de 

Albuquerque está concessionado à empresa Rodoviária do Tejo S.A., serve todo o concelho do 

Bombarral e faz também ligações diretas com as principais cidades. O imóvel no qual está 
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instalado é propriedade do município, com uma área total de 12 145 m
2
, 47% (5 745 m

2
) são de 

área coberta, divididos por dois pisos e 127 divisões.  

O município do Cadaval, embora possua uma infraestrutura destinada a funcionar como 

interface rodoviário (central de camionagem) localizada na rua 25 de Abril, nenhuma operadora 

concorreu para a sua utilização, apesar de apresentar todas as condições em termos de 

infraestruturas de apoio, sinalética e informação, não se encontra em funcionamento.  

O Terminal Rodoviário de Caldas da Rainha, localizado na rua Coronel Soeiro de Brito funciona 

como interface neste município, agrega a Rodoviária do Oeste, Rodoviária do Tejo, VivaBus, 

Rede de Expressos e Intercentro, ambas com diversas operadoras. Este terminal é composto 

por oito linhas de embarque distintas com capacidade para 20 viaturas, com duas plataformas, 

em que o terminal A é destinado a serviços com pouco tempo de paragem designadamente a 

rede de Expressos, e o terminal B para serviços interurbanos, que exige tempos maiores de 

paragem.  

O Centro Coordenador de Transportes da Lourinhã, localizado na Rua dos Bombeiros 

Voluntários, dispõe de três operadoras de transporte público a funcionar, designadamente, a 

Rede Expressos - Rodoviários da Estremadura, a Rodoviária do Tejo e a Barraqueiro do Oeste. 

Este CCT, em termos de infraestruturas de apoio tem sala de espera, WC, Bar, duas bilheteiras 

de entidades diferentes.  

No município da Nazaré, a interface rodoviária provisória (instalado em contentores), a sul da 

vila, na Av. Do Município, junto ao Centro de Saúde e à Biblioteca Municipal, dispõe de 

serviços da operadora Rodoviária do Tejo e da Rede de Expressos. 

Por outro lado, o município de Óbidos, utiliza como interface rodoviária o local de paragem de 

autocarros, localizado na Rua da Praça, visto que é neste local que se concentram as 

paragens de autocarro de diversas operadoras, designadamente Urbanas, Rodoviário do Tejo 

e OBI. No entanto, constituída apenas por um abrigo, não apresenta as condições de 

operabilidade quer para as viaturas, quer para os utilizadores. 

O Centro Coordenador de Transportes Públicos Rodoviários de Peniche, sito na rua Dr. 

Ernesto Moreira, está atualmente concessionado à empresa Rodoviária do Tejo, S.A. à qual 

pertence a Rodoviária do Oeste, quer na vertente do transporte escolar, quer em termos de 

carreiras urbanas, regionais e ainda nas ligações com as principais cidades do país, via 

expresso. O CCT de Peniche tem 5 500 m
2 

disponibiliza sala de espera, bilheteira, cafetaria, 

WC, parqueamento e plataforma exterior. 

Em termos rodoviários, a Estação Central de Camionagem de Sobral de Monte Agraço, na Av. 

Marques de Pombal, serve de interface à rede de transportes públicos, com dez cais de 
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embarque, parcialmente cobertos, tem ainda 5 lugares de táxi, bilheteira, sala de espera, bar e 

WC. De uma maneira geral, as condições desta interface estão em mau estado de 

conservação, necessitando de obras de beneficiação e reabilitação, nas fachadas, cobertura e 

instalações sanitárias. Por outro lado, os cais apresentam deficiências ao nível do pavimento, 

que se reflete numa dificuldade acrescida do acesso dos passageiros aos transportes, a 

sinalização e os meios de comunicação estão obsoletos e os parques de estacionamento estão 

degradados, funcionalmente desordenados e sem condições de segurança para os 

utilizadores.  

Por fim, o Terminal Rodoviário de Torres Vedras, na rua do Parque Regional de Exposições 

(Exportorres), é composto por áreas pavimentadas para circulação viária e pedonal, áreas 

exteriores, cobertas e descobertas e áreas de apoio à atividade do terminal, onde se incluem 

áreas administrativas, bem como áreas de apoio aos utentes, nomeadamente bilheteiras, sala 

de espera, quiosque, cafetaria e WC.  

Neste terminal rodoviário operam a Barraqueiro do Oeste, a Rede Expressos e a Mafrense, 

tem aproximadamente 8 741,7 m
2
 dos quais 340 m

2
 são edificado e 338 m

2
 são área exterior 

coberta/cais de embarque. 

A sua proximidade à EN8 confere-lhe vantagens relativamente aos acessos de automóvel 

privado, as quais são ainda potenciadas pela existência de 1000 lugares de estacionamento. A 

intermodalidade está potenciada na medida em que a interface é servida por 6 lugares de 

estacionamento destinado ao serviço de táxi e por um cicloparque. 
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Tabela 32. Caraterísticas dos Interfaces Rodoviários dos municípios do OESTE  

 

Fonte: mpt® ; infraestruturasdeportugal.pt, 2016
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Alcobaça   x      x            x x 8 250 -

Alenquer   x  x x  x x x  x x x x  x  x x x x  x -

Arruda dos Vinhos   x  x x  x x  x x x       x   6 15 -

Bombarral   x  x x   x   x x    x   x x x 2 2 -

Cadaval      x     x x x          3 6 -

Caldas da Rainha      x                x 0 0 -

Lourinhã      x   x  x x x    x x x x x  6 20 -

Nazaré   x  x x  x x x x x x   x   x x x  5 50 -

Óbidos x x x  x x   x x x x x x x x x x x x x x 0 0 -

Peniche   x  x x     x x x    x      2 25 -

Sobral Monte Agraço   x  x x  x x  x x x   x x   x x  5 300 -

Torres Vedras   x  - -      x x    x      6 1000 -

INTERFACE RODOVIÁRIA

INTERMODALIDADEINFRAESTRUTURAS E AMBIENTE NO INTERFACE INFRAESTRUTURAS DE APOIO À ESPERA SINALÉTICA/INFORMAÇÃO AO PÚBLICO



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

307 

 

De modo a que a avaliação das interfaces seja proporcional no que concerne aos indicadores 

analisados, a informação sintetizada consubstancia-se na análise da informação da Tabela 33. 

Assim, no que concerne, à avaliação das infraestruturas das interfaces rodoviárias e o seu 

ambiente, os indicadores considerados permitem aferir que na generalidade dos municípios 

(dez) as plataformas são abrigadas e dispõem de lugares sentados, sendo Óbidos o único 

município que não dispõe quer de plataforma abrigada, quer de lugares sentados. Em relação, 

à existência de caixotes do lixo e iluminação estão presente em todas as interfaces, o mesmo 

não se verifica em termos de segurança, pois no indicador referente à existência de câmaras 

de vigilância apenas quatro municípios referiram ter nos seus interfaces rodoviários (Alcobaça, 

Cadaval, Caldas da Rainha e Lourinhã) e somente Alcobaça tem também pessoal de 

segurança. 

No que confere, à acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida apenas três das 

infraestruturas analisadas não apresentam condições designadamente a estação central de 

camionagem de Arruda dos Vinhos, o terminal rodoviário provisório da Nazaré e a estação 

central de camionagem de Sobral de Monte Agraço. A presença de máquinas de venda 

automática, só é disponibilizada em três interfaces rodoviárias Cadaval, Caldas da Rainha e 

Lourinhã. 

Ainda na avaliação da infraestrutura e ambiente no interface um dos indicadores considerados 

foi a existência de parque para bicicletas, sendo possível retirar deste indicador quais os 

municípios que têm apostado em soluções que considerem os vários modos de transporte de 

forma integrada, tirando partido das suas potencialidades sendo eles, Cadaval, muito embora 

neste momento não esteja em utilização, Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. 

Relativamente às infraestruturas de apoio à espera apenas a interface de Óbidos, não tem 

relógio e sala de espera. De igual modo, cafetaria/bar apenas não existe na infraestrutura de 

Óbidos e Nazaré, já em relação à existência de quiosque/papelaria são apenas quatro as 

interfaces que disponibilizam, centro coordenador de transportes do Bombarral, estação central 

de camionagem de Sobral de Monte Agraço e o terminal rodoviário de Alcobaça e Caldas da 

Rainha, ambos também com restaurante e comércio. 

Melhorar a informação aos cidadãos sobre o sistema de transportes e mobilidade é um dos 

objetivos do atual PAMUS, e neste contexto a sinalética/informação ao público é um dos temas 

também em análise, em que é possível constatar que, à exceção do interface rodoviário de 

Nazaré, Óbidos e Sobral de Monte Agraço, têm sinalização nas plataformas.  
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Relativamente, aos indicadores de informação sonora, sobre horários e tarifários e ainda sobre 

táxis e TP rodoviário, bem como ecrãs informativos, a situação é bastante diversificada na 

generalidade dos municípios, sendo mais problemática na disponibilização de informação 

sonora e na garantia de informação atualizada e integrada sobre o sistema de transportes 

públicos e sobre táxis pois quanto à disponibilização de informação sobre horários apenas não 

existe no interface da Lourinhã e Óbidos tal como sobre tarifários não existe nestes e ainda no 

interface da Nazaré. 

A intermodalidade associada aos interfaces foi materializada nos indicadores de 

estacionamento para táxis, automóveis e bicicletas. A existência de boas condições de 

intermodalidade proporciona uma redução significativa do tempo de viagem e níveis de 

acessibilidade reforçada atraindo população e atividades. Deste modo apenas o terminal 

rodoviário de Caldas da Rainha e a paragem de autocarro de Óbidos não disponibilizam 

estacionamento para táxis e automóveis. 

Em termos de oferta de estacionamento de táxis, salienta-se a interface de Alcobaça, com oito 

lugares e Arruda dos Vinhos, Lourinhã e Torres Vedras com seis cada. No entanto, quanto a 

estacionamento automóvel, o terminal rodoviário de Torres Vedras, concentra 60% de todos os 

lugares de estacionamento referidos para as interfaces rodoviárias do Oeste, seguida pela 

interface de Sobral de Monte Agraço com 18% (300 lugares) e Alcobaça com 15% (250 

lugares). Embora não exista informação que permita caracterizar os cicloparques, sabe-se que 

Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche têm estacionamento nas interfaces para bicicletas. 

Complementarmente ao estudo das componentes das infraestruturas rodoviárias importa 

conhecer também as ferroviárias e os serviços que nelas operam. As características gerais do 

sistema ferroviário serão para já abordadas em exclusivo no âmbito da análise das 

fichas/inquérito, remetidas pelos municípios de Bombarral, Caldas da Rainha e Nazaré e pela 

informação disponibilizada por Infraestruturas de Portugal que permitiu caracterizar as 

interfaces ferroviárias relativamente às infraestruturas e ambiente na estação, infraestruturas 

de apoio à espera, sinalética/informação ao público. 

 

7.2.2. Interfaces Ferroviárias 

Em termos de interfaces ferroviárias, destaca-se para o território do Oeste, as estações e 

apeadeiros da linha do Oeste que estabelece a ligação Torres Vedras, Caldas da Rainha, 

Leiria, Figueira Foz e Coimbra.  
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Neste sentido, no município de Alcobaça identifica-se a estação ferroviária de Martingança, 

localizada na rua dos Caminhos de Ferro e a estação ferroviária de Pataias, originalmente 

conhecida como Apeadeiro de Pataias, é uma gare ferroviária da linha do Oeste, com acesso 

pela rua da Estação, na localidade de Pataias-Gare. É ainda importante referir que além destas 

estações, a estação ferroviária também conhecida por Valado-Nazaré-Alcobaça, a 5 km de 

Alcobaça, pela proximidade também serve o município de Alcobaça. 

O concelho de Alenquer não dispõe de estação ferroviária nos seus limites administrativos, no 

entanto, tem proximidade geográfica à estação do Carregado, que se localiza no sudeste do 

concelho de Vila Franca de Xira, freguesia de Castanheira do Ribatejo, lugar da Vala do 

Carregado.   

No município de Arruda dos Vinhos não se localiza nenhuma interface ferroviária.  

Por sua vez, no município do Bombarral, identifica-se a estação ferroviária do Bombarral, 

localizada na rua Julio Turnelli, como interface ferroviária da Linha do Oeste, e ainda o 

apeadeiro de São Mamede, originalmente denominado de Estação de São Mamede e o 

apeadeiro de Paúl.  

No município do Cadaval não existe nenhuma interface ferroviária confinada ao seu território 

administrativo, encontrando-se a estação mais próxima no Bombarral a cerca de 7 km.  

A estação de Caldas da Rainha funciona como interface ferroviária, situa-se junto no largo da 

Estação de Caminhos de Ferro, no centro do município, faz serviço regional e inter-regional e é 

um dos interfaces que já dispõe de estacionamento para velocípedes. Nos limites 

administrativos do concelho é ainda possível identificar o apeadeiro Salir do Porto também da 

Linha do Oeste e situa-se no troço entre Caldas da Rainha e Leiria. 

Tal como, Alenquer, Arruda dos Vinhos e Cadaval, a Lourinhã não tem nenhuma interface 

ferroviária, sendo a estação de Torres Vedras a mais próxima a cerca de 18 km.  

Em termos de interfaces ferroviários é possível localizar no município da Nazaré duas 

infraestruturas, designadamente a estação ferroviária de Valado e o apeadeiro de Famalicão 

da Nazaré. A estação ferroviária de Valado situa-se em frente à Rua Professor Arlindo Varela, 

e o apeadeiro de Famalicão da Nazaré, localizado na rua do Apeadeiro, estabelecem ligações 

regionais com destino a Caldas da Rainha e Leiria.  

A infraestrutura da estação de caminho-de-ferro em Óbidos está desativada funcionando 

apenas como apeadeiro para alguns comboios regionais. Tendo em conta que a sua 

localização é afastada do centro e não existe ligação em autocarro ao centro da vila era 
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necessário promover a intermodalidade destes modos de transporte para potenciar as 

potencialidades do interface.  

Neste sentido, a apeadeiro de Óbidos é uma plataforma ferroviária da Linha do Oeste que 

integra o troço entre Torres Vedras - Leiria. 

Em Peniche, é possível mencionar o apeadeiro da Dagorda como o local de passagens das 

ligações regionais entre Meleças e Caldas da Rainha, Lisboa - Caldas da Rainha e Torres 

Vedras – Caldas da Rainha.  

Por sua vez, no município de Sobral de Monte Agraço, existem quatro infraestruturas 

ferroviárias que constituem as interfaces ferroviárias do município, a estação ferroviária de 

Pero Negro e os apeadeiros de Sapataria, Zibreira e Jerumelo.  

A estação ferroviária de Pero Negro, faz parte do troço entre Agualva - Cacém e Torres Vedras 

e encontra-se junto ao Largo da Republica, na localidade de Pero Negro. 

O apeadeiro de Sapataria localiza-se na rua do apeadeiro, o de Zibreira na rua 25 de Abril, em 

Pedrogãos e o apeadeiro de Jerumelo localizado na Av. Principal, Milharados serve as 

localidades de Jerumelo e Casais de São Martinho.  

O município de Torres Vedras, no universo da região do Oeste, é o que apresenta maior 

número de interfaces, quatro estações ferroviárias e dois apeadeiros. A estação ferroviária de 

Outeiro é uma das interfaces ferroviárias do município de Torres Vedras, situa-se junto à rua da 

Estação, na localidade de Outeiro da Cabeça, as outras são, a estação de Ramalhal, com 

acesso pela Avenida 25 de Abril, nesta localidade, a estação de Dois Portos acedida pela Rua 

Adriano Ramalho e a estação ferroviária de Torres Vedras, junto à rua da Estação, na 

localidade de Torres Vedras. 

No que concerne aos apeadeiros, o de Runa localiza-se na N248, e o da Feiteira, na rua do 

apeadeiro da Feiteira, integram ambos o troço entre Agualva - Cacém e Torres Vedras. 

Por fim, o ascensor da Nazaré, também designado como elevador ou funicular, é considerado 

uma importante interface, explorado pela Câmara Municipal, funciona como serviço público de 

transporte urbano, e apresenta um considerável volume de tráfego, registando em 2015 o 

transporte de aproximadamente 900 mil passageiros. Foi inaugurado em 28 de Julho de 1889 e 

é um projeto do Engenheiro Francês, Raul Mesnier du Ponsard. Este ascensor mecânico 

funciona a cabo descoberto sobre roldanas, numa extensão de 318 m e com inclinação de 

42%, realiza viagens de 15 em 15 minutos, com horário em época baixa entre as 7h15 até às 
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20h30, em época alta das 7h às 2h, e com horário alargado e especial em alturas de maior 

procura como Carnaval, Pascoa, festas e romarias.  

Ao longo dos anos tem vindo a ser alvo de melhorias de funcionamento e de segurança, como 

as de 2001 e 2002 em que sofreu uma remodelação profunda com substituição das cabines e a 

renovação dos terminais. 

De forma genérica, é possível referir que este interface funciona com o recurso a 2 veículos, 

que se alternam na subida e na descida cruzando-se a meio do percurso que tem uma 

extensão de 318 metros, 50 metros do percurso são em túnel, tem 120 metros de altitude no 

Sítio da Nazaré, vence uma inclinação de 42%, o tempo médio de viagem está estimado em 

cerca de 3 minutos, com lotação de 40 lugares, realiza cerca de 54 viagens por dia durante a 

época baixa e 250 em alguns dias da época alta, correspondendo a uma média de 1250 

passageiros por dia e 50 000 por ano, tem um custo de 1,20€ por viagem para adultos e 0,90€ 

para crianças. 
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Tabela 33.  Caraterísticas dos interfaces ferroviárias dos municípios do OESTE 

 

Fonte: Elaboração própria, mpt® e infraestruturasdeportugal.pt, 2015
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Na região do Oeste foram contabilizadas vinte e dois interfaces ferroviários, todos com 

plataforma abrigada e com lugares para se sentar. No entanto nenhum possui máquina de 

venda automática e apenas a estação ferroviária de Caldas da Rainha tem parque para 

bicicletas. Além dos indicadores referidos, as infraestruturas e ambiente da interface é ainda 

avaliado, através da existência de iluminação, verificando-se que está presente em todas as 

estações e apeadeiros identificados à exceção da estação ferroviária de Valado, na Nazaré e 

também da verificação das condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida 

que apenas não é garantida nesta interface e na estação ferroviária de Pero Negro e no 

apeadeiro de São Mamede.   

Relativamente à avaliação das infraestruturas de apoio à espera é possível aferir que nenhuma 

das interfaces tem multibanco, cabine telefónica, quiosque/papelaria, restaurante e comércio e 

apenas a estação ferroviária de Torres Vedras e do Ramalhal têm cafetaria/bar. Outro dos 

indicadores considerados foi o WC, verificando-se que não existe em todos os apeadeiros com 

exceção do apeadeiro de São Mamede, nas estações apenas a do Outeiro não tem, bem como 

o ascensor da Nazaré. Quanto à existência de sala de espera e relógio nas interfaces, verifica-

se que praticamente em todas as estações ferroviárias ao contrário do que acontece nos 

apeadeiros onde nenhum apresenta esta infraestrutura.  

No que diz respeito à sinalética e informação ao público, a análise dos distintos indicadores 

revela que existe um número significativo de interfaces (13) sobretudo os apeadeiros, que não 

tem sinalização nas plataformas, informação sonora (17), informação sobre tarifário (19), ecrãs 

informativos (20), informação sobre táxis e transporte público rodoviário (20) e ainda nenhuma 

das interfaces analisadas tem planta da envolvente (22). No entanto, a informação sobre 

horários é o elemento que está presente em maior número de interfaces ferroviários (17).  

Neste ponto, é importante ressalvar a importância de garantir a existência de informação 

atualizada e integrada sobre o sistema de transportes e mobilidade, pois este é um elemento 

fundamental na capitalização de progressos ao nível dos transportes públicos. 

De igual modo, a intermodalidade e as condições que a promovam, traduzida pelo indicador de 

estacionamento para táxis e automóveis, revela que na região do Oeste e nas interfaces 

analisadas esta questão apresenta grandes debilidades pois só existe em duas interfaces 

estacionamento automóvel e em seis, estacionamento para táxis.  

O sucesso dos interfaces passa, necessariamente, pelo correto planeamento dos seus usos e 

das atividades a eles associados, sendo possível concluir que a tendência geral dos espaços 

analisados deve pautar-se pela ampliação das suas funções principais e complementares, 

nomeadamente através de programas e atividades que atraiam clientes, como cafetarias, 

restaurantes, livrarias, infraestruturas que garantam a segurança e conforto de quem se 

movimenta mas que também sirvam as necessidades de mobilidade urbana, assegurando um 
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serviço de transportes públicos de boa qualidade e com características técnicas adequadas à 

procura, com preços e tempos de deslocação competitivos.  

Em conformidade com o referido, a melhoria da informação aos cidadãos sobre o sistema de 

transportes e mobilidade é também um elemento crucial a considerar na estratégia a adotar 

para os interfaces, baseada na integração física (funcionalidade de interfaces), tarifária 

(utilização do mesmo título de transporte) e lógica (informação e integração de horários) dos 

diferentes componentes do sistema de mobilidade. 
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7.3. SÍNTESE 

As interfaces são por natureza espaços de mobilidade, de interligação e de convergência com 

forte influência na área em que se inserem. Neste sentido, a atual conjetura das políticas de 

mobilidade e transportes, continua a chamar à atenção, para as vantagens da utilização dos 

transportes públicos coletivos, quer devido aos melhores desempenhos ambientais e 

energéticos quer pela sua competitividade, nomeadamente para as qualidades do transporte 

ferroviário.  

Em conformidade com o PROT-OVT são linhas de orientação estratégica para as interfaces no 

território do Oeste:  

 A promoção da intermodalidade através da intensificação do uso do transporte público 

coletivo, articulando parques de estacionamento, ferrovia, ECC´s, áreas centrais e 

funcionais; 

 Estabelecimento de uma rede de ECC´s, conecta e coerente, em termos de 

informação e de critérios de conforto e de acessibilidade, que permita criar uma base 

transparente do sistema de transportes da Região, para todos os clientes, a partir de 

qualquer destas infra estruturas; 

 Definir critérios de informação e conforto para a utilização das ECC´s e PCC´s (Pontos 

de Chegada e Correspondência), compatíveis com o estabelecimento, na Região, de 

uma rede integrada de transportes públicos com elevados níveis de qualidade, que se 

possa constituir como alternativa real/dissuasora à utilização do transporte individual;  

 Realização de matriz informativa baseada na rede de ECC´s, consolidando a 

integração do sistema de transportes públicos e gerando novas dinâmicas de 

mobilidade consentâneas com critérios de sustentabilidade.  

A OesteCIM agrega interfaces rodoviários e ferroviários na grande maioria dos municípios. Em 

termos rodoviários o transporte coletivo assegura uma cobertura geográfica em todo o 

território, embora com horários reduzidos em determinadas carreiras, nomeadamente nas 

zonas de baixa densidade. As operadoras a funcionar nos interfaces rodoviários são diversas 

destacando-se em termos de serviços, a Rodoviária do Tejo, que integra a Rodoviária do Oeste 

pois assegura o transporte urbano em Alcobaça (CHITA), Caldas da Rainha (TOMA), Óbidos 

(OBI) e Peniche (Circuito Urbano) e disponibiliza também o serviço Rápidas no qual estabelece 

a ligação de Peniche e Caldas da Rainha a Lisboa e Caldas da Rainha-Leiria a Santarém e 

ainda as ligações interurbanas, nacionais através da rede expressos e internacionais pela 

operadora Intercentro. Outras empresas a operar no Oeste são a Barraqueiro Oeste, sediada 

em Torres Vedras que assegura as ligações a Lisboa e o transporte local dos concelhos de 

Torres Vedras, parte da Lourinhã, Cadaval e Bombarral e a Rede Expressos.  



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

316 

 

Da avaliação das interfaces rodoviárias e ferroviárias emerge como principais debilidades a 

ausência de articulação funcional entre as interfaces e outras atividades complementares como 

papelaria, comércio e restauração, paralelamente verifica-se também falta de informação sobre 

o espaço envolvente e os restantes transportes existentes. 

A grande maioria dos interfaces não dispõe de ecrãs informativos, sendo o número de 

interfaces sem informação sobre tarifário considerável e em menor número alguns também 

ainda não tem informação sobre os horários. A aquisição de títulos de transporte em máquinas 

de venda automática só é possível em três interfaces rodoviárias.  

A questão da segurança, avaliada pela existência de câmaras de vigilância e pessoal de 

segurança, apresenta valores pouco representativos existindo apenas em 6 interfaces no 

universo dos 32 analisados. No entanto, o ambiente geral dos interfaces materializado pela 

existência de iluminação, caixotes do lixo, plataforma abrigada e lugares sentados verifica-se 

em quase todas as interfaces.  

No que respeita à intermodalidade, existe um enorme défice, uma vez que a generalidade das 

interfaces não oferece alternativas de transporte, sendo que em apenas seis (cinco rodoviárias 

e uma ferroviária) oferecem parque para bicicletas. De igual modo, a disponibilização de 

estacionamento para táxis e automóvel é bastante superior nas interfaces rodoviárias por 

comparação com as ferroviárias que apenas se verifica em Alcobaça, Óbidos e Torres Vedras. 

Contudo, nas interfaces rodoviárias ao nível do número de estacionamento para automóveis a 

dispersão de valores é elevada, com Torres Vedras no topo da lista, seguida por Sobral de 

Monte Agraço e Alcobaça.  

No território do Oeste, observam-se três cidades cujas interfaces rodoviárias e ferroviários, 

estão relativamente próximas para possibilitar uma articulação modal eficiente que no entanto 

não se verifica, designadamente Caldas da Rainha, Bombarral e Torres Vedras. As restantes 

estações/apeadeiros localizam-se na sua maioria no exterior dos centros urbanos, sem 

qualquer articulação com o transporte coletivo rodoviário. 

O transporte coletivo ferroviário apresenta valores de utilização reduzidos, quando poderia ser 

um modo de transporte competitivo nas deslocações internas do Oeste face ao automóvel e ao 

transporte coletivo rodoviário, considerando os tempos de percurso. A sua baixa utilização 

deve-se em particular às frequências reduzidas, à localização das estações e apeadeiros na 

maioria das vezes fora do núcleo urbano e sem ligação ao mesmo, e às debilidades dos 

interfaces que o desvaloriza face aos outros modos de transporte.  
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8. ESTACIONAMENTO 
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8.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

O estacionamento é encarado, nos dias de hoje, como uma das principais componentes de 

qualquer política de mobilidade urbana e, a sua correta gestão, poderá contribuir para regular a 

utilização do automóvel privado. A literatura da especialidade mostra que as principais razões 

dos congestionamentos urbanos se devem à problemática relacionada com o estacionamento 

e não, como muitas vezes se pensa, apenas com a circulação. 

Atualmente, o automóvel apresenta-se como o principal modo de deslocação da população 

residente na OesteCIM, condicionando a circulação no espaço público e, por inerência, 

exercendo pressão na procura de estacionamento. Neste sentido, as políticas de 

estacionamento desenvolvidas pela OesteCIM deverão incentivar uma menor utilização do 

veículo automóvel e criar condições mais favoráveis para uma maior repartição modal, com 

especial destaque para a utilização de transportes públicos e modos suaves. 

Neste capítulo é caracterizada a oferta de estacionamento, que pode ser desagregada em 

função dos regimes de acesso (público ou privado), do regime de pagamento (gratuito ou pago) 

ou da sua localização (na via ou fora desta). A oferta pode ser ainda caraterizada em função 

dos seus atributos e em função da capacidade, das modalidades de exploração, e do regime 

tarifário. 

A correta gestão destes atributos de oferta de estacionamento deve constituir-se como um dos 

instrumentos de gestão do sistema de mobilidade, contribuindo para promover a transferência 

modal do transporte individual para o transporte coletivo, aumentar o ganho de eficiência na 

circulação e na realização das operações de cargas e descargas, bem como na facilidade de 

encontrar estacionamento de curta duração. 

Para o desenvolvimento da caracterização e diagnóstico deste tema adotou-se a seguinte 

metodologia de trabalho: 

 No caso de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Nazaré e Torres Vedras, utilizou-se a 

informação georreferenciada remetida pelas referidas Câmaras Municipais; 

 Nos restantes municípios, foi elaborada uma análise através do Google Earth, que 

privilegiou a identificação dos principais parques e lugares de estacionamento, nos 

principais eixos viários da cidade, com maior número de polos geradores de viagens: 

camaras municipais, serviços públicos, infraestruturas de saúde, infraestruturas 

desportivas e culturais, interfaces de transporte, entre outros. 

Na oferta de estacionamento na via pública foram considerados os lugares que se 

encontravam demarcados nos arruamentos, através de pintura ou diferenciação de piso. Se em 

alguns casos a identificação dos lugares de estacionamento foi facilitada pela existência de 
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marcação dos mesmos no pavimento, em outros reconhece-se a possibilidade de existirem 

bolsas e lugares de estacionamento que não estejam contemplados na análise que se 

apresenta, uma vez que a metodologia utilizada não foi acompanhada de trabalhos de campo. 

Para os municípios de Alcobaça, Lourinhã e Sobral de Monte Agraço é utilizada informação 

relevante enviada pelas Câmaras Municipais em causa; 
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8.2. ESTACIONAMENTO GRATUITO 

As políticas locais das cidades apoiam-se numa doutrina constante: há que limitar a invasão da 

cidade pelo carro. Os danos reconhecidos ou suspeitados de um número sempre crescente de 

veículos justificam esta posição. Espaços públicos, outrora locais de lazer e de encontro são 

transformados em espaços funcionais reservados à circulação e ao estacionamento do 

automóvel (DUPEY, 1998). 

Os problemas de estacionamento são agravados quando a procura por um lugar de 

estacionamento excede a oferta existente. Normalmente, estes problemas ocorrem nos centros 

das cidades e localidades e a partir daí se propagam. Se existe um incremento do número de 

veículos a circular numa localidade ou cidade, acresce também a procura por lugares de 

estacionamento. 

A motorização está relacionada com os problemas de congestionamento, de poluição do ar, e 

de um modo geral, de todas as implicações negativas resultantes do uso do automóvel. A nível 

nacional, a taxa de motorização encontra-se acima dos quinhentos veículos por mil habitantes, 

facilmente compreendemos que o automóvel está na base do meio de transporte mais usado 

pela população portuguesa. A ausência de políticas eficazes na racionalização do uso do 

automóvel, em muitas cidades portuguesas levou a que o fenómeno da motorização não fosse 

efetivamente contido. 

O princípio de qualidade urbana de uma cidade vai para além de uma elevada oferta de 

estacionamento. Este princípio requer uma oferta equilibrada de estacionamento, vias, 

transporte público, infraestruturas para modos suaves (bicicletas e peões) e espaços livres. Há 

a necessidade de ajustar a oferta de estacionamento à procura existente, oferecendo apenas 

os lugares necessários e introduzindo uma política racional de preços, ou seja, os lugares de 

estacionamento mais escassos e desejados devem apresentar o preço mais elevado. 

Relativamente à tipologia de estacionamento dominante no território dos municípios da 

OesteCIM, verifica-se que é na via pública que se verifica maior oferta. Estes encontram-se 

associados, de um modo geral, à existência de polos geradores de atração de viagens, de que 

são exemplo os estabelecimentos comerciais, serviços, e equipamentos escolares, desportivos 

e de turismo, que assumem um papel determinante no sistema viário devido à procura que 

geram ao nível do estacionamento. 
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8.2.1. Estacionamento na Via Pública Não Tarifado 

Neste ponto procede-se a uma caracterização da oferta de estacionamento público gratuito nas 

localidades da OesteCIM resultante da informação disponibilizada pelos municípios e análise 

através do Google Earth.  

No gráfico que se segue podemos verificar o número de lugares destinados a estacionamento 

gratuito que cada município da OesteCIM disponibiliza. Através da sua análise é fácil perceber 

que os municípios de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche são os que disponibilizam 

um maior número de lugares relativamente aos restantes municípios. 

 

Gráfico 36. Número de lugares de estacionamento gratuitos na via pública, nos municípios da OesteCIM 

Fonte: Câmaras Municipais dos municípios em análise e Google Earth 

Segue-se uma discrição mais detalhada dos estacionamentos gratuitos na via pública de cada 

município relativamente à sua localização no contexto da área urbana. 
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Alcobaça 

No município de Alcobaça, existem disponíveis cerca de 1240 lugares na via pública, 1058 

lugares destinam-se ao estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 85% de 

estacionamento gratuito (visível na figura seguinte) face à oferta total disponível. Quanto à 

oferta de estacionamento tarifado na via pública, existiam 146 lugares, que representam 12% 

de estacionamento tarifado face à oferta total disponível. Relativamente à oferta de lugares 

reservados, verifica-se que existiam 36 lugares, equivalendo a 3% de estacionamento 

reservado face à oferta total disponível. 

 

Figura 90. Estacionamento gratuito na via pública no município de Alcobaça  

Fonte: Google Earth, 2016 
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Alenquer 

No total da oferta no município de Alenquer foram identificados 1932 lugares de 

estacionamento na via pública, sendo que 14% (268 lugares) da oferta é tarifada, 86% (1664 

lugares) é gratuita e 1% (19 lugares) é reservada a cargas e descargas, pessoas com 

mobilidade reduzida e determinados utilizadores e/ou entidades. 

Na figura seguinte estão representados os locais dos lugares dos estacionamentos que se 

distribuem principalmente na parte central da área urbana. 

 

Figura 91. Estacionamentos gratuitos na via pública no município de Alenquer 

Fonte: Câmara Municipal de Alenquer e Google Earth 
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Arruda dos Vinhos 

Relativamente à oferta de estacionamento em Arruda dos Vinhos na via pública, verifica-se que 

existem cerca de 1 453 lugares disponíveis. Destes,1 374 são lugares para estacionamento 

não tarifado, o que representa cerca de 95% de estacionamento gratuito face à oferta total 

disponível, representado na figura seguinte. Quanto à oferta de estacionamento tarifado 

existem 70 lugares, o que representa 5% de estacionamento tarifado face à oferta total 

disponível. Quanto aos lugares reservados, verifica-se que existiam 9 lugares, o que equivale a 

1% de estacionamento reservado face à oferta total disponível. 

 

Figura 92. Estacionamento gratuito na via pública no município de Arruda dos Vinhos 

Fonte: Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos e Google Earth 
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Bombarral 

O município de Bombarral tem disponível cerca de 623 lugares disponíveis na via pública, 585 

lugares são estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 94% de estacionamento 

gratuito (visível na figura que se segue) face à oferta total disponível. Em relação á oferta de 

estacionamento tarifado na via pública, neste município não foram encontrados lugares com as 

essas caraterísticas. No que diz respeito à oferta de lugares reservados, verifica-se que 

existem 38 lugares, equivalendo a 6% de estacionamento reservado face à oferta total 

disponível. 

 

Figura 93. Estacionamento gratuito na via pública no município de Bombarral 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Cadaval 

No município de Cadaval há cerca de 1105 lugares disponíveis na via pública, 1091lugares 

destinam-se ao estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 99% de 

estacionamento gratuito (visível na figura seguinte) face à oferta total disponível. Não foi 

encontrada oferta de estacionamento tarifado na via pública neste município e no que diz 

respeito à oferta de lugares reservados, verifica-se que existiam 14 lugares, equivalendo a 1% 

de estacionamento reservado face à oferta total disponível. 

 

Figura 94. Estacionamento gratuito na via pública no município de Cadaval 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Caldas da Rainha 

O município de Caldas da Rainha, tem disponível cerca de 3069 lugares disponíveis na via 

pública, 3 024 lugares destinam-se ao estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 

98,5% de estacionamento gratuito (visível na figura seguinte) face à oferta total disponível. No 

que diz respeito à oferta de lugares reservados, verifica-se que existiam 45 lugares, 

equivalendo a 1,5% de estacionamento reservado face à oferta total disponível. 

 

Figura 95. Estacionamento gratuito na via pública no município de Caldas da Rainha 

Fonte: Google Earth, 2016 

 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

328 

 

Lourinhã 

No município de Lourinhã, existem cerca de 1160 lugares disponíveis na via pública, 1076 

lugares destinam-se ao estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 93% de 

estacionamento gratuito face à oferta total disponível, visível na figura seguinte. Quanto à 

oferta de estacionamento tarifado na via pública, existiam 66 lugares, que representa 6% de 

estacionamento tarifado face à oferta total disponível. No que diz respeito à oferta de lugares 

reservados, verifica-se que existiam 18 lugares, equivalendo a 2% de estacionamento 

reservado face à oferta total disponível. 

 

Figura 96. Estacionamento gratuito na via pública no município de Lourinhã 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Nazaré 

No município da Nazaré, existem cerca de 978 lugares disponíveis na via pública, 670 lugares 

destinam-se ao estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 69% de 

estacionamento gratuito (visível na figura seguinte) face à oferta total disponível. Quanto à 

oferta de estacionamento tarifado na via pública, existiam 205 lugares, que representa 21% de 

estacionamento tarifado face à oferta total disponível. No que diz respeito à oferta de lugares 

reservados, verifica-se que existiam 103 lugares, equivalendo a 11% de estacionamento 

reservado face à oferta total disponível. 

 

Figura 97. Estacionamento gratuito na via pública no município de Nazaré 

Fonte: Câmara Municipal de Nazaré e Google Earth 
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Óbidos 

No município de Óbidos, existe cerca de 416 lugares disponíveis na via pública, 404 lugares 

destinam-se ao estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 97% de 

estacionamento gratuito (visível na figura seguinte) face à oferta total disponível. Sendo que 

não foi encontrada oferta de estacionamento tarifado na via pública, os restantes lugares do 

número total são lugares reservados cerca de 12 que corresponde a 3% de estacionamento 

face à oferta total disponível. 

 

Figura 98. Estacionamento gratuito na via pública no município de Óbidos 

Fonte: Google Earth, 2016 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

331 

 

Peniche 

No município de Peniche há disponível cerca de 2478 lugares disponíveis na via pública, 2402 

lugares destinam-se ao estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 97% de 

estacionamento gratuito (visível na figura seguinte) face à oferta total disponível. Quanto à 

oferta de estacionamento tarifado na via pública, existiam 32 lugares, que representa 1% de 

estacionamento tarifado face à oferta total disponível. No que diz respeito à oferta de lugares 

reservados, verifica-se que existiam 44 lugares, equivalendo a 2% de estacionamento 

reservado face à oferta total disponível. 

 

Figura 99. Estacionamento gratuito na via pública no município de Peniche 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Sobral de Monte Agraço 

No município de Sobral, existem disponíveis cerca de 693 lugares disponíveis na via pública, 

629 lugares destinam-se ao estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 91% de 

estacionamento gratuito face à oferta total disponível, visível na figura seguinte. Quanto à 

oferta de estacionamento tarifado na via pública, existem 41 lugares, que representa 6% de 

estacionamento tarifado face à oferta total disponível. Relativamente à oferta de lugares 

reservados, verifica-se que existem 23 lugares, correspondendo a 3% de estacionamento 

reservado face à oferta total disponível. 

 

Figura 100. Estacionamento gratuito na via pública no município de Sobral Monte Agraço 

Fonte: Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço e Google Earth 
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Torres Vedras 

No município de Torres Vedras, existe cerca de 9549 lugares disponíveis na via pública, 6431 

lugares destinam-se ao estacionamento não tarifado, o que representa cerca de 67% de 

estacionamento gratuito face à oferta total disponível, visível na figura seguinte. Quanto à 

oferta de estacionamento tarifado na via pública, existiam 1109 lugares, que representa 12% 

de estacionamento tarifado face à oferta total disponível. No que diz respeito à oferta de 

lugares reservados, verifica-se que existiam 2009 lugares, equivalendo a 21% de 

estacionamento reservado face à oferta total disponível. 

 

Figura 101. Estacionamento gratuito na via pública no município de Torres Vedras 

Fonte: Câmara Municipal de Torres Vedras e Google Earth 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

334 

 

8.2.2. Parques Não Tarifados 

Para além do estacionamento na via pública foram analisados também parques ou bolsas de 

estacionamentos cuja utilização não é tarifada. Este tipo de estacionamento pode localizar-se 

em área subterrânea ou então à superfície. No caso dos municípios da OesteCIM foram 

localizados apenas Parques ou Bolsas à superfície. Estes espaços são normalmente 

demarcados através de pintura no pavimento ou de sinalização visível com identificação clara 

do respetivo regime de utilização, no entanto, nem sempre se verifica em todos os parques.  

Seguidamente será analisada a existência ou não deste tipo de estacionamento em cada 

município de compõe a OesteCIM. 
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Alcobaça 

No município de Alcobaça, foram identificados 6 parques de estacionamento, cuja localização 

se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 987 lugares. 

De realçar ainda o facto da maioria destes parques se agruparem principalmente no núcleo do 

aglomerado urbano. 

 

Figura 102. Parques gratuitos no município de Alcobaça 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Alenquer 

No município de Alenquer, foram identificados 11 parques de estacionamento, cuja localização 

se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 857 lugares em 

parques. De realçar ainda o facto destes parques se localizarem, maioritariamente nas áreas 

adjacentes ao aglomerado urbano. 

 

Figura 103. Parques gratuitos no município de Alenquer 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Arruda dos Vinhos 

No município de Arruda dos Vinhos, foram identificados 15 parques de estacionamento, cuja 

localização se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 949 

lugares. De realçar ainda o facto destes de 3 destes parques serem privados. 

 

Figura 104. Parques gratuitos no município de Arruda dos Vinhos 

Fonte: Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos e Google Earth, 2016 
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Bombarral 

No município de Bombarral, foram identificados 16 parques de estacionamento, cuja 

localização se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 692 

lugares. De realçar ainda o facto da maioria destes parques se localizam principalmente na 

área norte do aglomerado urbano. 

 

Figura 105. Parques gratuitos no município de Bombarral 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Cadaval 

No município de Cadaval, foram identificados 3 parques de estacionamento, cuja localização 

se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 145 lugares. 

Importa aludir ainda que 2 destes parques identificados se referem a parques de 

supermercados. 

 

Figura 106. Parques gratuitos no município de Cadaval 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Caldas da Rainha 

No município de Caldas da Rainha, foram identificados 57 parques de estacionamento, cuja 

localização se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 

3212 lugares. De referir ainda o fato destes parques se localizam de forma homogénea no 

aglomerado urbano. 

 

Figura 107. Parques gratuitos no município de Caldas da Rainha 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Lourinhã 

No município de Lourinhã, foram identificados 10 parques de estacionamento, cuja localização 

se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 543 lugares. 

De realçar ainda o facto da maioria destes parques se agruparem principalmente em 2 pontos 

do centro do aglomerado urbano. 

 

Figura 108. Parques gratuitos no município da Lourinhã 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Nazaré 

No município de Nazaré, foram identificados 5 parques de estacionamento, cuja localização se 

apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 633 lugares. De 

realçar ainda o facto da maioria destes parques não estarem regulamentados e também de não 

estarem devidamente demarcados e o pavimento não estar adaptado á circulação automóvel.    

 

Figura 109. Parques gratuitos no município da Nazaré 

Fonte: Câmara Municipal de Nazaré e Google Earth, 2016 
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Óbidos 

No município de Óbidos, foram identificados 15 parques de estacionamento, cuja localização 

se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 631 lugares e 

estão distribuídos maioritariamente pelo núcleo do aglomerado urbano. 

 

Figura 110. Parques gratuitos no município de Óbidos 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Peniche 

No município de Peniche, foram identificados 33 parques de estacionamento, cuja localização 

se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total de 1381 lugares. 

Importa referir ainda que estes se localizam na sua maioria na parte este do aglomerado. 

 

Figura 111. Parques gratuitos no município de Peniche 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Sobral de Monte Agraço 

No município de Sobral de Monte Agraço, foram identificados 6 parques de estacionamento, 

cuja localização se apresenta na figura seguinte. Estes parques contemplam uma oferta total 

de 225 lugares. De realçar ainda o facto da maioria destes parques estarem localizados 

principalmente no centro do aglomerado urbano. 

 

Figura 112. Parques gratuitos no município de Sobral de Monte Agraço  

Fonte: Google Earth, 2016  
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8.3. ESTACIONAMENTO TARIFADO 

De uma forma geral o acentuado aumento da circulação rodoviária nas vias dos aglomerados 

urbanos é um fenómeno cada vez mais presente nos municípios. Para minimizar as 

desvantagens desta situação tem vindo a ser necessário adotar medidas de forma a disciplinar 

a circulação e o uso eficiente do automóvel com a pretensão de salvaguardar o bem-estar dos 

cidadãos.  

De acordo com o estudo efetuado, grande parte do estacionamento não tarifado está confinado 

às áreas periféricas da cidade, onde existe uma menor concentração de equipamentos e 

serviços. Por este motivo, não se considera relevante a existência de uma regulação tarifária 

que controle e condicione o acesso, através do automóvel, a estes locais da cidade. 

Uma das medidas mais persuasivas e eficientes é a utilização de estacionamento tarifado nas 

áreas de maior mobilidade urbana, tanto na via pública como em parques. Nestas áreas de 

estacionamento de duração limitada, o estacionamento só é permitido mediante pagamento de 

uma taxa, em determinados períodos, e em que existam limites máximos de tempo de 

permanência dos veículos, sendo que a verificação do cumprimento dessas condições poderá 

ser feita através de dispositivos mecânicos ou eletrónicos dotados de relógio e que emitam 

títulos de estacionamento mediante pagamento em numerário ou, junto dos serviços do 

município por outros meios legalmente aceites. 

A fiscalização é da competência das próprias câmaras exercida através do pessoal de 

fiscalização designado para o efeito, devidamente identificado e que, como tal, seja 

considerado ou equiparado a autoridade e também, através da polícia municipal, quando 

exista. 

Neste sentido, neste ponto serão analisados os estacionamentos tarifados de cada município 

que compõe a OesteCIM. 

 

8.3.1. Estacionamento tarifado na via pública 

No que se refere a estacionamento na via pública tarifado, naturalmente o número de lugares 

comparativamente aos lugares de estacionamento não tarifado são bastante inferiores e não 

está presente em todos os municípios que constituem a OesteCIM. Nos municípios de Óbidos, 

Bombarral e Cadaval não foi detetado este tipo de estacionamento.  

No seguimento deste ponto serão analisados todos os municípios com acompanhamento de 

figuras para representar a localização das áreas que têm disponível estacionamento tarifado.  
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Alcobaça 

O município de Alcobaça tem disponível na sua área urbana cerca de 146 lugares de 

estacionamento tarifado, como podemos ver na figura que se segue. Estes estacionamentos 

estão localizados em diversas ruas, designadamente: rua Doutor Francisco Zagalo, rua 

Engenheiro Duarte Pacheco, rua Frei António Brandão, rua Cândido dos Reis, rua Professor 

Eng. Joaquim Vieira Natividade e rua Doutor Brilhante.  

 

Figura 113. Estacionamento tarifado no município de Alcobaça 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Alenquer 

No sentido de preservar e proteger o património de interesse cultural, paisagístico e ambiental 

da Vila de Alenquer, o município elaborou uma proposta de alteração ao regulamento geral das 

zonas de estacionamento de duração limitada e utilização onerosa nos termos das disposições 

conjugadas do n.º 7 do artigo 112.º e artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, do 

disposto nas alíneas k), ee), rr) e ccc) do n.º1, todos do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, do Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril, das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 6.º 

da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

114/94 de 3 de maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

44/2005, de 23 de fevereiro, pela Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro e Regulamento de 

Sinalização de Trânsito aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de 

agosto, e pelo Decreto Regulamentar n.º 13/2003, de 26 de junho, e Portaria n.º 1424/2001, de 

13 de dezembro alterado pela Portaria n.º 1334-F/2010, de 31 de dezembro. 

O acesso e estacionamento na “zona de estacionamento de duração limitada” no município de 

Alenquer está sujeita ao pagamento das taxas constantes de acordo com a tabela que se 

segue, e dentro das condições de funcionamento e horários fixados pela Câmara Municipal, 

obedecendo ao disposto no Regulamento de Trânsito do Município de Alenquer. 

A fiscalização do pagamento destes lugares é da competência da Câmara Municipal de 

Alenquer que é exercida através do pessoal de fiscalização designado para o efeito. O horário 

da utilização sujeita a pagamento de taxas é dias úteis de segunda a sexta-feira das 9 horas às 

18 horas e sábados das 9 horas às 13 horas. 

Tabela 34. Tabela de preços e tempos de estacionamento 

Fração horária Valor proposto 

15 min €0,20 

30 min €0,40 

60 min €0,60 

90 min €0,80 

120 min €1,20 

150 min €1,50 

180 min €2,15 

Fonte: Câmara Municipal de Alenquer 
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Importa ainda referir que as ruas que têm disponível este tipo de estacionamento são: Av. 

Jaime Ferreira, Largo Rainha Santa Isabel, Av. 25 de Abril, Rua de Triana, Rua Dr. Bento 

Pereira do Carmo, Rua Décio Soares Correia, Largo Palmira Bastos, Rua dos Blocos Sociais, 

Rua Sacadura Cabral, Av. dos Bombeiros Voluntários, Calçada Francisco Carmo, Largo 

Espírito Santo, Beco de São Benedito, Rua dos Guerras, Rua Pero de Alenquer, Parque de 

Estacionamento da Fábrica da Igreja Paroquial de Triana, Praça Luís de Camões e Rua 

Renato Leitão Lourenço. No total foram contabilizados 268 lugares tarifados e 23 parquímetros, 

como é possível visualizar na figura seguinte. 

 

Figura 114. Estacionamento tarifado e parquímetros no município de Alenquer  

Fonte: Câmara Municipal de Alenquer  



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

350 

 

Arruda dos Vinhos 

No município de Arruda dos Vinhos existem 70 lugares de estacionamento tarifado e 4 

parquímetros distribuídos pela rua Luís de Camões, Largo José Vaz Monteiro, rua Cândido dos 

Reis e rua heróis do ultramar (visível na figura seguinte). No que diz respeito à taxa aplicada 

esta sofreu um desagravamento de mais de 54%, o valor de 1,27€/hora cobrado até 2014 

passou para 0,58€/hora (valores acrescidos de IVA).  

 

 

Figura 115. Estacionamento tarifado e parquímetros no município de Arruda dos Vinhos 

Fonte: Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos 
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Lourinhã 

O município de Lourinhã tem disponíveis 66 lugares sujeitos a taxas de utilização, visíveis na 

figura seguinte. Os parquímetros instalados nas zonas de estacionamento de duração limitada 

funcionam em todos os dias úteis, das 09 horas às 19 horas, aos Sábados das 09 horas às 13 

horas. Fora dos períodos definidos o estacionamento é gratuito e não está condicionado a 

qualquer limitação de permanência, com exceção do estacionamento nos lugares que venham 

a ser reservados para cargas e descargas.  

O estacionamento nas zonas tarifadas não ficará sujeito a um período máximo de 

permanência, sem prejuízo da Câmara Municipal da Lourinhã, tendo em conta a evolução do 

trânsito e a situação particular de cada zona de estacionamento, vir a estabelecer períodos 

máximos. 
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Figura 116. Estacionamento tarifado no município de Lourinhã 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Nazaré 

No município de Nazaré há disponíveis 205 lugares tarifados e 16 parquímetros distribuídos 

pelas ruas: Mouzinho de Albuquerque, Avenida Vieira Guimarães, rua Sub-Vila, Avenida da 

República, Avenida Manuel Remégio, rua do Mercado, rua das Traneiras, rua do Mercado e 

rua Alves Redol (visível na figura em baixo). 

O estacionamento fica sempre sujeito a um período máximo de permanência estabelecido pela 

entidade gestora, tendo em consideração a evolução do tráfego e a situação de cada área de 

estacionamento. O período máximo de duração previsto é de 3 horas consecutivas com 

exceção do estacionamento na rua Sub-Vila que é de uma hora. Os parquímetros instalados 

funcionam todos os dias das 8 horas às 20 horas e em relação às taxas cobradas, como 

podemos ver na tabela seguinte existe uma taxa específica para a zona interior e zona mar. 

Tabela 35. Preços dos Lugares de Estacionamento Tarifado em Nazaré 

Lugares de Estacionamento Tarifado na Via Pública 

Zonas de Estacionamento Valor Hora 

Zona Mar 1,00 

Zona Interior 0,70 

Fonte: Câmara Municipal de Nazaré 

 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

354 

 

 

Figura 117. Estacionamento Tarifado e Parquímetros no Município de Nazaré 

Fonte: Câmara Municipal de Nazaré 
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Peniche 

O município de Peniche tem disponível na sua área urbana cerca de 32 lugares de 

estacionamento tarifado, como podemos ver na figura que se segue. Estes estacionamentos 

estão localizados na rua Alexandre Herculano no núcleo Este do aglomerado urbano do 

município. 

 

Figura 118. Estacionamento tarifado no município de Peniche 

Fonte: Google Earth, 2016  
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Sobral de Monte Agraço 

O Município de Sobral de Monte Agraço tem disponível na sua área urbana cerca de 41 

lugares de estacionamento tarifado, como podemos ver na figura que se segue. Estes 

estacionamentos estão localizados na rua Miguel Bombarda e Praça Doutor Eugénio Dias. 

 

Figura 119. Estacionamentos tarifados no município de Sobral de Monte Agraço 

Fonte: Google Earth, 2016  
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Torres Vedras 

O acesso e estacionamento tarifado estão sujeitos ao pagamento das taxas e preços e às 

condições de funcionamento e horários a fixados pelo Município. O estacionamento nestes 

lugares fica sempre sujeito a um período de tempo máximo de permanência, de acordo com 

escalões de tempo definidos no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Emissão 

de Licenças do Município de Torres Vedras.  

Em regra, os parquímetros instalados funcionam de segunda a sexta-feira, das 09.00 às 19.00 

horas e aos sábados das 09.00 às 13.00 horas. Fora do horário de funcionamento definido nos 

números anteriores o estacionamento é gratuito e não está condicionado a qualquer limitação 

de permanência.  

A fiscalização do cumprimento das taxas é da competência da Câmara Municipal, das 

autoridades policiais e de empresas municipais. Importa ainda referir que o município de Torres 

Vedras tem disponíveis 1109 lugares para estacionamento com rotação, visível na figura 

seguinte. 
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Figura 120. Estacionamento tarifado no município de Torres Vedras 

Fonte: Câmara Municipal de Torres Vedras 
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8.3.2. Parques Tarifados 

Tal como estacionamentos tarifados na via pública existem também estacionamentos em 

parques tarifados. Desta forma será apresentada uma análise de cada município que constitui 

a OesteCIM.   
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Alenquer 

No Município de Alenquer há 2 parques de estacionamento tarifados, estes estão localizados 

na rua Décio Soares Correia e Largo Luís de Camões, como é visível na figura visível. 

 

Figura 121. Parques tarifados no município de Alenquer 

Fonte: Câmara Municipal de Alenquer 
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Arruda dos Vinhos 

No Município de Arruda dos Vinhos há 1 parque de estacionamento tarifado e este está 

localizado no Largo José Vaz Monteiro. 

 

Figura 122. Parque tarifado no município de Arruda dos Vinhos 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Caldas da Rainha 

O município de Caldas da Rainha tem 5 parques tarifados com um total de 1 551 lugares de 

estacionamento. Estes estão localizados na Rua 25 de Abril (293 lugares), Praça 5 de Outubro 

(281 lugares), Centro Cultural e de Congressos (354 lugares), Rua Jasmim/ Rua Fonte do 

Pinheiro (180 lugares) e Centro Comercial La vie (443 lugares). 

 

Figura 123. Parques tarifados no município de Caldas da Rainha 

Fonte: Câmara Municipal de Caldas da Rainha; Google Earth, 2016 
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Nazaré 

O município de Nazaré tem um parque de estacionamento subterrâneo designado de Parque 

Cândido dos Reis (visível na figura seguinte) e é administrado e explorado pela entidade 

gestora do serviço de estacionamento público da Nazaré, que disponibiliza o espaço para o 

estacionamento dos veículos, efetua a conservação e manutenção das instalações. O parque 

tem uma capacidade de 534, incluindo os destinados a pessoas portadoras de deficiência que 

e no seu conjunto ocupam 3 pisos. 

 

Figura 124. Parques tarifados no município de Nazaré 

Fonte: Câmara Municipal de Nazaré  
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Óbidos 

O município de Óbidos tem 3 parques tarifados com 280 lugares disponíveis mais 7 destinados 

a autocarros e 3 a pessoas com mobilidade reduzida. Estes parques estão localizados as ruas 

Porta da Vila e rua da Praça. 

 

Figura 125. Parques tarifados no município de Óbidos 

Fonte: Google Earth, 2016 
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8.4. ESTACIONAMENTO RESERVADO 

O estacionamento reservado refere-se a lugares específicos e devidamente sinalizados, 

destinados a viaturas utilizadas em operações de cargas e descargas, transportes especiais, a 

pessoas com mobilidade reduzida. Também há lugares destinados a residentes, ou seja, 

pessoas singulares proprietárias, adquirentes com reserva de propriedade ou aluguer de longa 

duração, cujo domicílio principal e permanente onde mantêm estabilizado o seu centro de vida 

familiar se situe numa área com bastante mobilidade.  

Nestes casos é facultado o cartão de residente que funciona como autorização municipal para 

estacionar sem pagamento de taxa horária na zona de estacionamento de duração limitada, 

em qualquer lugar disponível, sem prejuízo do disposto no Código da Estrada e legislação 

complementar. 

 Na OesteCIM todos os municípios têm este tipo de estacionamentos do total dos 

estacionamentos na via pública. Neste ponto serão analisados os estacionamentos reservados 

existentes em cada município da comunidade. 
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Alcobaça 

No município de Alcobaça o estacionamento reservado representa cerca de 3% do total dos 

estacionamentos na via pública. São cerca de 36 lugares dos quais 11 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida, 10 a cargas e descargas, 14 a táxis e 1 aos CTT. A 

localização destes lugares é visível na figura seguinte. 

 

Figura 126. Estacionamento reservado no município de Alcobaça 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Alenquer 

No município de Alenquer o estacionamento reservado representa cerca de 1% do total dos 

estacionamentos na via pública. São cerca de 19 lugares dos quais 2 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida, 11 reservado a moradores, 3 a cargas e descargas, 1 

reservado a motociclos, 1 a táxis e 1 para ambulâncias. A localização destes lugares é visível 

na figura seguinte. 

 

Figura 127. Estacionamento reservado no município de Alenquer 

Fonte: Câmara Municipal de Alenquer 
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Arruda dos Vinhos 

No município de Arruda dos Vinhos o estacionamento reservado representa cerca de 1% do 

total dos estacionamentos na via pública. São cerca de 9 lugares dos quais 6 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida, 2 reservado a autocarros e 1 a cargas e descargas. A 

localização destes lugares é visível na figura seguinte. 

 

Figura 128. Estacionamentos Reservados no Município de Arruda dos Vinhos 

Fonte: Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos  
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Bombarral 

No município de Bombarral o estacionamento reservado representa cerca de 6% do total dos 

estacionamentos na via pública. São cerca de 38 lugares dos quais 4 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida, 2 destinados a cargas e descargas, 13 a táxis e os 

restantes 19 a serviços e comercio. A localização destes lugares é visível na figura seguinte. 

 

Figura 129. Estacionamento reservado no Município de Bombarral 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Cadaval 

No município de Cadaval o estacionamento reservado representa cerca de 1% do total dos 

estacionamentos na via pública. São cerca de 14 lugares dos quais 5 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida, 1 a veículos de emergência e os restantes 8 são destinados 

a comércio ou serviços. A localização destes lugares é visível na figura seguinte. 

 

Figura 130. Estacionamento reservado no município de Cadaval 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Caldas da Rainha 

No município de Caldas da Rainha o estacionamento reservado representa cerca de 1% do 

total dos estacionamentos na via pública. São cerca de 45 lugares dos quais 11 são destinados 

a pessoas com mobilidade reduzida, 5 a cargas e descargas e os restantes 17 são destinados 

bombeiros, PSP, BUS entre outros serviços. A localização destes lugares é visível na figura 

seguinte. 

 

Figura 131. Estacionamento reservado no município de Caldas da Rainha 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Lourinhã 

No município de Lourinhã o estacionamento reservado representa cerca de 2% do total dos 

estacionamentos na via pública. São cerca de 18 lugares dos quais 5 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida e 13 lugares são reservados para viaturas de destinados a 

serviços ou comercio como por exemplo: bombeiros ou tribunal. A localização destes lugares é 

visível na figura seguinte. 

 

Figura 132. Estacionamento reservados no município de Lourinhã 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Nazaré 

No município de Nazaré o estacionamento reservado representa cerca de 11% do total dos 

estacionamentos na via pública. São cerca de 103 lugares dos quais 12 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida, 9 a cargas e descargas e 82 lugares são reservados para 

viaturas de destinados a serviços ou comercio. A localização destes lugares é visível na figura 

seguinte. 

 

Figura 133. Estacionamento reservado no município de Nazaré 

Fonte: Câmara Municipal de Nazaré 
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Óbidos 

No município de Óbidos o estacionamento reservado representa cerca de 3% do total dos 

estacionamentos na via pública. São cerca de 12 lugares dos quais 8 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida e os restantes 4 para autocarros. A localização destes 

lugares é visível na figura seguinte. 

 

Figura 134. Estacionamento reservados no município de Óbidos 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Peniche 

No município de Peniche o estacionamento reservado representa cerca de 2% do total dos 

estacionamentos na via pública. São cerca de 44 lugares dos quais 31 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida, 12 destinados a ambulância e os restantes 12 a táxis. A 

localização destes lugares é visível na figura seguinte. 

 

Figura 135. Estacionamento reservado no município de Peniche 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Sobral de Monte Agraço 

No município de Sobral de Monte Agraço o estacionamento reservado representa cerca de 3% 

do total dos estacionamentos na via pública. São cerca de 23 lugares dos quais 2 são 

destinados a pessoas com mobilidade reduzida, 2 a cargas e descargas e 6 lugares são 

reservados para viaturas de destinados a serviços ou comercio e 13 a autocarros. A 

localização destes lugares é visível na figura seguinte. 

 

Figura 136. Estacionamento reservado no município de Sobral de Monte Agraço 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Torres Vedras 

No município de Torres Vedras o estacionamento reservado representa cerca de 21% do total 

dos estacionamentos na via pública. São cerca de 2009 lugares dos quais 36 são destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida, 337 a cargas e descargas e 167 lugares são reservados 

para viaturas de destinados a serviços ou comercio, os restantes 1469 lugares são reservados 

a residentes. Os estacionamentos reservados a residentes têm uma área delimitada para que 

os residentes que aí habitam tenham acesso ao cartão de residente. A localização destes 

lugares é visível na figura seguinte. 

 

Figura 137. Estacionamento reservado no município de Torres Vedras 

Fonte: Câmara Municipal de Torres Vedras 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

378 

 

8.5. SÍNTESE 

O estacionamento constitui um fator essencial da política de mobilidade sustentável em que o 

objetivo de redução da carga de tráfego automóvel de 20% não se conseguirá atingir sem uma 

política de estacionamento rigorosa e cuja organização deve ser concebida à escala 

intermunicipal e materializada no terreno ao nível municipal e local. 

A escassez de informação condicionou fortemente a análise da oferta do estacionamento 

realizada no presente capítulo, sendo que não foi possível analisar com detalhe a oferta 

existente nos distintos municípios que compõem a OesteCIM, nomeadamente em função dos 

regimes de acesso, de pagamento ou da sua localização.  

Nos municípios da OesteCIM que não disponibilizaram informação procedeu-se à identificação 

dos eixos passíveis de geração de um maior número de viagens, como sejam 

estabelecimentos comerciais, serviços de atendimento ao público ou equipamentos coletivos, 

os quais se encontram associados, em geral, os maiores níveis de procura de estacionamento.  

De acordo com a informação obtida, verifica-se que, na globalidade, os municípios da 

OesteCIM dispõem maioritariamente estacionamento gratuito na via pública nos centros 

urbanos, os municípios que dispõem de mais estacionamentos gratuitos são Torres Vedras e 

Caldas da Rainha. Contudo, considera-se necessário proceder à tarifação de mais lugares em 

locais estratégicos para que a gestão do estacionamento seja justa, eficiente e equilibrada.  

Quanto à oferta de estacionamento em parques ou bolsas de estacionamento, é nos 

municípios de Caldas da Rainha e Peniche que a percentagem de estacionamento grátis é 

mais elevado, assim como a percentagem de estacionamento reservado não se verifica a 

existência de lugares para cargas e descargas nem para táxis. 

No que diz respeito ao estacionamento reservado, este destina-se sobretudo a serviços, cargas 

e descargas, pessoas com mobilidade reduzida e veículos prioritários. 

A implementação de uma política alargada e coordenada a nível Intermunicipal de um sistema 

de Park&Ride nas diferentes interfaces, independentemente da sua hierarquia, deverá ser 

privilegiada com a respetiva sinalética de encaminhamento a partir da rede viária e com 

parques seguros próximos dos locais de embarque e de desembarque dos passageiros. Na 

eventualidade de estes serem pagos, deverá ainda proceder-se à integração tarifária do título 

de transporte com o pagamento de estacionamento de longa duração. 
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9. LOGÍSTICA  
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9.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

A logística constitui uma atividade importante com impactes significativos no nível do 

funcionamento das cidades destacando-se na região Oeste, a cidade de Caldas da Rainhas, 

Torres Novas e Peniche, pela concentração de tráfego, nomeadamente de pesados que se 

regista em determinadas vias, mas também pelos constrangimentos de circulação que muitas 

vezes acarreta pois esta atividade não se encontra devidamente regulamentada e tem 

consequências negativas ao nível das emissões de GEE, com reflexo direto na poluição 

atmosférica, ruído, segurança rodoviária e na degradação do espaço público. 

A abordagem desenvolvida nesta temática incidiu em dois níveis:  

 O nível intermunicipal/regional, com enfoque na identificação dos modos e das 

infraestruturas (rodoferroviárias) utilizadas para o transporte e distribuição de 

mercadorias, com vista a determinar eventuais desajustes e condicionantes 

(congestionamento, falta de capacidade); 

 O nível urbano, em que a abordagem incidiu sobre a identificação dos problemas 

relacionados com o transporte urbano de mercadorias, nomeadamente as áreas e as 

vias com concentração de tráfego de pesados, constrangimentos à circulação e 

ocupação indevida do espaço público, e onde as propostas que vierem a ser 

desenvolvidas nas fases subsequentes do plano passam pelas medidas que 

contribuam para a racionalização da distribuição de mercadorias.  
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9.2. CARATERIZAÇÃO DA ÁREA LOGÍSTICA E DE MERCADORIAS 

INTERMUNICIPAL/ REGIONAL  

O território da OesteCIM, situado entre as Regiões Centro, Alentejo e a AML, é um território 

que beneficia de uma rede de infraestruturas densa, acolhendo atividades produtivas, logísticas 

e de serviços assente numa rede competitiva de centros urbanos e polos de atividade 

económica, onde se afirmam diversas especializações regionais. Assim, o setor da logística do 

Oeste tem vindo a associar-se ao desenvolvimento de atividades ligadas aos “produtos verdes” 

regionais (hortofrutícolas, energias renováveis, biocombustíveis) e assente numa estrutura 

produtiva mais ou menos organizada e hierarquizada.  

Ao eixo de maior conectividade com a AML corresponde a mais elevada concentração de 

atividades económicas que se relacionam diretamente com a base económica da capital. Com 

efeito, proliferam na margem direita do Tejo, atividades industriais e da logística, 

nomeadamente em Alenquer (dentro do perímetro da OesteCIM), Carregado, Azambuja e, na 

margem esquerda, o eixo Porto Alto/ Samora Correia/ Benavente. Estes eixos urbano-

industriais, particularmente o da margem esquerda, assumirão uma posição de destaque com o 

Novo Aeroporto de Lisboa. A localização do Novo Aeroporto de Lisboa, no território de 

Benavente envolvendo os territórios próximos, designadamente Coruche e Salvaterra de 

Magos, em articulação com a plataforma Logística do Poceirão e com o corredor Lisboa-

Madrid, irá trazer um novo desafio ao ordenamento territorial de toda a atividade logística e 

empresarial aeroportuária que trará seguramente impactos para a sub-região do Oeste. 

Do ponto de vista da criação de plataformas logísticas de iniciativa pública capazes de gerarem 

uma apreciável concentração de operadores, proporcionando-lhes serviços avançados e 

algumas economias de escala, as últimas décadas demonstraram uma notória incapacidade/ 

vontade de afetação de recursos. O défice de pensamento estratégico em termos do 

desenvolvimento da logística urbana e a falta de infraestruturas públicas, significa que as 

‘áreas logísticas’ do sistema metropolitano estão incapazes de oferecer sinergias importantes 

em termos de serviços comuns a empresas que, pela natureza da sua atividade, operam com 

margens muito apertadas.  

A leitura territorial das dinâmicas empresariais (de acordo com o PROT-OVT) e das funções de 

articulação logística de âmbito inter-regional e nacional aponta para o envolvimento do território 

da região na estruturação de três “Portas Logístico-Empresariais” com relevância nacional e 

inter-regional:  

a) Porta Norte da Região de Polarização Metropolitana de Lisboa (área de Alcanena‑Torres 

Novas, podendo envolver igualmente os espaços de acolhimento empresarial do 

Entroncamento e Vila Nova da Barquinha) com funções logísticas de abastecimento da grande 
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região de Lisboa, com uma articulação com a região Norte do País e com o corredor Ibérico‑

Europeu Vilar Formoso/ Salamanca/ Valladolid; 

b) Porta Este da Região de Polarização Metropolitana de Lisboa que estrutura os espaços de 

acolhimento empresarial da “cidade logístico-empresarial aeroportuária” organizada em torno 

do Novo Aeroporto de Lisboa, centrada no território de Benavente e envolvendo igualmente 

territórios próximos, nomeadamente de Coruche e Salvaterra de Magos, em articulação com a 

Plataforma Logística do Poceirão e com o corredor Lisboa – Madrid;  

c) Porta Norte da Área Metropolitana de Lisboa que reordene, valorize e qualifique as 

atividades logísticas ligadas especificamente à articulação com Área Metropolitana de Lisboa e 

sirva de elemento estruturador dos movimentos de relocalização empresarial que se 

manifestam no contexto desta área. Esta zona deverá articular a Plataforma Logística de 

Castanheira do Ribatejo com espaços de acolhimento empresarial a desenvolver na área da 

Azambuja e Alenquer que reorganizem e requalifiquem as atuais localizações existentes ao 

longo das EN1 e EN3 na zona do Alenquer‑Carregado‑Azambuja. 
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9.3. LOGÍSTICA URBANA 

A nível urbano o grande desafio para a área logística é a mitigação dos impactes negativos que 

o transporte de carga induz, nomeadamente ao nível da concentração de tráfego pesado nas 

vias principais, da ocupação do espaço urbano na distribuição porta a porta, e na geração de 

congestionamento nas redes rodoviárias. Atualmente os centros urbanos da OesteCIM 

concentram uma grande variedade e quantidade de fluxos logísticos que variam ao longo do 

tempo (de acordo com as condições impostas no núcleo de consumo) o que tem vindo a gerar 

uma pressão acrescida sobre o espaço urbano.  

Esta pressão exercida pelos fluxos de abastecimento que afluem aos principais centros urbanos 

da OesteCIM gera impactos que os espaços urbanos não conseguem absorver ou mesmo gerir 

de forma eficaz. Assim, a identificação das zonas mais prementes para intervenção, que não é 

consubstanciado na atual caraterização, mas que será alvo de medidas/estratégias na próxima 

faze deste PAMUS, podem ter impacto nos projetos que se pretendem desenvolver. 
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9.4. REDE DE ACESSIBILIDADES  

O presente ponto fará uma análise dos principais eixos de acessibilidade da região Oeste e da 

sua integração nas grandes zonas funcionais. Como é sabido a sub-região do Oeste está 

plenamente integrado na grande região funcional de Lisboa e a relação com a AML constitui um 

elemento primário do seu desenvolvimento e das suas características físicas. Se por um lado, o 

território do Oeste se apresenta como uma das áreas de expansão natural da AML e oferece 

alternativa de localização metropolitana (por exemplo, de equipamentos e de pessoas), por 

outro lado está vulnerável à lógica de desenvolvimento e expansão metropolitanas. 

A região é estruturada por dois grandes eixos radio concêntricos (A8/Linha do Oeste e A1) 

convergindo para Lisboa, atenuando-se a separação entre as duas sub-regiões com a criação 

de novas acessibilidades proporcionadas pelos eixos A15 e IC9, IC10 e IC11 reforçando a 

mobilidade interna regional. De acordo com o especificado no PROT-OVT é dada prioridade à 

construção do IC3 (Almeirim/ Chamusca/ Tomar) e à construção de uma ligação ferroviária 

entre o Novo Aeroporto de Lisboa e a linha do Norte (Cartaxo/ Santarém), eventualmente 

aproveitando parte do canal da linha de Setil, cria-se um novo eixo de desenvolvimento na 

margem esquerda do Tejo entre a Península de Setúbal e a Lezira do Tejo, ligando, em 

sequência, à zona do Entroncamento/ V. N. Barquinha, com ramificação, por um lado, para 

Tomar/ Coimbra e, por outro, para a Beira Interior.  
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Figura 138. Portas logísticas e rede de acessibilidades na área de influência da região do Oeste 

Fonte: mpt® 2016 
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Figura 139. Zonas industriais e áreas de estruturação e ligação importantes para a logística da OesteCIM 

Fonte: mpt® 2016 
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10. SEGURANÇA RODOVIÁRIA 
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10.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Tendo em conta o panorama de elevada sinistralidade rodoviária, extensível à generalidade do 

país num passado recente, foi aprovado em 2003 o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária 

(PNPR), com o principal objetivo de reduzir para metade o número de mortos e feridos graves, 

até 2010. 

As metas propostas foram, na generalidade, atingidas e nesse sentido, foi estabelecida, em 

2008, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR), tendo sido definido o período de 

2008-2015 como horizonte temporal para implementação desta mesma estratégia. Deste modo, 

a ENSR tem como principal objetivo “colocar Portugal entre os 10 países da UE com mais baixa 

sinistralidade rodoviária”, de forma a reduzir o número de mortos até 2015, “62 mortos por 

milhão de habitantes, equivalente a uma redução de 31,9%”
16.

 

O presente capítulo tem como objetivo caracterizar os acidentes com vítimas ocorridos entre os 

anos de 2009 e 2014 no território da OesteCIM. A informação disponível referente a esta 

matéria, não permite a georreferenciação dos acidentes, de modo a que se consiga obter uma 

planta capaz de facultar uma melhor visualização da dispersão dos acidentes pelo território da 

Comunidade Intermunicipal. Este facto decorre, em grande parte, da escassez de informação 

essencial, como o número de polícia e/ou o quilómetro. Foram verificados 233 acidentes, 

ocorridos entre os anos 2009 e 2014, sem qualquer informação respetiva ao número de policia 

e/ou quilómetro em que ocorreu o acidente. 

Os dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) permitem 

extrair informação para caracterizar, de um modo fiável, os acidentes ocorridos na CIM, 

facultando, ainda, elementos como: 

 Indicadores de gravidade; 

 Número de vítimas (categorizadas em feridos leves, feridos graves e vítimas mortais); 

 Arruamento onde se registou a ocorrência; 

 Município em que ocorreu o acidente; 

 Natureza dos acidentes. 

 

                                                      

16
 Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária – 2008-2015 (março 2009); 
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10.2. EVOLUÇÃO DOS ACIDENTES RODOVIÁRIOS  

A informação exposta no Gráfico 37 apresenta a evolução do número de acidentes com vítimas 

na OesteCIM, entre 2009 e 2014, com recurso aos dados oficiais disponibilizados pela ANSR. 

Na OesteCIM entre 2009 e 2010, verifica-se um aumento moderado do número de acidentes 

com vítimas (3%), sendo que a partir desse momento regista-se uma diminuição acentuada 

(28%) até ao ano 2013, resultando em 1108 acidentes com vítimas para esse ano. Desde 

então, voltou a registar-se um aumento de 7% do número de ocorrências tendo sido registados 

1181 acidentes com vítimas em 2014. 

No intervalo 2009-2014, os valores mencionados, traduzem uma redução na ordem dos 21% 

de acidentes rodoviários no território da sub-região do Oeste. 

A diminuição mais significativa do número de acidentes verificou-se entre 2010-2011, com uma 

redução de cerca de 15%, registando-se menos 234 acidentes com vítimas em 2011, 

comparativamente com o ano anterior.  

O ano de 2010 apresenta o valor mais elevado para o número de acidentes com vítimas na 

área da OesteCIM, com uma percentagem de cerca de 20% do número total de acidentes no 

período considerado. Contrariamente, o ano de 2013 foi aquele em que o número de acidentes 

obteve um valor mais reduzido (1108 acidentes com vítimas).  

 

Gráfico 37. Número de acidentes com vítimas nos municípios da OesteCIM, entre 2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 
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No que concerne ao total de acidentes nos diferentes concelhos da OesteCIM no período 

analisado (Gráfico 38), constata-se que Torres Vedras e Alcobaça apresentam, entre 2009-

2014, os valores mais significativos do número de acidentes, com 1681 e 1485 respetivamente, 

concentrando cerca de 41% do total de acidentes da CIM. Contrariamente, os municípios de 

Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos registam o menor número de acidentes, com, 

respetivamente, 179 e 208 acidentes com vítimas. 

 

Gráfico 38. Número de acidentes com vítimas nos concelhos da OesteCIM, entre 2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 
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Gráfico 39. Variação do número de acidentes com vítimas nos concelhos da OesteCIM, entre 2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 
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Gráfico 40. Número de acidentes com vítimas por 1000 habitantes nos concelhos da OesteCIM, entre 2009 e 
2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 
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Figura 140. Número de acidentes com vítimas no ano de 2014 por cada 1 000 habitantes 

Fonte: ANSR, 2009-2014 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

394 

 

Mais do que analisar a evolução dos acidentes no decorrer do tempo, é importante registar o 

impacto das suas consequências, o mesmo é dizer, avaliar o total de vítimas ponderando o 

número de mortos, feridos graves e feridos leves, sendo, esta ponderação, alcançada com 

recurso ao Indicador de Gravidade. 

De acordo com o Gráfico 41, verifica-se que o indicador de gravidade no conjunto da OesteCIM 

registou um aumento entre 2009 e 2010. Entre 2010 e 2011, verifica-se uma diminuição 

abrupta do indicador (5506), sendo que a partir desse período, volta novamente a crescer de 

forma progressiva até ao ano de 2012, sofrendo novamente uma diminuição até 2014 (valor 

mínimo de 4850). Contudo, no período 2009-2014 assiste-se a uma redução de 22% do 

indicador de gravidade para a sub-região do Oeste. 

 

 

Gráfico 41. Evolução do indicador de gravidade na OesteCIM, entre 2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 
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Gráfico 42. Evolução do Indicador de Gravidade nos municípios da OesteCIM, entre 2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 
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10.3. TIPOLOGIA DAS VITIMAS NOS ACIDENTES  

Ao detalhar as variáveis que compõem o Indicador de Gravidade (tipologia de vítimas dos 

acidentes), dada a relevância de cada tipologia para o cálculo do indicador, é possível 

constatar que a diminuição de 22% prende-se com a diminuição de todas as tipologias de 

vítimas, que no intervalo 2009-2014, revelaram uma diminuição média de 21%. 

A tipologia de vítimas em acidentes rodoviários no território da OesteCIM, entre 2009 e 2014, 

apresenta-se ilustrada no Gráfico 43, o qual ilustra a evolução das vítimas mortais, feridos 

graves e feridos leves resultantes dos acidentes ocorridos nesse período. 

Do total de 7727 acidentes rodoviários registados entre 2009 e 2014, identificam-se 198 vítimas 

mortais, 572 feridos graves e 9432 feridos leves. Neste período, o ano de 2010 corresponde ao 

período em que se registou o maior número de vítimas mortais (38 óbitos) e de feridos graves 

(124). 

Analisando estes dados, verifica-se, de uma forma geral, uma descida no número de vítimas 

resultantes de acidentes rodoviários, tanto vítimas mortais (-24%), como feridos graves (-17%) 

e leves (-22%).  

 

Gráfico 43. Tipologia das vítimas dos acidentes no territorio da OesteCIM, entre 2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 
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que concerne ao tipo de via, os dados consideram, entre outros, arruamentos urbanos, 

estradas municipais, estradas nacionais, itinerários complementares, itinerários principais e 

autoestradas. 

Considerando o mencionado, e com recurso ao Gráfico 44 e  

Gráfico 45, constata-se, no que diz respeito à localização dos acidentes com feridos graves 

e/ou vitimas mortais por tipologia de via e no intervalo 2009-2014, que estes ocorrem em maior 

número nos arruamentos urbanos do território da OesteCIM (cerca de 40% do total de 

acidentes). Somando-se a estes últimos, os acidentes ocorridos nas estradas nacionais, 

verifica-se que 76% dos acidentes registados acontecem nestas duas tipologias de via. 

 

Gráfico 44. Número de acidentes com feridos graves e/ou vítimas mortais na OesteCIM, por tipo de via, entre 
2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 

Com maior proporção de acidentes ocorridos nos arruamentos urbanos sobressaem Caldas da 

Rainha (68%), Alcobaça (55%) e Peniche (51%). Já os municípios de Sobral de Monte Agraço 

(67%), Cadaval (62%) e Arruda dos Vinhos (55%) são aqueles que no intervalo 2009-2014 

detêm a maior proporção de acidentes ocorridos em estradas nacionais. 

Para os acidentes ocorridos nas autoestradas, que representam 9% do total dos acidentes da 

sub-região, destacam-se Óbidos (39%), Bombarral (37%) e Nazaré (23%). 
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Para os acidentes ocorridos em IC e/ou IP, que constituem cerca de 7% do total de acidentes 

da ocorridos no território da OesteCIM (última tipologia com maior proporção de acidentes), 

destaca-se o concelho de Alenquer (34%). 

Dada a profusão de acidentes rodoviários com feridos graves e/ou vítimas mortais ocorridos 

em arruamentos urbanos e estradas nacionais, surge a necessidade do desenvolvimento de 

mecanismos que concretizem a redução das ocorrências nestas tipologias de vias. 

De uma forma geral, nos arruamentos urbanos não se circula com velocidades elevadas como 

acontece nas autoestradas e estradas nacionais mas, em contrapartida, há um volume superior 

de tráfego pedonal e intersecções com outros tipos de via e de modos de transporte que 

tornam estas vias mais suscetíveis e vulneráveis à ocorrência de acidentes.  

 

Gráfico 45. Número de acidentes com feridos graves e/ou vítimas mortais nos concelhos da OesteCIM, por tipo 
de via, entre 2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 

Analisando as vítimas resultantes desses acidentes (Gráfico 46), constata-se que cerca de 

40% e 36% dos feridos graves na OesteCIM, são consequência de acidentes ocorridos nos 

arruamentos urbanos e estradas nacionais, respetivamente. Contudo, é nas estradas nacionais 

que ocorre o maior número de vítimas mortais, sendo responsáveis por 43% do total de mortes 

provocadas por acidentes de viação na sub-região. 
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De salientar ainda os acidentes ocorridos nas autoestradas e nos IC e/ou IP, responsáveis no 

seu conjunto por 16% dos feridos graves e 24% das vítimas mortais da OesteCIM. Os 

acidentes de viação ocorridos nas estradas municipais da sub-região são responsáveis por 9% 

e 7% dos feridos graves e vítimas mortais, respetivamente.  

 

 

Gráfico 46. Número de feridos graves e/ou vítimas mortais nos concelhos da OesteCIM, por tipo de via, entre 
2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 
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10.4. TIPOLOGIA DE ACIDENTES OCORRIDOS  

No que diz respeito à natureza dos acidentes (Gráfico 47), é possível verificar que a tipologia 

de acidente mais frequente entre 2009 e 2014 é a colisão (responsável por 43% dos acidentes 

com feridos graves e/ou vítimas mortais), sendo que estes acidentes ocorrem em maior número 

nas estradas nacionais e nos arruamentos urbanos, tipologias de via que, juntas, agregam 

cerca de 72% do total das colisões verificados no território da OesteCIM. 

 

Gráfico 47. Acidentes com feridos graves e/ou vítimas mortais, por natureza do acidente na OesteCIM entre 
2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 

Os despistes e os atropelamentos totalizam, respetivamente, cerca de 38% e 19% do total de 

acidentes com feridos graves e/ou vítimas mortais ocorridos nesse período. Conforme é 

percetível no gráfico seguinte, a maioria dos despistes (40%) e atropelamentos (55%) 

concentram-se nos arruamentos urbanos, enquanto as colisões concentram-se nas estradas 

nacionais com 45%. 
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Gráfico 48. Acidentes com feridos graves e/ou vítimas mortais, por tipo de via e natureza do acidente na 
OesteCIM, entre 2009 e 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 

De acordo com os dados apresentados, transparece a ideia de que é necessário afirmar a 

segurança da circulação rodoviária no interior dos aglomerados urbanos, assegurando para tal, 

uma eficiente monitorização, de modo a introduzir medidas de gestão necessárias para mitigar 

o número de acidentes rodoviários, sobretudo nesta tipologia de arruamentos. Estas medidas 

podem passar pela redução da velocidade da circulação automóvel, nomeadamente através da 

introdução de medidas de acalmia de tráfego, e por uma maior proteção a quem circula com 

recurso aos modos pedonal e ciclável. 
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10.5. ACIDENTES RODOVIÁRIOS NAS PRINCIPAIS VIAS DOS MUNICÍPIOS 

DA OESTECIM 

Neste ponto, procede-se à análise das vias onde ocorreu um número de acidentes com mortos 

e/ou feridos graves, igual ou superior a 5 no período compreendido entre 2009 e 2014 na 

OesteCIM. Dos 655 acidentes com feridos graves e/ou mortos verificados na sub-região, no 

referido período, 249 acidentes, cerca de 38% do total, ocorrem nas vias representadas no 

Gráfico 49. De salientar que as vias referidas encontram-se divididas em tramos, de acordo 

com os limites administrativos dos vários concelhos da OesteCIM, por ausência de informação 

mais pormenorizada que possibilite georreferenciar os acidentes, como já aludido no ponto 

introdutório deste capítulo. 

 

Gráfico 49. Vias com 5 ou mais acidentes com feridos graves e/ou vítimas mortais, na OesteCIM, entre 2009 e 
2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014 
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Da análise dos dados, há que destacar os casos do Itinerário Complementar 2 - tramo de 

Alenquer (30 acidentes), da Estrada Nacional 9 - tramo de Torres Vedras (26 acidentes), da 

Estrada Nacional 8 – tramo de Torres Vedras (17 acidentes) e, do tramo Alcobaça da Estrada 

Nacional 1 (com 16 acidentes). Estas vias concentram cerca de 36% do total de acidentes 

analisados. 

Importa realçar a diferenciação existente entre as vias mencionadas, no que diz respeito à 

tipologia dos acidentes e às vítimas resultantes dessas ocorrências. Deste modo, dos 40 

acidentes com feridos graves e/ou mortos do IC2 - tramo de Alenquer, 60 % (18) são por 

colisão (23 feridos graves e 10  vítimas mortais) e 30% devido a despiste que resultou em 11 

feridos graves e 1 vítima mortal. 

De forma semelhante, na EN9 – tramo de Torres Vedras, das 26 ocorrências, 62% (16) devem-

se a colisões (16 feridos graves e 7 vítimas mortais) e 35% (9) a despistes (7 feridos graves e 3 

óbitos). 

Na EN8 - tramo de Torres Vedras, dos 17 acidentes registados, 65% (11) dos acidentes 

devem-se a colisões que resultaram em 5 feridos graves e 6 mortos, 24% (4) a despistes (3 

feridos graves e 1 morto) e 12% deve-se a dois atropelamentos que originou dois feridos 

graves. 

Na EN1 - tramo de Alcobaça, no intervalo em análise, registaram-se 16 acidentes com feridos 

graves e/ou mortos, dos quais 88% (14) se deveram a colisões (16 feridos graves e 5 vítimas 

mortais), 12% (2) a atropelamentos (1 ferido grave e um óbito).  

Destaca-se a EN3 - tramo de Alenquer com 8 acidentes, sendo o arruamento das vias 

mencionadas com o maior “peso” de atropelamentos (50%), tendo registado 1 vítima mortal e 3 

feridos graves.   

Por fim, a Figura 141., destaca as vias onde foram registados mais de 5 acidentes com feridos 

graves e/ou mortos no período 2009-2014, dividas em classes de acordo com o número de 

acidentes, estando as vias, tal como já previamente mencionado, demarcadas consoante os 

limites administrativos dos municípios da OesteCIM. 
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Figura 141. Número de acidentes com feridos graves e/ou mortais, distribuídos pela rede viária dos municipios 
da OesteCIM, em 2014 

Fonte: ANSR, 2009-2014  
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10.6. SÍNTESE 

A análise da presente informação permitiu caracterizar a sinistralidade rodoviária na OesteCIM, 

possibilitando identificar as vias onde esta é mais elevada, para que haja possibilidade, em 

fases ulteriores, de desenvolvimento de propostas específicas para a diminuição da 

sinistralidade na rede viária da sub-região. 

Salienta-se que existe alguma carência na informação disponibilizada, já que não é possível a 

georreferenciação das ocorrências, o que penaliza a precisão da análise da sinistralidade, mais 

precisamente no que concerne à identificação dos “pontos negros” e dos locais de acumulação 

de acidentes. Ainda assim, através da informação existente é possível identificar eixos viários 

com um elevado número de acidentes com feridos graves e/ou mortos. 

Assim, decorrente da análise, ressalta a necessidade de serem implementadas algumas 

medidas com vista à diminuição da sinistralidade verificada, nomeadamente a realização de um 

estudo mais localizado e de pormenor em alguns arruamentos, tanto quanto ao aspeto do seu 

ambiente rodoviário como em relação ao seu meio envolvente. 

Após este estudo de carácter mais detalhado, deverão ainda ser assumidas medidas que 

deverão passar pela melhoria da sinalização vertical e horizontal, pela regulação de fluxos de 

trânsito, correções de traçados e interseções, introdução de medidas de acalmia de tráfego, 

implementação de mecanismos de fiscalização como equipamentos de controlo de velocidade 

e respetiva ação punitiva e educação rodoviária para o público em geral. 

Como nota final, salientam-se ainda alguns aspetos: 

 Entre 2009 e 2014, nos municípios da OesteCIM registou-se uma diminuição, na ordem 

dos 21%, de acidentes rodoviários; 

 No mesmo período assistiu-se a uma redução de 22% do indicador de gravidade para 

a sub-região do Oeste. 

 No que diz respeito à localização dos acidentes graves por tipologia de via, observa-se 

a sua concentração nos arruamentos urbanos e nas estradas nacionais da OesteCIM, 

já que cerca de 76% dos acidentes ocorreu nessas tipologias de via, enquanto 24% 

dos acidentes ocorreram nas restantes vias; 

 É possível verificar que a tipologia de acidente mais frequente com feridos graves e/ou 

mortos, entre 2009 e 2014, foram as colisões (43% do total de acidentes), seguindo-se 

os despistes e atropelamentos, que totalizaram, respetivamente, cerca de 38% e 19% 

do total de acidentes com feridos graves e/ou mortos ocorridos nesse período em 

território intermunicipal.  
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11. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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11.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Nas últimas décadas, verificou-se um decréscimo de passageiros a utilizar os transportes 

públicos e uma repartição modal cada vez mais favorável ao transporte individual, que têm 

deixado uma marca nos padrões de mobilidade assente nos excessivos tempos de viagem e 

no aumento da extensão das deslocações. Este crescimento pode ser associado ao 

crescimento do número de automóveis individuais em circulação, mas também devido ao 

alongamento das distâncias a percorrer, tornando-se maior a separação de origens e destinos 

e ao mesmo tempo cada vez mais dispersos. 

A forma extensiva das cidades e uma maior separação entre as atividades levam a um 

crescimento da mobilidade, que quando baseado num único modo de transporte, o automóvel, 

gera um aumento do tráfego, que por sua vez se converte num aumento do consumo de 

energia e no aumento da emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE). 

A poluição atmosférica, o ruído, os acidentes rodoviários, o congestionamento da circulação 

rodoviária, entre outros, são consequências nefastas do transporte terrestre. Segundo o 

Relatório do Estado do Ambiente (2013), em 2011 o peso do consumo de energia final nos 

principais setores de atividade económica foi cerca de 36% nos transportes. Desta forma, e de 

acordo com o Gráfico 50 o setor dos transportes representava, em 2011 em Portugal, a maior 

fatia do consumo de energia final (36%). 

Dentro deste setor, o transporte rodoviário de passageiros era o que representava maior peso 

(85%), com uma grande diferença dos outros modos de transporte. Ou seja, verificava-se em 

Portugal, uma quase hegemonia dos veículos ligeiros de passageiros, cuja utilização tem sido 

crescente, traduzida num peso de 85% em 2010, face a 72% em 1990. Nos últimos vinte anos, 

esta evolução dos veículos ligeiros particulares contrasta com a redução da utilização de 

comboios, com um peso de 4 % em 2010, quase menos 6 pontos percentuais do que o ano 

base, e dos "autocarros, elétricos e tróleis", cujo peso baixou de 14%, em 1990, para 11% em 

2010. 
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Gráfico 50. Consumo de Energia Final por setor em 2011 

Fonte: Relatório do Estado do Ambiente, APA, 2013 

 

Gráfico 51. Distribuição modal do transporte de passageiros em Portugal em 2010.  

Fonte: Relatório do Estado do Ambiente, 2013. APA 

A UE definiu, através da Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
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FER), o objetivo de alcançar, até 2020, uma quota de 20% de energia proveniente de fontes 

renováveis no consumo final bruto de energia e uma quota de 10% no setor dos transportes. 

Por estes motivos, temos vindo a assistir à emergência de diversos programas e projetos de 

cidades inteligentes (smart cities) em todo o mundo, tendo como génese a utilização de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) para promover a competitividade económica, a 

sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida dos cidadãos. O fenómeno apela à análise e 

integração de dados e informação de fontes diversas como suporte à antecipação de 

problemas, visando a sua resolução rápida e eficaz e a minimização dos impactos negativos 

sobre as cidades. Trata-se de problemas em diferentes áreas da mobilidade, desde a 

sinistralidade rodoviária, o congestionamento rodoviário, o consumo energético, etc. Falamos 

então que as TIC poderão apoiar nos sistemas de controlo de tráfego em tempo real, na gestão 

inteligente do estacionamento, nas infraestruturas de carregamento para veículos elétricos e na 

promoção do transporte público e de modos alternativos de transporte. 

No documento “SMART Portugal 2020 – a redução das emissões e o aumento da eficiência 

energética através das TIC”, mostra que a aplicação das tecnologias de informação e 

comunicação permitirá atingir reduções de 15% nas emissões de GEE a nível mundial. 

O mesmo documento refere que a combinação de medidas de gestão de congestionamento 

urbano, tais como controlos de entrada nas cidades, preços de estacionamento dinâmicos ou 

coordenação de semáforos, podem efetivamente reduzir o congestionamento e as emissões do 

perímetro urbano. 

Os cidadãos e as empresas terão que alterar os comportamentos habituais e utilizar as novas 

ferramentas à sua disposição. Os cidadãos podem utilizar as TIC para repensar a utilização do 

automóvel individual e otimizar as suas opções de mobilidade, como sejam os transportes 

coletivos. As tecnologias podem facilitar a adoção das melhores práticas, de modo a melhorar 

a sustentabilidade das cidades. Laranjeira (2014) refere que quem se desloca na cidade ou 

vila, qualquer que seja o modo que utiliza, quer saber como chegar ao destino “X”, a que horas 

passa o autocarro, quantos lugares de estacionamento estão disponíveis, se há vias cortadas 

no percurso, etc. Tudo em tempo real.  
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11.2. GESTÃO E CONTROLO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO 

A gestão de congestionamento urbano através da utilização das TIC poderá agir como 

alavanca de modo a reduzir o congestionamento do tráfego urbano. Estas alavancas podem 

incluir a semaforização, os radares, os sistemas dissuasores (para controlo de acessos), 

sistemas inteligentes de estacionamento, entre outros. 

 

11.2.1. Semaforização 

O primeiro semáforo surgiu nos Estados Unidos da América (EUA), em 1920. Contudo, só 

várias décadas depois, em meados da década de 80 do século XX, surgiu a designação 

Intelligent Transport Systems (ITS). Em termos de conceito, a expressão Sistemas Inteligentes 

de Transportes (ITS) engloba a combinação de tecnologias informáticas, de comunicação e de 

controlo, as quais aplicadas no domínio dos transportes, visam contribuir para melhorar a 

rapidez, segurança e impacto ambiental do transporte de pessoas e mercadorias. Os ITS 

atuais envolvem aplicações avançadas, que se destinam a prestar serviços inovadores no 

âmbito dos diferentes modos de transporte – rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo-portuário, 

permitindo uma melhor informação para os potenciais utilizadores, bem como uma utilização 

mais segura, mais coordenada e mais “inteligente” das redes de transportes. 

Combinando Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) com diversos 

ramos da engenharia, de forma a conceber, desenvolver e gerir eficazmente os sistemas de 

transportes, os ITS constituem, atualmente, um fator-chave para o sucesso das políticas de 

mobilidade, transportes e acessibilidades. 

O documento “SMART Portugal 2020” menciona no seu relatório que uma medida mais 

ambiciosa seria o desenvolvimento de um sistema de gestão de semáforos, semelhante ao 

sistema GERTRUDE em Lisboa. O GERTRUDE foi implementado em 1985 contribuindo como 

uma ferramenta importante na defesa qualidade de vida urbana (Vieira, 2004). Trata-se de um 

sistema que funciona em tempo real e segundo uma hierarquia que tem como objetivo 

assegurar um bom fluxo de tráfego, beneficiar a circulação dos transportes públicos 

(corredores BUS), assegurar a prioridade aos veículos de emergência e controlar as emissões 

de gases poluentes para a atmosfera (Girão et al., 2006). 

 

11.2.2. Sistema de Estacionamento Inteligente 

O estacionamento é de grande importância na organização espacial de uma cidade, na medida 

em que está presente no início e no fim de cada deslocação. As dificuldades de 

estacionamento em determinados contextos são responsáveis por parte dos 
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congestionamentos nas cidades e vilas sendo que a informação em tempo real na sua procura 

permitirá a redução do tráfego rodoviário no centro dos núcleos urbanos e, consequentemente, 

aumentará a fluidez do tráfego, diminuindo os tempos de viagem e a redução do consumo de 

combustível e das emissões de CO2.  

 

Figura 142. Exemplo de Sistema de Estacionamento Inteligente 

Fonte: http://www.microio.pt 
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11.3. MODOS DE TRANSPORTE PARTILHADO 

11.3.1. Carsharing/Carpooling 

Uma outra forma de tornar a mobilidade mais sustentável, mantendo a prioridade do 

automóvel, é reduzir o número de veículos ligeiros em circulação nas estradas através do 

carpooling. O carpooling consiste no uso partilhado de um veículo, comummente utilizado por 

colegas de trabalho, amigos e estudantes que pretendem, desta forma, fomentar o convívio, 

economizar tempo e dinheiro na deslocação. 

O carpooling apresenta várias vantagens/benefícios. Apresenta benefícios individuais, pois as 

pessoas vêm as suas despesas reduzidas, no que concerne ao combustível e manutenção dos 

seus carros, e ainda favorece o conhecimento de novas pessoas. Manifesta também vantagens 

para a mobilidade dos territórios porque facilita o seu descongestionamento, poluição e 

problemas de estacionamento. Os territórios obtêm uma redução das emissões de GEE e a 

melhoria da qualidade do ar e também a diminuição efetiva do volume de tráfego e 

consequentemente dos níveis de congestionamento. 

 

Figura 143. Benefícios do Carpooling. 

 Fonte: http://www.newroads.ca/blog 

O carsharing é um sistema de aluguer de viaturas de forma menos burocrática. Consiste no 

aluguer de um veículo individual por curtos períodos de tempo e tem como objetivo reduzir o 

impacte ambiental nas cidades. Os utentes geralmente pagam pelo uso de um veículo com 

base no tempo de utilização e/ou quilometragem percorrida, existindo modalidades em que 

alguns provedores também cobram uma mensalidade adicional de sócio. Segundo Pernes 
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(2015) o modelo de carsharing é especialmente atrativo para as empresas, devido aos 

benefícios fiscais e a poupanças que podem chegar aos 70%, quando comparado com os 

serviços de táxi. 

 

Figura 144. Funcionamento do Carsharing Citydrive. 

 Fonte: https://www.citydrive.pt/ 

A título exemplificativo, a plataforma carsharing Citydrive disponibiliza 50 viaturas em Lisboa e 

o modo de funcionamento é bastante simples, bastando fazer o registo no site, localizar o carro 

através da app para smartphone e reservar o carro. 
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11.3.2. Bikesharing 

Várias cidades europeias (Amesterdão, Barcelona, Bremen, Copenhaga, Edimburgo, Ferrara, 

Graz, Estrasburgo, etc.) demonstram todos os dias que uma diminuição do uso do automóvel 

individual é um objetivo não apenas desejável mas também razoável. Estas cidades aplicam 

medidas que estimulam o uso dos transportes públicos, da bicicleta e a partilha de veículos, 

mas também medidas restritivas ao uso do automóvel individual nos seus centros (Wallstrom, 

2000). 

Para trajetos urbanos curtos (5km) a bicicleta é sobretudo mais rápida do que o automóvel. Na 

Europa, 30% dos trajetos efetuados em automóvel cobrem distâncias inferiores a 3km, e 50% 

são inferiores a 5km. Neste intervalo, a bicicleta pode substituir, com vantagem, o automóvel 

contribuindo diretamente para a diminuição dos congestionamentos e redução das emissões 

de GEE. 

O transporte por meio de sistemas de partilha de bicicletas já adquiriu várias formas ao longo 

da sua história de desenvolvimento, desde a disponibilização de bicicletas nas cidades para a 

população usar gratuitamente e quando quiser, até os sistemas mais tecnologicamente 

avançados e seguros. Seja qual for a situação, a essência do conceito de partilha de bicicletas 

continua a ser simples: permitir que qualquer pessoa retire uma bicicleta de um local e a 

devolva ao sistema noutro local, viabilizando assim o transporte ponto-a-ponto. Cada território 

interpreta à sua maneira o conceito que quer dar à partilha de bicicletas, adaptando-o ao 

contexto local, levando em conta a densidade, topografia, clima, infraestrutura e a cultura da 

cidade.  

As razões para implementar um programa de bikesharing têm, geralmente, relação com as 

metas de aumento do uso urbano da bicicleta, redução do congestionamento, melhoria da 

qualidade do ar e aumentar a oferta de opções de transporte não motorizados. O bikesharing 

tem duas principais vantagens, quando comparado a outros projetos de transportes: baixo 

custo e menor prazo de implementação. Um sistema de bikesharing pode beneficiar uma 

cidade ao reduzir o congestionamento e melhorar a qualidade do ar: Bicicletas públicas 

constituem um meio alternativo de transportes para viagens mais curtas que, de outra forma, 

seriam feitas por veículos motorizados. Até novembro de 2011, os 22 000 usuários do sistema 

de bikesharing de Washington reduziram em quase 7,1 milhões de km a distância percorrida 

por veículos motorizados (LDA Consulting, 2012). 

As bicicletas podem-se integrar em outros modos através de cartões recarregáveis, usados 

como forma de pagamento de outros sistemas de transporte público. Muitas cidades da China 

já dispõem deste tipo de integração: em Hangzhou e Guangzhou, por exemplo, o cartão usado 

para o sistema de partilha de bicicletas também pode ser usado nos autocarros e no metro. 

Um exemplo de sucesso português de bikesharing é o caso de Vilamoura – VLM Public Bikes, 

em funcionamento desde 15 de julho de 2012. É um serviço que se integra nos designados 
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sistemas de terceira geração, porquanto assenta numa plataforma informática de gestão de 

utilizadores, parques e bicicletas. O sistema informático permite efetuar a gestão dos 

utilizadores, cartões atribuídos, postes, estações e bicicletas, encontrando-se integrado com 

outras plataformas informáticas da Inframoura. A interoperabilidade com o site institucional da 

Inframoura permite gerar alertas sobre a falta ou excesso de bicicletas em cada momento e em 

cada estação, aferir os tempos de utilização por viagem, gerir o estado de cada cartão (saldo e 

validade) e a conta de cada utilizador. 

O sistema VLM Public Bikes efetua automaticamente a correspondência de um-para-um entre 

o cartão e a identificação Radio Frequency Identification (RFID) da bicicleta, sendo possível 

gerir as utilizações de cada cartão no que se refere às bicicletas utilizadas, assim como as 

rotas efetuadas. Entre 2013 e 2014 foram estimados cerca de 403km percorridos no âmbito da 

utilização das bicicletas do sistema VLM Public Bikes, o que permitiu evitar a emissão de 35 

ton/CO2. 

  



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

416 

 

11.4. SOLUÇÕES INOVADORAS E/OU EXPERIMENTAIS DE TRANSPORTE 

Os Sistemas de Transportes Flexíveis, conhecidos a nível internacional pela designação DRT –

Demand Responsive Transport surgiram da necessidade de suprimir as lacunas evidenciadas 

pelos transportes públicos coletivos convencionais, designadamente no que se refere à 

ausência de flexibilidade dos percursos, à dispersão da população pelo território, e à rigidez de 

horários, incrementando, deste modo, a eficácia do sistema de transportes em áreas de baixa 

densidade, pois a oferta passa a estar mais adaptada às necessidades da procura, 

desincentivando a utilização do transporte individual nas deslocações e consequentemente o 

congestionamento urbano. 

É um serviço público de transporte coletivo com características flexíveis que se efetua, em 

parte ou na totalidade, mediante a solicitação expressa do utilizador e que inclui o recurso a 

tecnologias de informação e comunicação. O desenvolvimento tecnológico permitiu evoluir para 

formas de serviço mais flexíveis que colocam os Transportes Públicos Flexíveis (TPF) entre o 

serviço de transporte coletivo e o táxi convencional. O serviço tem como principais funções, por 

um lado, responder às necessidades de mobilidade das pessoas e, por outro, constituir uma 

alternativa eficiente ao veículo privado. 

A prática mostra que os serviços de TPF são implementados, na sua grande maioria, com 

recurso a veículos com capacidade mais reduzida, essencialmente, minibus, táxis, ou táxis 

adaptados. A operacionalização do serviço pode estar a cargo de diferentes entidades, 

individualmente ou em parcerias, como operadores de transporte, empresas de táxis, 

empresas de aluguer de carros ou administração local. Os serviços podem, ainda, estar 

integrados no sistema de transportes, enquanto rebatimento nas redes de transporte público 

regular. 
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11.5. PARKING E INTERMODALIDADE 

É necessário pensar na continuidade das deslocações das pessoas nos seus territórios, as 

políticas de ordenamento do território e do urbanismo são fundamentais nesta matéria. O 

conceito de rede é essencial para compreender o funcionamento dos transportes públicos e 

que uma das suas limitações mais condicionantes é a falha de algum elemento da rede. 

O serviço prestado por um sistema de transportes públicos deve incluir todos os elos da cadeia 

de transporte, desde o ponto de partida de cada passageiro até ao ponto concreto a que ele 

pretende chegar: as pessoas não viajam entre dois pontos, mas entre uma infinidade de locais 

dispersos por áreas urbanas. 

Assim, se a deslocação entre duas estações de transporte público for bastante rápida, 

comparada com idêntica deslocação em automóvel, mas o acesso a essas estações for 

demorado, a deslocação em transporte público será globalmente demorada e menos 

competitiva, o que poderá inviabilizar a adoção dessa opção por parte dos utilizadores. É 

igualmente necessária uma política de estacionamento e um sistema de bilhética integrada 

associada à intermodalidade, para que se reduza a utilização do transporte individual. As 

interfaces deverão permitir e facilitar a passagem de um modo para o outro. 

Um bom exemplo português é o Andante, criado e gerido pelo Agrupamento - Transportes 

Intermodais do Porto (TIP). O Andante é o sistema de bilhética e tarifário comum dos 

transportes da AMP, tendo sido adotado pelos principais operadores de transportes públicos e 

privados de passageiros. O Andante (cartão com chip) pode ser usado nos seguintes 

operadores públicos de transporte de passageiros: Metro do Porto, STCP - Sociedade de 

Transportes Coletivos do Porto, CP - Comboios de Portugal (comboios urbanos do Porto, entre 

Valongo, São Bento e Espinho), bem como, nos seguintes operadores privados de transportes 

rodoviários: Resende, Espírito Santo - Autocarros de Gaia, Maia Transportes, Valpi, ETG - 

Empresa de Transportes de Gondomar, MGC – Transportes e a Auto-Viação Pacense. 

Articulado com o Andante, a solução Andante Park&Ride suporta e promove a utilização de 

parques de estacionamento em regime Park&Ride. 
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11.6. INFORMAÇÃO AO PÚBLICO SOBRE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

As cidades vêm-se confrontadas com graves problemas de tráfego urbano e 

consequentemente, com os problemas que daí advêm, como o constante congestionamento 

das vias, poluição, ruído, sinistralidade rodoviária, entre outros. 

Um dos fatores fundamentais para a redução desses efeitos nefastos é a promoção da 

utilização dos transportes públicos (TP). Um dos fatores que mais contribuem para a qualidade 

do TP é a adequabilidade e disponibilidade de informação existente sobre as viagens. 

Balcombe et al (2004) afirmam que a informação disponibilizada ao público pode contribuir 

substancialmente para a satisfação global do utilizador relativamente à qualidade dos TP. 

Um sistema de informação ao público de qualidade, dirigido ao utilizador dos 

transportes/serviços de mobilidade, deverá cumprir determinadas caraterísticas, como: 

 Ser claro e de fácil utilização; 

 Responder às expectativas de diferentes utilizadores (com capacidades diferentes face 

à utilização de novas tecnologias ou com dificuldades especiais de mobilidade); 

 Integrar informações sobre todos os modos de transporte e sobre as ligações entre 

eles; 

 Integrar informações, não apenas sobre os sistemas de TP mas também sobre os 

serviços de mobilidade complementares existentes (transportes flexíveis, carpooling, 

carsharing, táxis coletivos e outros) e informação urbana de interesse cultural e 

turística; 

 Transmitir, em tempo útil ou em tempo real, informações sobre interrupções de 

serviços provocados por acidentes, avarias, obras nas infraestruturas; informação 

sobre tarifas; informação sobre condições de circulação, estacionamento e horário de 

chegada dos serviços. 

Os ecrãs GoBus, instalados em quatro das principais estações do Metro do Porto (Trindade, 

São Bento, Casa da Música e Campanhã), apresentam informação de partidas e chegadas de 

autocarros dos STCP em tempo real. Ou seja, fazem parte de um sistema de informação ao 

público pensado numa lógica de serviço multimodal - Metro do Porto + STCP. 

O SMSBUS recorre à informação de posicionamento dos autocarros dos STCP, para informar 

os utilizadores das horas de passagem dos próximos autocarros numa determinada paragem. 

O serviço funciona através do envio de uma mensagem escrita por telemóvel (SMS), com o 

código da paragem pretendida. A mensagem de retorno indica as horas de passagem, tempo 

de espera em minutos e identifica as respetivas linhas para a paragem em questão. 
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O serviço SMSBUS foi lançado em 2005, tendo sido distinguido nos Prémios Optimus 2005 e 

venceu o 1.º Prémio Boas Práticas no Setor Público 2006. Atualmente, o serviço SMSBUS está 

disponível para toda a rede da STCP, estando também disponível para cegos e pessoas de 

baixa visão. 

O serviço NAVMETRO - informação e navegação na rede do Metro do Porto para invisuais e 

amblíopes, trata-se uma ferramenta inovadora, que permite aos invisuais serem «conduzidos» 

nos vários momentos de utilização do sistema - escolha de título, validação, encaminhamento 

no interior da estação, disponibilizando igualmente informação genérica sobre o metro - linhas, 

horários, títulos. 

 

Figura 145. TIC e Transportes.  

Fonte: http://www.inovaremtransportes.dicasepistas.pt/ 
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11.7. BOAS PRÁTICAS 

11.7.1. Lisboa 

Segundo o Índice de Cidades Inteligentes da INTELI, Lisboa assume a primazia em matéria de 

mobilidade elétrica, tendo ao seu dispor 54 veículos elétricos, ao que acresce os 39 veículos 

híbridos na frota municipal. A cidade foi das primeiras no mundo a disponibilizar táxis elétricos 

à população através de um projeto experimental, lançado em 2012, em cooperação entre a 

autarquia e a Autocoope. 

É também dos poucos municípios a possuir pontos de carsharing, sendo de destacar o projeto 

MOB Carsharing da Carris enquanto serviço de aluguer de automóveis à hora que permite aos 

clientes reservar um veículo através da internet ou telefone e tê-lo disponível de forma 

imediata. 

É também de assinalar o projeto de implementação na Porta do Castelo, onde os pilares de 

bloqueamento de acesso aos locais históricos da cidade se encontram a ser geridos 

remotamente pelos moradores, via telemóvel ou internet. A experiência está a ter resultados 

positivos e poderá ser replicada para outras zonas da cidade. 

 

11.7.2. MOVE.ME 

A aplicação MOVE.ME é uma aplicação para smartphone, disponível gratuitamente, que 

permite integrar informação proveniente de diferentes operadores e planear rotas intermodais, 

quer em tempo real, quer planeado. 

Disponível desde fevereiro de 2012 (no primeiro mês em que esteve disponível, o MOVE-ME 

registou mais de 32 000 pedidos e cerca de 3 000 downloads da aplicação Android), a 

aplicação integra informação, em tempo real, da STCP e Metro do Porto, e informação 

planeada da CP e de 13 operadoras privadas associadas da ANTROP: Albano E. Martins, 

ARRIVA, A.V. Landim, A.V. Minho, A.V. Pacence, A. V. Tâmega, E.T. Gondomarense, Joalto 

Douro, Mondinense, Rodonorte, Transcovizela, Transdev e VALPI. 

 

11.7.3. Agostinhas 

O município de Torres Vedras disponibiliza um sistema de aluguer de bicicletas públicas - 

Agostinhas. As bicicletas públicas Agostinhas estão distribuídas por 11 Estações distribuídas 

pela Cidade de Torres Vedras, junto às escolas, áreas comerciais e serviços públicos, 

disponibilizando bicicletas standart a pedal e elétricas. 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

421 

 

O software Bicicard permite a consulta da disponibilidade de bicicletas nas estações a partir de 

um computador ou telemóvel com acesso à internet. Trata-se de uma solução de terceira 

geração assente numa plataforma web e tecnologia RFID, permitindo a gestão centralizada do 

sistema e a consulta online da disponibilidade de bicicletas, através da internet ou nos 

terminais de acesso. 

  

Figura 146. Bicicletas públicas – Agostinhas.  

Fonte: http://300diasnooeste.tumblr.com/page/36 

 

11.7.4. “MOOVE Oeste Portugal” 

O MOOVE Oeste Portugal é um projeto piloto, desenvolvido nos municípios da OesteCIM, 

apoiado pela OesteSustentável (Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste) com o 

objetivo de demostração do uso das energias renováveis e das tecnologias inteligentes nos 

transportes públicos em ambiente urbano. Integrado no âmbito do projeto comunitário REPUTE 

- Renewable Energy in Public Transport Enterprise, que tem como finalidade a criação de 

condições no Espaço Atlântico que incentivem a inovação e promovam o uso de energias 

renováveis nos transportes públicos, tem por base o trabalho desenvolvido em projetos 

anteriores sobre energia nos transportes, e a interoperabilidade e intermodalidade das redes de 

transportes existentes.  
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O MOOVE consiste na disponibilização gratuita à população de um veículo 100% elétrico 

abastecido através de um sistema solar-fotovoltaico de forma a demostrar, nos 12 municípios 

da Região Oeste, as potencialidades do novo paradigma da mobilidade sustentável associada 

às TIC. 

Figura 147. MOOVE Oeste Portugal  

Fonte: http://cister.fm/  www.cm-lourinha.pt  
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11.8. INQUÉRITO SOBRE OS SISTEMAS E SERVIÇOS DE MOBILIDADE E 

TRANSPORTES NA CIMOESTE 

De seguida, é apresentado um quadro resumo, resultante de um inquérito efetuado aos 12 

concelhos da OesteCIM, o qual incidiu nos sistemas e serviços de mobilidade e transportes 

suportados, ou não, por tecnologias de informação e comunicação. Do conjunto dos 

municípios, foi possível apurar os resultados em todos os concelhos pertencentes à sub-região.  
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Tabela 36. Resultados do inquérito efetuado aos municípios da OesteCIM sobre os sistemas e serviços de mobilidade e transportes 

 

Fonte: Tratamento mpt de informação disponibilizada pelas autarquias 
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1. Informação ao Público sobre Mobilidade e Transportes (abrangendo a rede de transportes do município)

1.1 Painéis/Ecrãs em espaço público com informação de transportes − − − − − Mun − − − − − −

1.2 Sistema(s) de Informação de transportes monomodal − − − − − TPriv Mun − − − Priv TPriv

1.3 Sistema(s) de Informação multimodal (+1 modo de transporte) − − − − − − Priv − − − − −

1.4 Sistema(s) de Informação para cidadãos com necessidades especiais − − − − − − − − − − − −

1.5 Aplicações informáticas para cálculo de rotas − − − − − Mun − − − − − −

1.6 Sistema(s) de informação de trânsito rodoviário − − − − − − − − − − − −

1.7 Outro(s) sistema(s) de informação − − − − − − − − − − − −

2. Parking e Intermodalidade (abrangendo a rede de transportes do município)

2.1 Sistemas de bilhética integrada monomodal − − − − − TPriv − Tmun − − − TPriv

2.2 Sistemas de bilhética integrada multimodal  (+1 modo de transporte) − − − − − TPriv − − − − − TPriv

2.3 Parques de estacionamento em regime Park & Ride  − − − − − − − − − − − Mun

2.4 Interfaces multimodais − − − − − − − − − − − Tmun

2.5 Outro(s) − − − − − − − − − − − −

3. Gestão e Controlo de Tráfego Rodoviário (abrangendo a rede de transportes do município)

3.1 Sistema inteligente de gestão de tráfego rodoviário − − − − − − − − − − − −

3.2 Sistema de Cameras CCTV (para monitorização de trânsito) − − − − − − − − − − − −

3.3 Sistema de Dissuasores (para controlo de acessos) − Mun − − − − − − − − − Tmun

3.4 Sistema de Radares (para controlo de velocidade) − Mun − − − − − − − − − Tmun

3.5 Sistemas de deteção/monitorização em túneis − − − − − − − − − − − −

3.6 Salas de gestão de tráfego − − − − − − − − − − − −

3.7 Sistema(s) de classificação e/ou contagem de veículos − − − − − − − − − − − −

3.8 Outro(s) − − − − − − − − − − − −

4. Meios de transporte partilhado (abrangendo a rede de transportes do município)

4.1 Serviços de Car-sharing − − − − − − − − − − − Tmun

4.2 Serviços de Car-pooling − − − − − − − − − − − −

4.3 Serviços de Bike-sharing (bicicletas de uso partilhado) − − Mun − − − − − − − − Tmun

4.4 Outro(s) − − − − − − − − − − − −

5. Soluções inovadoras e/ou experimentais de transporte (abrangendo a rede de transportes do município)

5.1 Sistema(s) de transporte flexíveis − − − − − − − − − − − −

5.2 Soluções de transporte para cidadãos com necessidades especiais − − − − − Mun − Mun − − − Mun

5.3 Outra(s) − − − − − − − − − − − −

6. Iniciativas relacionadas com Mobilidade e Transportes (abrangendo a rede de transportes do município)

6.1 Plano de Mobilidade e Transportes − − − − − Mun − − − − − Tmun

6.2 Observatório das Acessibil idades, Transportes e Mobilidade − − − − − − − − − − − Tmun

6.3 Fóruns para discussão pública (de mobilidade e transportes) − − − − − − − − − − − Tmun

6.4 Outra(s) − − − − − − − − − − − −

LEGENDA: 

Mun - sistema/serviço municipal

Tmun - sistema/serviço municipal, suportado em TIC

Priv - sistema/serviço privado

TPriv - sistema/serviço privado, suportado em TIC
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Embora um inquérito deste tipo necessite de ser aprofundado e de algumas das respostas 

obtidas suscitarem dúvidas, o que poderá levar a uma nova iteração com os municípios, há 

algumas conclusões que já se podem retirar: 

 Os municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, 

Lourinhã, Óbidos, Peniche e Sobral de Monte Agraço referiram, nas respostas ao 

inquérito, não dispor de qualquer solução de mobilidade suportada por TIC; 

 Na área da mobilidade e transportes, a disponibilização de serviços/sistemas/soluções 

baseadas em tecnologias de informação e comunicação é muito semelhante entre os 

municípios da OesteCIM. Neste aspeto, Torres Vedras e Caldas da Rainha destacam-

se dos demais na utilização de soluções de mobilidade e transportes suportados em 

TIC; 

 Na Informação ao Público sobre Mobilidade e Transportes, Torres Vedras e de Caldas 

da Rainha sobressaem dos demais, disponibilizando no terminal rodoviário sistemas de 

informação de transporte monomodal em tempo real.  

 No Parking e Intermodalidade, Caldas da rainha, Nazaré e Torres Vedras são os 

únicos concelhos que dispõem de sistema de bilhética integrada monomodal suportado 

por TIC. Torres Vedras possui ainda uma interface multimodal, conjugando vários 

modos de transporte (transporte público, táxi, transporte individual e bicicleta) e 

disponibilizando um sistema de bilhética integrada multimodal suportado em TIC - 

cartão Lisboa VIVA. 

 Na área da gestão e controlo de tráfego rodoviário, apenas Torres Vedras dispõe de 

soluções suportadas em TIC; 

 Torres Vedras destaca-se dos restantes municípios da Comunidade Intermunicipal nos 

meios de transporte partilhado, disponibilizando um veículo elétrico com abastecimento 

solar no seu terminal rodoviário, com o objetivo da demonstração do uso das energias 

renováveis e das tecnologias inteligentes nos transportes públicos em ambiente 

urbano. O município de Torres Vedras é, mais uma vez, o único município da 

OesteCIM que disponibiliza sistema de partilha de bicicletas suportado por TIC – as 

Agostinhas; 

 Nenhum município da OesteCIM possui sistemas inovadores de transporte suportado 

por TIC; 

 Torres Vedras é o único município que realiza iniciativas relacionadas com mobilidade 

e transportes suportadas por TIC. Destaca-se aqui o SIGE (Sistema Integrado de 

Gestão de Estacionamento), que é uma infraestrutura tecnológica, integrada e 

centralizadora, que engloba a fiscalização do estacionamento automóvel, o sistema de 

Bike Sharing “Agostinhas” e os selos de residente/comerciante. O sistema recorre a 

novos meios de comunicação de tecnologia GPRS (General Packet Radio Services). O 

objetivo final é disciplinar o uso do espaço público na cidade e o estacionamento de 
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veículos automóveis, melhorando a mobilidade das pessoas e bens, 

residentes/pendulares e mercadorias, promovendo os modos suaves: pedonal/clicável. 
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11.9. SÍNTESE 

As TICs têm hoje um papel relevante sobretudo no transporte coletivo e partilhado de 

passageiros, combinando diversas informações, bases de dados, mapas e 

comunicações/avisos em tempo real disponibilizando aos utilizadores uma variedade de 

soluções que lhe permitem optar pelo modo de transporte a utilizar ou simplesmente pelo 

percurso a seguir.  

As soluções tecnológicas existentes aplicadas aos transportes permitem otimizar o serviço em 

termos de ganhos de qualidade que se traduz essencialmente, na gestão em tempo real do 

tempo das deslocações, na localização dos veículos, na partilha de informações e no reforço 

da segurança e comodidade. São exemplo de aplicação das TICs com sucesso no sistema de 

mobilidade e transportes, a bilhética sem contacto, bilhética de futuro (cartões inteligentes), 

SMS e painéis de mensagem variável.  

Torres Vedras e Caldas da Rainha sobressaem dos demais concelhos da sub-região no que 

refere aos sistemas inteligentes de transporte.  

Torres Vedras disponibiliza, suportado por TIC, informação ao público sobre mobilidade e 

transportes, sistemas de bilhética integrada monomodal e multimodal, gestão e controlo de 

tráfego rodoviário, meios de transporte partilhado e iniciativas relacionadas com mobilidade e 

transporte. As soluções inovadoras e/ou experimentais de transporte não são suportadas por 

TIC na totalidade dos municípios da OesteCIM. 

Ainda há muito a fazer no território da sub-região em relação aos sistemas inteligentes de 

transporte, sendo que estes podem auxiliar na eficácia dos seus serviços públicos, na melhoria 

da mobilidade, na diminuição da poluição e na redução dos custos energéticos. 

O desafio é sério e oportuno na medida em que se pretende que, quer do lado dos cidadãos 

(procura) quer do lado dos operadores (oferta), haja integração e partilha de modos e serviços, 

possuindo soluções tecnológicas nos serviços de informação e partilha de dados, tornando a 

forma como nos movemos mais flexível, inclusiva e sustentável. 
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12. MOBILIDADE ELÉTRICA 
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12.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

No âmbito da mobilidade sustentável, a mobilidade elétrica assume um papel relevante 

enquanto fator de eficiência energética e ambiental, através da redução de emissões gasosas 

nos espaços urbanos e da substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia 

alternativa (eletricidade), atualmente produzida em Portugal com recurso a uma percentagem 

significativa de fontes de energia renovável, o que lhe confere um papel importante no 

paradigma da mobilidade sustentável.  

A eletricidade, fonte de energia indispensável à implementação de veículos elétricos tem 

potencial para aumentar a eficiência energética dos veículos rodoviários e de contribuir para a 

redução das emissões de CO2 nos transportes, melhorar a qualidade do ar e reduzir o ruído 

nas aglomerações urbanas e suburbanas e noutras zonas densamente povoadas. 

A expectativa de evolução do número de veículos elétricos em circulação depende, em grande 

medida, da remoção de barreiras técnicas e administrativas existentes. Entre as primeiras 

encontra-se a necessidade de atualização tecnológica dos postos de carregamento elétricos da 

rede pública, através da adaptação de pontos de carregamento públicos para fichas 

normalizadas e comuns a toda a União Europeia (UE), por forma a garantir o acesso a todos os 

tipos de veículos. Outra questão fundamental, decorrente da evolução tecnológica, é a 

necessidade de redução dos tempos de carregamento, que se revelam hoje extramente 

elevados. Atualmente as tecnologias de carregamento incluem ligações por cabo, mas 

futuramente devem equacionar o carregamento sem fios ou a troca de baterias.  

A Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2014, 

relativa à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos, prevê que a 

normalização dos postos de carregamento de potência normal, até 22kw, e de alta potência em 

corrente alternada (CA), para efeitos de interoperabilidade, devem ser equipados pelo menos 

com tomadas ou conetores de tipo 2, em conformidade com a norma EN62196-2. No que diz 

respeito aos pontos de carregamento de alta potência em corrente contínua (CC) as norma 

prevê que estejam equipados pelo menos com conetores de sistema de carregamento 

combinado “Combo 2”, de acordo com a norma EN62196-3. 

Por conseguinte, as políticas públicas dedicam crescente atenção à mobilidade elétrica, 

estimulando o mercado de veículos elétricos e promovendo a eletrificação das frotas de 

veículos públicos, importante para que a mobilidade elétrica possa efetivamente assumir-se 

como um pilar da “eco-eficiência” urbana. 
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12.2. O PROGRAMA PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA 

Em conformidade com as grandes linhas estratégicas para o setor da energia, estabelecidas na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010
17

, de 15 de abril, em Portugal, no âmbito da 

execução do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE)
18

 2016, o Governo 

Português criou o Programa para a Mobilidade Elétrica pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º20/2009 de 20 de fevereiro, que tem como objetivo criar as condições para a 

introdução e massificação da utilização do veículo elétrico em Portugal.  

Neste contexto, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2009, de 7 de setembro, 

estabeleceu os objetivos estratégicos e princípios fundamentais do Programa para a 

Mobilidade Elétrica, e aprovou o modelo e as fases de desenvolvimento, prevendo-se para a 

fase piloto, uma rede integrada de pontos de carregamento de veículos elétricos, composta por 

1350 pontos instalados em 25 municípios. Além do enquadramento legal referido, o Decreto-

Lei n.º 39/2010, de 26 de abril
19

, veio regular a organização, o acesso e o exercício das 

atividades de mobilidade elétrica e, ainda, estabelecer a rede piloto de mobilidade elétrica.  

Em 29 de junho de 2009, foi apresentado o Programa para a Mobilidade Elétrica aos 

municípios portugueses, tendo sido subscrito um acordo entre 25 municípios outorgantes e o 

Governo Português para a criação de uma rede de municípios para a mobilidade elétrica. 

Neste acordo foram estabelecidas as condições a nível municipal para dinamizar a introdução 

e a utilização de veículos elétricos, especificamente a criação de uma rede de postos que, 

segundo a entidade gestora Mobi.E, contava, em novembro de 2015, com cerca de 450 postos 

de carregamento, maioritariamente postos de carregamento normal e alguns postos de 

carregamento rápido. 

O Programa de Mobilidade Elétrica assentou em três princípios fundamentais, designadamente 

garantir a equidade e a universalidade no acesso ao carregamento, independentemente do 

comercializador, das diferentes marcas e modelos de veículos, baterias e sistemas de 

carregamento, garantir condições atrativas para a entrada de várias empresas no mercado, 

promovendo a livre concorrência e privilegiar a utilização de fontes de energia renovável. 

Decorrente das necessidade de conhecer a realidade municipal nestas matérias, bem como 

realizar um levantamento dos meios necessários para articular as ferramentas de planeamento 

já existentes, avaliar alternativas, definir recursos e construir um referencial futuro para o 

                                                      

17
 Que substituiu a anterior Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de outubro. 

18
 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013 de 10 de abril que revogou o anterior, PNAEE 2008, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2008, de 20 de maio. 

19
 Alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º170/2012, de 1 de agosto. 
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sucesso da utilização de veículos elétricos, foram executados Planos Municipais para a 

Mobilidade Elétrica (PMME) com o objetivo de:  

 Realizar um levantamento dos dados de acessibilidade e mobilidade municipal; 

 Articular o PMME com os diversos instrumentos de planeamento e projetos de 

mobilidade existentes (planos de transportes e acessibilidade, planos/programas de 

mobilidade, PDM, entre outros), bem como a articulação com as políticas nacionais 

para o sector; 

 Promover a criação de condições atrativas que permitam espaços de circulação e 

estacionamento facilitados para veículos elétricos, bem como, outras medidas 

congéneres de incentivo à utilização destes veículos; 

 Promover a criação de espaços/zonas de emissão reduzida, que privilegiem o acesso a 

veículos elétricos; 

 Rever as políticas de transportes públicos nos municípios com vista à melhoria da 

eficiência energética (renovação das frotas dos municipais/intermunicipais com a 

integração, sempre que possível, de veículos elétricos); 

 Indicar zonas de carregamento (mapa de zonas de recarga) dedicado a veículos 

elétricos nos centros urbanos que estejam devidamente articulados com as 

necessidades de mobilidade e políticas municipais existentes de forma a criar uma 

rede de carregamento que seja coerente e homogénea; 

 Criar diretrizes e um plano de comunicação para o município/comunidade 

intermunicipal para difusão, a curto prazo, dos conceitos de mobilidade elétrica; 

 Identificar e eliminar barreiras ao uso de veículos elétricos; 

 Promover, disseminar e formar agentes locais; 

 Identificar os recursos institucionais e de financiamento para o sucesso da 

implementação de veículos elétricos; 

 Explorar a relação entre o veículo elétrico e o sistema elétrico, em particular o estudo 

da bi-direcionalidade do veículo elétrico como agente consumidor e/ou gerador de 

energia elétrica e a integração de fontes de energia renováveis. 

Contudo, os planos executados, só definiram, no essencial, as localizações dos postos de 

carregamento e durante a fase piloto do programa verificou-se a introdução de um número 

reduzido de veículos elétricos com uma utilização muito limitada das infraestruturas, que 

permitiu, no entanto, que fossem desenvolvidas e testadas novas soluções tecnológicas e ao 

mesmo tempo introduzidas inovações nos modelos de mobilidade urbana.  

Com base na experiência adquirida, em 2014 foi publicado o novo quadro legal para a 

mobilidade elétrica procedendo-se a algumas alterações essenciais à melhoria do modelo de 

mobilidade elétrica, com vista a garantir condições de sustentabilidade e a estimular a procura. 

A revisão do Programa para a Mobilidade Elétrica definida no Decreto-Lei n.º90/2014, de 11 de 

junho contemplou, entre outros aspetos, a redefinição dos grupos alvo, novos cenários de 
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introdução e expansão de veículos elétricos, a revisão de aspetos do enquadramento das 

atividades principais da mobilidade elétrica, uma reorganização de funções de gestão da rede e 

dos sistemas de informação, dos serviços de suporte a agentes de mercado e utilizadores 

entres os quais se destaca a abertura da concorrência da rede pública de carregamento de 

carros elétricos, gerida pela Mobi.E e maior facilidade ao licenciamento de operadores de 

pontos de carregamento.   

 

Figura 148. Exemplos de boas práticas no âmbito da mobilidade elétrica  

Fonte: http://www.veiculoselectricospt.com/  

  

http://www.veiculoselectricospt.com/
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12.3. A MOBILIDADE ELÉTRICA NA OESTECIM 

No território da OesteCIM, apenas o município de Torres Vedras integrou o grupo das 25 

autarquias que materializaram a rede piloto Mobi.E e realizou um PMME em 2010 com 

horizonte temporal até 2015 prevendo a instalação de 58 pontos de carregamento, 

subdividindo-se em 56 pontos de carregamento lento e 2 pontos de carregamento rápido. 

Como foi referido, existem dois tipos de carregamento para os veículos elétricos, o lento, em 

corrente alternada é recomendado para uma utilização diária, com duração de cerca de 6 a 8 

horas e o rápido, em corrente contínua, utilizado para deslocações maiores, em que a distância 

a percorrer é superior à autonomia do veículo ou para situações mais urgentes, apresenta uma 

duração de carregamento estimada em cerca de 20-30 minutos.   

Contudo, analisando a plataforma de pesquisa de postos públicos de abastecimento 

(www.mobie.pt) é possível constatar que, a projeção de 58 pontos de carregamento prevista no 

PMME de Torres Vedras, a implementar no horizonte 2010-2015, não se concretizou na 

totalidade tendo sido implementados apenas 6 pontos duplos de carregamento lento de 

veículos elétricos, dos quais 5 localizam-se na área central de Torres Vedras, perto das 

instalações da Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras, nas traseiras do 

hospital distrital, no Parque Verde da Várzea, no Parque Regional de Exposições e na Avenida 

5 de Outubro e um, mais afastado, em Santa Cruz, no parque de estacionamento da Praia 

Centro. 

http://www.mobie.pt/
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Figura 149. Localização dos pontos de carregamento de veículos elétricos em Torres Vedras num raio de 1 km 
e em Santa Cruz 

Fonte: www.mobie.pt 
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Por outro lado, analisando a plataforma electromaps.com, é possível verificar que existem 

outros pontos de carregamento para viaturas elétricas, associados a outras entidades públicas 

e privadas, cuja natureza de localização é bastante diversificada, tais como redes elétricas, 

centros comerciais, parques de estacionamento públicos, bombas de gasolina, hotéis, 

aeroportos, garagens particulares, vias públicas e outras, que dispõe de postos de 

carregamento públicos e reservados, que no território da OesteCIM têm expressão em diversos 

municípios, como se pode observar na tabela seguinte.  
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Pontos de Carregamento 

Municípios Descrição Localização 
Tipo de carregamento 

Quant. Tipo veículo 

Alcobaça 

VORTEX Gingabike - 
Moto Félix 

Rua do Vale 12, 2460 Maiorga 2 
 

Ponto de Carga Casa Av. da Lagoa 59, r/c D 2445-202 Pataias 1 
 

Joel Machado 
Travessa da Boavista 5, 2490-216 

Benedita 
1 

 

Alenquer Snack-Bar São Jorge 
N1 53, 2580 Alenquer, GPS: N 

39.07915º W 8.99083º 
2 

 

Arruda dos 

Vinhos  
Arruda CMA 

Rua Heróis do Ultramar MB, 2630-112 
Arruda dos Vinhos 

1 
 

Cadaval Murteira Rua Combatentes do Ultramar 1B, 2550 1 
 

Caldas da 

Rainha 

Estacionamento 
Subterrâneo Praça 25 

de Abril - B 

R. Hemíciclo João Paulo II 1, 2500 
Caldas da Rainha 

2 
 

Perto do CCCR 
R. Francisco Almeida Caiado 9, 2500 

Caldas da Rainha 
2 

 

Parque 
Av. da Independência Nacional 6A, 2500 

Caldas da Rainha 
2 

 

Estação de Comboio 
Av. Primeiro de Maio 22, 2500 Caldas 

da Rainha, Portugal 
2 

 

Tribunal 
Praça 25 de Abril 16, 2500 Caldas da 

Rainha 
2 

 

VORTEX Gingabike - 
Almeida & Santos, lda. 

Rua Doutor Miguel Bombarda 12, 2500-
303 Caldas da Rainha 

2 
 

NewEnergie – Caldas 
Rainha 

Rua Dr Miguel Bombarda, n.º 12, 2500-
238 Caldas da Rainha 

1 
 

Nazaré 
VORTEX Gingabike - 
Evélio Edgar Marques 

Ramos 
Rua António Carvalho Laranjo, N.º 23 A 2 

 

Óbidos Ponto de carga 
MOBI.E - OBD-00001 

N114, 2510 Óbidos 
Posto de Combustível da Prio Energy, 

EN 8, Rotunda da Memoria 
4 

 

Peniche Turismo de Peniche 
Rua Alexandre Herculano 70, 2520-408 

Peniche 
1 

 

Torres Vedras  

MOBI.E - TVD-00006 Avenida do Atlântico TC, 2560 2 
 

MOBI.E - TVD-00003 
Praça Doutor Francisco Sá Carneiro, 

2560 Torres Vedras 
2 

 

MOBI.E - TVD-00004 
Rua Villeneuve D'Urnom, 2560 Torres 

Vedras 
2 

 

MOBI.E - TVD-00001 
R. Henriques Nogueira 55, 2560-270 

Torres Vedras 
2 

 

Tabela 37. Postos de carregamento de veículos elétricos localizados na OesteCIM 

Fonte: http://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/ 
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Figura 150. Representação espacial dos movimentos intermunicipais e dos pontos de carregamento elétrico 

para veículos automóveis na OesteCIM  

Fonte: http://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/, www.mobie.pt. 

http://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/
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O Programa para a Mobilidade Elétrica experienciou uma fase menos ativa a partir de 2012, 

mas com a publicação de nova legislação e regulamentação destinada a promover a utilização 

de veículos elétricos, espera-se que a temática seja novamente relançada. 

Fruto desta tentativa de relançamento da promoção da utilização dos veículos elétricos, entre 

29/04/2015 e 30/09/2015 decorreu uma candidatura no âmbito do PO SEUR, destinada, única 

e exclusivamente, à entidade gestora da Rede de Mobilidade Elétrica - MOBI.E, com uma 

dotação máxima de 800.000€ e que visou a atualização tecnológica dos postos de 

carregamento instalados na rede pública de abastecimento existente, bem como ao 

desenvolvimento de soluções para a melhoria da rede de mobilidade elétrica. 

A mobilidade elétrica é uma das medidas consagradas no PNAER, assim como o PNAEE, para 

alcançar as metas e os compromissos internacionais assumidos por Portugal em matéria de 

eficiência energética e de utilização de energia proveniente de fontes renováveis para o setor 

dos transportes no horizonte temporal de 2020. 

Deste modo, a utilização crescente do transporte elétrico, sobretudo nos grandes centros 

urbanos, apresenta-se com duplo objetivo de promover um modo de transporte mais eficiente e 

de contribuir para a melhoria da qualidade do ar, através da implementação de uma rede 

nacional de infraestruturas de carregamento de baterias e de diversas iniciativas que 

promovam a mobilidade elétrica.  

A Figura 150 permite aferir que a mobilidade elétrica tem integrado as opções estratégicas ao 

nível dos transportes no território da OesteCIM traduzida através do número de pontos de 

carregamento existentes, no entanto a análise aos movimentos intermunicipais revela a 

necessidade de alguns municípios da OesteCIM, pelo número de movimentos intermunicipais 

que registam, considerarem a importância de implementar pontos de carregamento para 

veículos elétricos de modo a dar continuidade à rede existentes, designadamente, Nazaré, 

Alcobaça, e Lourinhã. 

No âmbito da mobilidade elétrica, e contemplando a promoção da mobilidade urbana 

sustentável, o território da OesteCIM é ainda frequentemente referenciado e distinguido pelo 

projeto piloto – MOOVE Oeste Portugal, integrado no Projeto Europeu REPUTE - Renewable 

Public Transport Enterprise, em parceria com a Agência Regional de Energia e Ambiente do 

Oeste (OesteSustentável). 

O "MOOVE Oeste Portugal" é um projeto-piloto disponível nos 12 municípios da Região Oeste 

que tem como objetivo a demonstração do uso das energias renováveis e das tecnologias 

inteligentes nos transportes públicos em ambiente urbano, através do uso gratuito de um 

veículo 100% elétrico abastecido através de um sistema solar-fotovoltaico. 
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Figura 151. Implementação Projeto-Piloto MOOVE Oeste, na OesteCIM 

Fonte: www.nissanleafpt.com/; www.rcl99.fm/; www.cm-arruda.pt/; www.oestecim.pt/; www.tintafresca.net/; 

terrademaresol.blogspot.pt/2015/05/moove-oeste-portugal.html 

O Projeto-piloto decorreu entre maio e julho de 2015, disponibilizando gratuitamente um veículo 

elétrico para utilização no perímetro urbano, promoveu a criação de condições que incentivem 

a inovação e a promoção de energias renováveis nos transporte e incentivou a população a 

participar na mudança de paradigma no futuro da mobilidade sustentável. 

 

  

http://www.nissanleafpt.com/
http://www.rcl99.fm/
http://www.cm-arruda.pt/
http://www.oestecim.pt/
http://www.tintafresca.net/
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12.4. SÍNTESE 

Nos últimos anos, diversos foram os esforços desenvolvidos no sentido de promover a 

mobilidade elétrica, desde a criação de leis, incentivos fiscais à aquisição de veículos elétricos, 

infraestruturas de apoio, entre outros. 

No contexto da OesteCIM, o número de postos de carregamento existentes anunciam grandes 

potencialidades no domínio da mobilidade elétrica, facto que releva a importância de aumentar 

a rede de carregamento, sobretudo no que concerne ao número de postos de carregamento 

rápido, possibilitando, assim, que haja maior confiança para a utilização de viaturas elétricas 

sem o receio de não existirem posto de carregamento suficientes, em tempo e local apropriado. 

A mobilidade elétrica poderá alargar aos transportes o sucesso obtido por Portugal no setor 

das energias renováveis, mas para isso é necessário eletrificar os transportes tanto ao nível 

das redes como da mobilidade individual, pois embora o país disponha de recursos e 

condições para que tal suceda com sucesso a mudança de paradigma para a mobilidade 

elétrica só se conseguirá com a participação ativa dos cidadãos e a promoção por parte da 

administração pública de boas práticas que demonstrem as vantagens ambientais e 

económicas por forma a motivar a sociedade para a mudança. 

A rede nacional totaliza cerca de 1200 pontos de carregamento normal e 50 de carregamento 

rápido, no entanto muitos deles apresentam um estado degradado, não estando em 

funcionamento. Contudo, está previsto o seu reforço e expansão de modo a que seja possível 

viajar de forma mais segura sem correr o risco de ficar pelo caminho devido à inexistência de 

pontos de carregamento rápido que assegurem a realização de viagens de longo curso. Estes 

postos de carregamento vão permitir carregar veículos em 30 minutos, ao contrário das 6 ou 7 

horas necessárias de carga nos postos convencionais e passará pela reconversão de postos 

da rede Mobi.E, que no seguimento da estratégia adotada pelo Governo no sentido de 

liberalização da rede de carregamento na via pública, pretende transferir para as câmaras 

municipais e para as estações de serviço, a gestão e a manutenção dos pontos de 

carregamento. 

Neste contexto, é importante referir a disponibilização de 102 milhões de euros de fundos 

comunitários, provenientes do PO SEUR para a promoção da utilização de transportes 

ecológicos e da mobilidade urbana, multimodal e sustentável, nomeadamente com o apoio à 

implementação de medidas de eficiência energética e de racionalização dos consumos nos 

transportes, através do desenvolvimento da mobilidade elétrica.  

Segundo o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, no documento 

“Mobilidade Elétrica” de 2014, a expansão e o investimento previsto para a mobilidade elétrica, 

permitirá que a rede de carregamento sirva 8,5 milhões de pessoas, cerca de 80% do total da 

população portuguesa.  
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As políticas de mobilidade e transportes nas cidades estão a mudar, a forma de pensar e 

partilhar a cidade assume novos contornos, assiste-se à ascensão da designada transição 

energética assente na redução do nível das emissões de carbono como preocupação presente 

nos novos modelos urbanos de cidade.  

Neste contexto, a mobilidade elétrica é uma das tendências atuais das políticas de mobilidade 

no entanto, segundo alguns especialistas, como Michael Richter, coordenador da Associação 

ELIPTIC – Electrification of Public Transport in Cities, existe ainda um longo percurso a 

percorrer sobretudo no que diz respeito à rede de transporte públicos, onde é necessário que 

exista mais apoio financeiro por parte dos respetivos Governos e da Comissão Europeia, por 

forma a experimentarem os benefícios deste tipo de mobilidade. 

A este nível a aposta no transporte coletivo, ancorada na estratégia de mobilidade que se 

pretende implementar (aumento do transporte público e dos modos suaves) deve ser prioritária 

pois mais automóveis elétricos apesar de introduzir melhorias no ambiente urbano, não 

significará necessariamente a eliminação do congestionamento nas cidades e a melhoria da 

eficiência dos transportes. 
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13. QUALIDADE DO AMBIENTE URBANO 

  



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

443 

 

13.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Os aglomerados urbanos são suscetíveis de assumir diversas tipologias desde metrópole a 

cidade, vila ou aldeia, possuindo, per si, um conjunto de especificidades que lhe confere uma 

unidade espacial, uma paisagem particular, uma identidade própria e um ambiente uníssono. 

Deste modo, o ambiente urbano ou melhor os ambientes urbanos refletem a necessidade de 

uma abordagem multidimensional, assumindo-se como sistemas complexos, compostos por 

elementos naturais, tais como a água, ar, solo, clima, flora e fauna e por elementos 

construídos, ou seja, o ambiente construído ou modificado através da intervenção humana 

(OCDE, 2004) no qual se engloba o património histórico e cultural de uma cidade, que se 

traduz na imagem, “fotografia de intervenção” que deriva de uma sociedade em constante 

evolução e “espelha” o seu quotidiano urbano.   

A UNESCO no seu comunicado “Convenção Geral para a Proteção do Património Mundial, 

Cultural e Natural”, em 1972, define Património Cultural enquanto designação de um 

monumento, conjunto de edifícios ou sítio de valor histórico, estético, arqueológico, científico, 

etnológico e antropológico; e Património Natural como algo com características físicas, 

biológicas e geológicas extraordinárias; habitats de espécies animais ou vegetais em risco e 

áreas de grande valor do ponto de vista científico e estético ou do ponto de vista da 

conservação. Estas duas variantes conceptuais de património complementam-se na análise da 

paisagem e, consequentemente, influenciam os indicadores de qualidade do ambiente urbano. 

Neste sentido, a definição de qualidade do ambiente urbano deve equacionar um conjunto de 

elementos, como os equipamentos existentes, os espaços verdes (flora e fauna urbanas), as 

condições habitacionais, as infraestruturas, o microclima urbano, a ocupação do espaço 

urbano, a paisagem urbana (a sua estrutura edificada e patrimonial), a qualidade do ar, os 

resíduos, os riscos naturais e sociais, o ruído e os transportes urbanos. O conceito de 

qualidade do ambiente urbano é, ainda, perspetivado segundo duas vertentes fundamentais: 

uma ligada aos aspetos de bem-estar ambiental (saúde, segurança pública e de conforto 

humano) e outra aos limiares de utilização dos recursos ambientais (espaço físico, ecológico, 

social, económico, político e institucional), procurando o equilíbrio destas várias componentes 

consideradas como fundamentais numa perspetiva integrada e sustentada. 

A qualidade do ambiente urbano é, assim, um fator essencial para que um município seja 

considerado como atrativo para viver, trabalhar e visitar e como ficou patente anteriormente, a 

perceção do conceito implica uma ampla abordagem conceptual, em vários domínios da 

sociedade, economia, política, saúde e ambiente cuja materialização territorial pode ser 

percecionado através da análise do ambiente urbano e da qualidade de vida. 
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Figura 152. Utilização do espaço urbano nos municípios da OesteCIM 

Fonte: http://www.leme.pt/; http://www.tintafresca.net/; https://torresvedrasweb.pt/; 

O conceito de qualidade de vida é vasto e não gera consenso, o seu estudo é abordado em 

várias dimensões, pelas mais diversas áreas científicas. A Comissão Europeia (2003) designa 

que Qualidade de Vida é um conceito amplo preocupado com o bem-estar geral da sociedade 

e destaca alguns indicadores a considerar na sua análise: situação económica, habitação e 

envolvente ambiental; emprego, educação e meios disponíveis; estrutura do lar e relação 

familiar; equilíbrio na situação profissional; saúde pública e serviços de saúde; bem-estar de 

cada indivíduo; e níveis de qualidade da sociedade (e sua perceção). 

A qualidade de vida dos cidadãos está intimamente relacionada com a vivência, experiências e 

níveis de expectativas da população, a nível individual e coletivo, perante o sistema urbano 

onde se encontra inserido. Por sua vez, os sistemas urbanos são dinâmicos, abertos e 

encontram-se conectados com outros elementos no exterior, devendo ser analisados de forma 

articulada, tendo em conta os seus componentes e subsistemas, integrando aspetos 

ecológicos, sociais e económicos, baseado numa multidisciplinaridade de funções (Pickett et al, 

2001).  

Ao longo dos tempos, a preocupação com o ambiente urbano tem sido uma constante e um 

reflexo dos vários problemas que se desencadearam nas cidades, em consequência da 

concentração da população, da implantação das atividades económicas e da expansão do 

espaço construído, traduzido numa vasta degradação ambiental. Como já foi possível aferir em 

capítulos anteriores, verificou-se um aumento, nos últimos anos, da utilização de transporte 

individual, traduzindo-se, este facto, numa maior densidade de tráfego e consequente 

diminuição da qualidade do ambiente urbano.  

Do ponto de vista municipal a qualidade de vida urbana ganhou estatuto político, tornando-se 

um dos principais temas de debate ao nível das políticas locais. Esta nova atitude reflete a 

necessidade de assegurar políticas de desenvolvimento sustentável em que as preocupações 

com a qualidade do ambiente urbano estão presentes sobretudo nos pontos que ressalvam a 

sua melhoria, conservação, valorização e preservação.  

Embora, a abordagem mais comum da problemática da qualidade do ambiente urbano 

evidencie a contribuição dos aglomerados urbanos para os problemas globais do ambiente, 
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mais do que o eventual valor estratégico da qualidade ambiental para os processos de 

desenvolvimento económico e reabilitação urbana. Este último aspeto é, sem dúvida, muito 

mais relevante no contexto nacional de uma economia relativamente pequena e aberta. Tendo 

em mente esta limitação, a presente análise estrutura-se em torno de dois objetivos: a visão 

geral dos mecanismos responsáveis pela degradação do ambiente urbano e a avaliação da 

natureza e das dinâmicas dos conflitos ao nível do ambiente urbano na OesteCIM.  

Neste sentido, as questões a abordar no que concerne à qualidade do ambiente urbano no 

âmbito do PAMUS, são a paisagem urbana e a qualidade dos espaços públicos, o ruído, a 

poluição atmosférica e a emissão de gases de efeito de estufa (GEE).  

A preocupação com este fenómeno deve ser transversal a todos os municípios da OesteCIM, 

pois espelha os desafios de desenvolvimento e as exigências impostas pelo fenómeno da 

globalização às cidades e territórios, ocorridos nas últimas décadas. No território da OesteCIM  

fica patente que as exigências impostas pela globalização, no sentido de um aumento da 

eficiência, maior competitividade, maior escala e mais conhecimento, têm vindo a causar 

processos de degradação em áreas menos desenvolvidas e com uma localização periférica, 

contribuindo para a sua decadência e pondo mesmo em causa a sua viabilidade. Perante este 

cenário, regiões como esta, devem promover soluções que contrariam esta tendência, 

munindo-se de instrumentos que visem a consolidação, renovação e controlo das suas próprias 

qualidades tão distintas, únicas e especiais, enquanto modelo de gestão que alavanque o 

desenvolvimento social, económico, cultural e turístico. 

Figura 153. Exemplo de áreas e focos de degradação ambiental nos municípios da OesteCIM  

Fonte: http://regiaodanazare.com/; http://www.cm-bombarral.pt/ 

No âmbito da promoção da mobilidade urbana sustentável e da importância da qualidade do 

ambiente urbano destaca-se o tráfego automóvel nas cidades enquanto fator de risco para a 

saúde, uma vez que o monóxido de carbono libertado pelos escapes dos veículos pode 

potenciar o aparecimento de doenças do foro respiratório. Acresce, ainda, a relevância de 

outros indicadores para a análise e caraterização do ambiente urbano, designadamente, a 

poluição associada ao tráfego e às emissões de poluentes provenientes dos transportes mas 

também dos edifícios habitacionais e industriais, a produção de efeitos visuais negativos como 
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áreas degradadas/abandonadas, depósitos de lixo e entulho, cursos de água poluídos, má 

implantação de edifícios e desarticulação destes com o restante espaço construído e a 

produção de energia renovável que envolve complexos hidroelétricos.  

De acordo com Sonometria (2008), a poluição sonora ou ruído é um fator que pode degradar 

bastante a qualidade de vida da população. O ruído provoca uma série de efeitos negativos no 

ser humano tais como, perturbações do sono, alterações na pressão sanguínea e na digestão. 

Mesmo que o ruído ambiente raramente afete irreversivelmente o sistema auditivo, o seu efeito 

mais imediato é o da incomodidade provocada por um ruído quando este não é desejado, 

podendo gerar irritabilidade, perda de capacidade de concentração e, no caso mais grave, 

dificuldades na audição, permanentes ou temporárias. As diversas características do ruído 

também influem de formas distintas no ser humano. Os ruídos classificados como intermitentes 

(passagem de comboios ou aviões) são mais incomodativos do que o ruído contínuo (tráfego 

rodoviário contínuo). 

Em Portugal o documento legislativo que transpõe para a ordem jurídica nacional as Diretivas 

n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, e 2003/35/CE, de 26 

de maio, é o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, (Regime Jurídico da Avaliação 

Ambiental de Planos e Programas adiante designado por RJAAPP) que estabelece o regime 

que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente 

(Sousa, 2009). 

Segundo o RJAAPP, a avaliação ambiental de planos e programas consiste num processo 

integrado em que a tomada de decisão é compatibilizada com os valores ambientais. Deste 

modo, os efeitos ambientais são tomados em consideração durante a elaboração de um plano 

ou programa, mesmo antes de ser aprovado, permitindo a adoção de soluções eficazes e 

sustentáveis em que os efeitos negativos no ambiente sejam pouco significativos. 

Com a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), uma obrigatoriedade dos PDM em revisão, são 

propostos desafios e oportunidades para os ambientes urbanos, ao nível do ruído nos quais a 

cartografia de ruído assume grande importância, sendo uma ferramenta que possibilita as 

seguintes operações (Conde, 2008):  

 A previsão e a comparação acústica entre cenários futuros de desenvolvimento e de 

ocupação do território; 

 A procura de soluções que contribuam para um ambiente acústico adequado.  
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O novo quadro legal relativo ao ruído ambiente materializa-se no Decreto-lei n.º 9/2007
20

, de 17 

de janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR) e no Decreto-lei n.º 146/2006
21

, 

de 31 de julho que transpõe a Diretiva 2002/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiental (posteriormente designada por 

DRA). 

O artigo 3º, do RGR define zonas sensíveis e zonas mistas, sendo que as zonas sensíveis 

consiste na “área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes 

ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir 

a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e 

outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno e as 

zonas mistas consistem na área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível”. Por sua vez, a definição destas zonas é da responsabilidade da 

Câmara Municipais dependendo do tipo de ocupação do solo. 

A Diretiva 2002/49/CE, enquanto instrumento de avaliação e gestão do ruído ambiental 

estabelece medidas para colmatar o ruído proveniente de “veículos e infraestruturas 

rodoviárias e ferroviárias, aeronaves, equipamento industrial e de exterior e maquinaria móvel”. 

Em conformidade com esta diretiva, o Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho “estabelece a 

obrigação, de recolha de dados acústicos, elaboração de relatórios sobre o ambiente acústico 

e de planos de ação, por forma a criar a base para a definição da futura política comunitária 

neste domínio” (Instituto do Ambiente, 2007). 

Assim sendo, é importante que haja medidas mitigadoras relativamente ao ruído uma vez que, 

a construção de novas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias poderão implicar riscos 

associados a alterações de poluente atmosféricos e poderão afetar a qualidade do ar e os 

níveis de ruído (PETI 3+, 2014-2020). 

Ainda no seguimento dos parâmetros que afetam grande parte da população, neste domínio, 

surge a qualidade do ar e a poluição atmosférica. A APA (2008) refere que “as concentrações 

dos poluentes no ar dependem essencialmente de dois fatores: quantidades emitidas e 

condições meteorológicas”, sendo que este último condiciona a sua dispersão e reações. O 

                                                      

20
 Alterada pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 

de agosto.  

21
 Alterada pela Declaração de Retificação nº 57/2006, de 31 de agosto. 
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mesmo documento refere ainda o tráfego automóvel e as industrias como principais fontes de 

emissão de poluentes. 

As questões relacionadas com a Avaliação e a Gestão da Qualidade do Ar Ambiente estão 

regulamentadas no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 setembro, que transpõe para ordem 

jurídica interna as seguintes diretivas: a) A Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 21 de maio, relativa à Qualidade do Ar Ambiente e a um Ar Limpo na Europa; 

e b) A Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, 

relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos no ar ambiente. Neste documento são definidos os procedimentos necessários para 

a avaliação da qualidade do ar nas unidades de gestão estabelecidas para esse efeito com 

enfoque particular nas medidas de controlo e garantia da qualidade das medições, na 

rastreabilidade de todas as medições e na utilização de métodos de referência e equipamentos 

aprovados (APA, 2008). 

 

13.2. PAISAGEM URBANA E A QUALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

Falar em cidade é falar em espaço público, porque o espaço público é das pessoas, daqueles 

que o frequentam e portanto, é nas praças, ruas e avenidas da cidade que se estabelece, 

materializa e expressa a relação entre os seus cidadãos e o poder político. O espaço público é 

a cidade (BORJA, 2003) e a história de um é consequência da história do outro. Projetar o 

espaço público pressupõe a existência de um coletivo que compartilha a identidade e 

dignidade, nos seus direitos e deveres (SOLÀ-MORALES, 2002).  

É importante percecionar a cidade não como um produto cultural, mas como um conjunto de 

vivências, um sistema complexo, flexível e em constante mutação, através de um processo 

denominado de “modernização”. Os espaços que constituem a cidade: espaços urbanos e os 

espaços verdes, constituem-se como os diferentes “palcos” das vivências e dinâmicas sociais 

que importam preservar, fomentar e promover. A paisagem urbana é um conceito que exprime 

a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e 

espaços que constituem o ambiente urbano (Cullen, 2006).  

Hoje, podemos encontrar na cidade, ou melhor no espaço urbanizado, várias formas de relação 

com o espaço e com os outros, que implicam uma diversidade de práticas quotidianas. A 

urbanização não é sinónima de cidade. A cidade é o reflexo da vida dos seus cidadãos: é 

intercâmbio, comércio, cultura, ética e estéticas urbanas e é o espaço público por excelência 

(Borja, 2005). 
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Figura 154. Espaço público vivido pelas pessoas nos municípios da OesteCIM  

Fonte: http://www.cm-obidos.pt/; arquivo m.pt; http://www.cm-tvedras.pt/ 

Os modos de transporte, o comboio e o carro (cada um a seu tempo) terão influenciado a 

forma como as cidades cresceram, influenciando e definindo as formas que cada uma delas 

tomou, talvez mais do que qualquer outro fator. Antes do aparecimento destes modos de 

transporte, as cidades eram menores na sua extensão e mais compactas e densificadas em 

termos de área e população. 

A utilização massiva do automóvel, nas primeiras décadas do século XX, permitiu deslocações 

mais rápidas entre distâncias mais longas, surgindo um crescimento urbano mais expandido e 

disperso, resultando numa degradação dos espaços públicos dando-se lugar agora apenas à 

expansão viária da cidade. Esta situação remete os peões para segundo plano, esquecendo 

que são eles que vivem e dinamizam a cidade e que, para tal, necessitam de espaço - espaço 

público qualificado. Considerando que o espaço público se encontra consolidado, há que 

reinventá-lo e (re) qualificá-lo. 

Os atuais modelos de crescimento e expansão urbana, tanto nos territórios afetos à OesteCIM 

como, de resto, nos grandes aglomerados urbanos em todo o Mundo, espelham em si uma 

cultura urbanística de caráter disperso, irradiado, sem controlo dos limites de crescimento e 

desenvolvimento, surgindo como cidades setorizadas, segmentadas e segregadas, não 

atendendo à ocupação e densidades populacionais, fomentando a exclusão social, a cidade 

desconectada e a cidade dispersa. E é na sua periferia que se encontram os bairros com 

menor qualidade, consequência de um crescimento rápido e nem sempre bem planeado, onde 

se perceciona um espaço público carente de requalificação. 

Atualmente, os municípios que integram a OesteCIM têm vindo a renovar o(s) espaço(s) 

público(s), de forma a criar espaços com alma, onde os cidadãos voltem a fazer a sua vida 

social, dando uma maior importância à identidade do local e à participação pública. 

Cidades com um forte caráter industrial e urbano geram tráfego pesado, rodoviário e 

ferroviário, com um forte impacto ambiental na qualidade de vida e segurança da circulação da 

população. O planeamento das circulações e a gestão da mobilidade urbana devem procurar 
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organizar estes fluxos através da construção de infraestruturas adequadas e da 

regulamentação da circulação, visto que são dois fatores essenciais às atividades da cidade. 

À semelhança de outras metrópoles, as cidades/municípios apresentam dinâmicas territoriais 

bastante condicionadas pelas acessibilidades e pela circulação automóvel e, 

consequentemente, a um aumento gradual da utilização do automóvel. Fomenta-se a utilização 

do automóvel quando o desenho urbano vai de encontro às necessidades de fluidez de tráfego, 

o que de forma direta ou indireta contribui para a segregação do peão. Esta segregação 

verifica-se quando se comparam os espaços ocupados por automóveis versus peões, o que, 

no caso das cidades e vilas que compõem a OesteCIM, se traduz na existência de algumas 

extensões de passeio ocupadas com estacionamento automóvel, o que, para além de 

condicionar a acessibilidade e mobilidade pedonal, desprestigia esta forma de deslocação. 

Outro fator que denuncia este desequilíbrio é a ausência de canais de circulação com 

prioridade aos peões e a total ausência de definição dos canais de circulação gerais em alguns 

pontos das cidades, principalmente nos aglomerados urbanos e outros pontos de conflito com 

o trânsito automóvel. 

Figura 155. Ausência de percursos acessíveis nos municípios da OesteCIM  

Fonte: arquivo m.pt   

 

Para a construção de uma cidade mais “amiga”, materializando o conceito de mobilidade 

urbana sustentável, devem ser consideradas as diferentes características das viagens 

(distâncias, motivos, tempos de viagem, etc.), os diferentes tipos de utilizadores e, como 

objetivo final, deve ser considerada a integração entre os diversos modos de transporte – a 

intermodalidade. A qualidade do ambiente urbano será um importante incentivo às deslocações 

pedonais. 
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Figura 156. Barreiras urbanísticas/arquitetónicas nos municípios da OesteCIM  

Fonte: arquivo m.pt  

As zonas mais antigas e associadas a centros históricos têm sido alvo de obras de 

requalificação, no entanto, denota-se a existência, em alguns locais, de uma subvalorização 

das necessidades dos peões e desarticulação entre os espaços de circulação pedonal. Na 

generalidade das ruas que compõe os centros históricos ou centros urbanos, pela sua 

morfologia urbana, dimensão e caraterísticas, seria conveniente limitar o acesso automóvel e o 

estacionamento apenas aos moradores, criando para tal um regulamento específico. A rua é 

um espaço partilhado que exige o respeito mútuo de quem a utiliza: automobilistas, ciclistas e 

peões.  

Sendo a região Oeste um território com inúmeras potencialidades capaz de promover a 

cidadania e de atrair gente jovem para trabalhar e estudar, a existência de uma rede de 

percursos pedonais acessível, contínua, confortável e segura seria um contributo deveras 

importante para a valorização das próprias cidades e da qualidade do ambiente urbano, 

tornando-as mais atrativas para quem visita e para quem nelas quer viver, reforçando, assim, o 

seu papel estruturante na Região. 

A rede viária é fundamental no quadro de qualidade do ambiente urbano. A falta de 

planeamento das vias e a falta de uma visão estratégica para a mobilidade urbana sustentável, 

levam a que os peões circulem a par de importantes fluxos automóveis e a que ciclistas 

circulem no passeio, aumentando a insegurança e desconforto para quem percorre a cidade. 

Esta situação pode ser revertida através de um desenho urbano que reconheça o peão e o 

ciclista como protagonistas da mobilidade. Os percursos pedonais e os percursos cicláveis 

merecem uma gestão e definição clara de uma rede de traçado contínuo e seguro. A rede de 

ciclovias existente deve apresentar alguma continuidade no seu traçado mais urbano, 

uniformidade e equilíbrio entre traçados e tipologias de percursos. A tipologia de demarcações 

horizontais e de sinalização devem garantir uma leitura homogénea. 
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Figura 157. Bicicletas e ciclovias na OesteCIM  

Fonte: arquivo m.pt; http://www.ciclovia.pt/; http://www.cm-arruda.pt/; http://www.cm-peniche.pt/ 

 

A racionalização da oferta de estacionamento constitui um instrumento fundamental na política 

da gestão do tráfego e de mobilidade urbana, em geral, e nos centros históricos, em particular. 

Neste sentido, considera-se fundamental a necessidade de criar estratégias para que seja 

reforçada a utilização dos parques de estacionamento já existentes. As políticas de 

estacionamento desenvolvidas pelos municípios da OesteCIM deverão incentivar uma menor 

utilização do veículo automóvel e criar condições favoráveis para uma maior repartição modal, 

com especial destaque na utilização de transportes públicos e modos suaves. 

O princípio de qualidade urbana de uma cidade vai para além da elevada oferta de 

estacionamento. Este princípio requer uma oferta equilibrada de estacionamento, vias, 

transporte público, infraestruturas para modos suaves (bicicletas e peões) e espaços livres. 

   

Figura 158. Concessão de estacionamento município OesteCIM  

Fonte: http://www.cm-nazare.pt/pt/servicos/parque-estacionamento-candido-dos-reis 

  

http://www.cm-nazare.pt/pt/servicos/parque-estacionamento-candido-dos-reis
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A comunidade urbana sustentável deve prever uma densidade e uma variedade de atividades 

não habitacionais que se complementem com o espaço público, ativado, por sua vez, pela rede 

de mobilidade suave (a pé e de bicicleta) e as demais conexões com a rede de transporte 

coletivo. 

Será igualmente importante que estes aglomerados urbanos sejam abrangidos pela rede de 

transportes públicos, que tenham uma iluminação pública ajustada e eficiente, que 

providenciem arruamentos ou ruas partilhadas contemplando os vários fluxos (pedonal, ciclável 

e viário), que detenham uma imagem urbana identitária e própria. 

 

Figura 159. Calles compartidas, de Bem Hamilton-Baillie e Paul Boston    

Fonte: bicicletasciudadesviajes.blogspot.com 

 

Figura 160. Imagem urbana município OesteCIM 

Fonte: arquivo m.pt 
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13.2.1. Conceito de espaço público de qualidade 

O espaço público é um espaço multifuncional que serve de palco à sociedade; é um espaço 

físico, simbólico e político onde as relações sociais se estabelecem. Contar a história do 

espaço público é contar a história da própria cidade e a qualidade da cidade poderá ser 

avaliada através do seu espaço público, pois indica a qualidade de vida dos cidadãos e o seu 

grau de cidadania (Borja, 2001).  

O espaço público engloba desde a praça, a rua estreita, as avenidas, os grandes espaços de 

encontro social, os vazios na estrutura urbana, os largos, os espaços de estacionamento, os 

quarteirões, os arruamentos com alinhamentos arbóreos, os jardins, os parques, as 

esplanadas, os bancos de estar, os quiosques de venda de jornais, as envolventes industriais, 

as frentes marítimas, as potenciais envolventes naturais, a iluminação pública, a fruição dos 

transportes públicos, os elementos de água de fruição e conforto dispostos pela cidade, os 

espaços residuais entre os edifícios, aos espaços intersticiais dos bairros, às ruas seguras, 

entre outros.  

E, acima de tudo, assenta na ideia evidente de que o espaço público é de Todos e, por 

conseguinte, terá que ser desenhado para Todos, sem exceção.  

Para uma rede de espaços públicos ser utilizada pela população devem ser criados para a 

comunidade, devem estar conectados entre si e com os principais locais de atração pública na 

cidade e devem, ainda, ser articuladas as atividades desenvolvidas nos espaços públicos com 

o comércio local e equipamentos públicos localizados no interior ou nas proximidades desses 

locais. 

Segundo Brandão-Alves (2002), existem alguns indicadores ou critérios de avaliação da 

qualidade do espaço público, para que funcionem como espaço de vivência e de encontro 

social, desde a sua identidade, continuidade, permeabilidade, segurança, conforto, apra-

zibilidade, mobilidade, acessibilidade, inclusão e coesão social, legibilidade, diversidade, 

adaptabilidade, resistência, durabilidade e, por fim, sustentabilidade. 

Segundo os urbanistas dinamarqueses Jan Gehl, Lars Gemzøe e Sia Karnaes, e como 

explanado na sua publicação de 2006 - “New City Life”, poderá avaliar-se a qualidade do 

espaço público segundo os critérios que abaixo se apresentam (estes espaços urbanos não 

têm, muitas vezes, delimitações físicas ou barreiras, desenvolvem-se transversalmente entre o 

domínio público e privado e podem ser compostos por diferentes componentes que variam em 

termos de escala, utilização, utilizadores, funções e usos): 
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Figura 161. Doze critérios para determinar um bom espaço público  

Fonte: “New City Life” (2006), Jan Gehl ;edição: Natália Garcia, em conjunto com as artistas Juliana Russo, 

Marina Chevrand e Calu Tegagni 

 

 

1. Proteção contra o Tráfego 

As cidades devem oferecer segurança aos peões, para que possam locomover-se com total 

segurança pelas ruas, sem ter a constante preocupação de que serão atingidos por um veículo. 

Esta perspetiva também sugere educar os peões a precaverem-se e ensiná-los que não 

existem motivos para temer o trânsito de veículos. 
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2. Segurança nos espaços públicos 

Para que os espaços públicos sejam seguros e permitam a circulação das pessoas, é 

importante que exista a possibilidade de realizar atividades noturnas, sendo a boa iluminação 

um requisito essencial para que as pessoas se sintam seguras. 

3. Proteção contra experiências sensoriais desagradáveis 

As condições climáticas nem sempre são as melhores para se realizarem atividades ao ar livre, 

por isso, os lugares públicos deverão incluir áreas adequadas de proteção contra o calor, 

chuva e vento, evitando, assim, uma experiência sensorial incómoda. Se considerarmos que as 

áreas verdes ajudam a aliviar o calor, a poluição e os ruídos, a sua multiplicação em áreas 

urbanas deveria ser uma medida incentivada pelo município. 

4. Espaços para caminhar 

Para que os espaços públicos atraiam pessoas para caminhar, é importante que estes 

apresentem certas características em toda a sua extensão. Neste sentido, se existem fachadas 

interessantes de edifícios e superfícies regulares que garantam o acesso a todos, este critério 

irá cumprir-se em toda a sua totalidade. Além disso, se as superfícies e os acessos são 

adequados, as pessoas com mobilidade reduzida também poderão desfrutar destes locais. 

5. Espaços de permanência 

O quinto critério, presente no livro “New City Life”, considera que os lugares públicos devem ser 

agradáveis para que as pessoas possam permanecer por grandes intervalos de tempo e 

apreciar as fachadas e paisagens que a cidade oferece. 

6. Ter onde se sentar 

Ao percorrer espaços públicos que recebem numerosas visitas, um dos aspetos mais comuns 

é que a disponibilidade de bancos não é suficiente. Para que isso não ocorra, os urbanistas 

dinamarqueses postulam que se deve aumentar a quantidade de mobiliário urbano nestes 

espaços públicos - grandes avenidas, parques e praças. Desta forma, não apenas se organiza 

apenas a circulação das pessoas, mas também se estabeleçam as funções dos lugares. Como 

produto disto, pode-se destinar lugares para descanso, lazer, leitura, etc. 

7. Possibilidade de observar 

Embora nem sempre os espaços públicos sejam lugares ao ar livre, o livro argumenta que se 

devem garantir espaços de contemplação da paisagem para que os cidadãos tenham 

possibilidade de contemplar as perspetivas da cidade. 
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8. Oportunidade de conversar 

Os espaços públicos, entendidos como locais de lazer e de encontro, devem contar com um 

mobiliário urbano que convide e fomente a interação entre as pessoas. Para que isto seja 

possível, devem existir baixos níveis de ruído que permitam que as pessoas possam conversar 

sem interrupções. Assim, os lugares públicos não devem estar próximos de locais com ruídos 

desagradáveis, bem como de veículos motorizados. 

9. Locais para se exercitar 

Nos últimos anos, várias praças ou outros espaços públicos em inúmeras cidades mundiais, 

têm vindo a ser equipadas com aparelhos de exercícios com o objetivo de incentivar um estilo 

de vida menos sedentário e mais saudável – os ginásios ao ar-livre. Esta tendência poderia 

representar uma primeira tentativa de cumprir com este critério que estabelece que os locais 

públicos devem garantir o acesso a equipamentos desportivos a todos os cidadãos. 

10. Escala Humana 

Quando se constroem grandes obras, o ideal é que se garanta que os cidadãos possam se 

relacionar com esta nova infraestrutura numa escala humana, ou seja, as dimensões não 

superem aquilo que está ao alcance de uma pessoa comum. Por exemplo, a cidade e seus 

espaços públicos deveriam ser constituídos a partir de uma escala humana, levando em conta 

a perspetiva do olhar das pessoas. 

11. Possibilidade de aproveitar o clima 

Nas regiões com climas mais extremos, as atividades ao ar livre tendem a ser limitadas. Para 

potencializar estas atividades, devem ser criados espaços públicos que se relacionem com o 

clima e a topografia da cidade onde serão construídos. 

12. Boa experiência sensorial 

Os parques tendem a conectar as pessoas com os seus sentidos a um nível comumente 

inatingível noutros espaços urbanos. Para fomentar este vínculo, os espaços públicos devem 

contar com bons acessos e pontos de encontro com a natureza, através da presença de 

animais, cursos de água, árvores e outras plantas. Do mesmo modo, para assegurar que os 

visitantes permanecem mais tempo no lugar, devem contar com um mobiliário urbano cómodo, 

que tenha um desenho e acabamento de qualidade, feito com bons materiais, estáveis e 

duráveis. 

É com base nestes conceitos e critérios de avaliação da qualidade do espaço público que pode 

ser lido o território da OesteCIM, através de uma abordagem da sua componente de espaço 
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público de fruição e utilização, com identificação dos espaços verdes existentes, espaços 

urbanos existentes e requalificados, arborização de arruamentos e sombras, localização de 

mobiliário urbano e esplanadas, identificação de elementos de água, iluminação pública, 

serviços, equipamentos e sistema de transportes. Esta análise associada a uma análise 

conceptual, intrínsecos à qualidade de vida em espaço urbano; análise de elementos 

estruturais do território, através de imagens e fotografias aéreas; e, análise intuitiva e empírica 

da equipa técnica da MPT®, conciliam o propósito do resultado final: Qualidade do Ambiente 

Urbano. 

 

13.2.2. Estrutura ecológica, espaços públicos e espaços verdes  

A análise de uma dada “Paisagem” pressupõe uma abordagem conceptual que permite 

conhecer e definir a sua génese, na perspetiva de reunir as suas características fundamentais 

enquanto sistema aberto, complexo e em constante transformação. 

A Paisagem é um sistema dinâmico, onde os diferentes fatores naturais e culturais interagem e 

evoluem em conjunto, determinando e sendo determinados pela estrutura global, o que resulta 

numa configuração particular, nomeadamente de relevo, coberto vegetal, uso do solo e 

povoamento, que lhe confere uma certa unidade e à qual corresponde um determinado 

carácter (Cancela d’Abreu et al., 2004). 

A Estrutura Ecológica da Paisagem (EEP) é uma estrutura espacial da paisagem, que tem por 

objetivo reunir e integrar todos os espaços necessários à conservação dos recursos naturais, 

entendidos, não como elementos isolados, mas sim como fatores dinâmicos que interagem 

entre si, constituindo o essencial do subsistema natural da Paisagem (Magalhães et al, 2007). 

A EEP divide-se em duas estruturas: (1) a Estrutura Ecológica Urbana e (2) a Estrutura 

Ecológica Fundamental – ambas refletem dois sistemas abertos de uma área urbana, 

respetivamente, o sistema cultural e o sistema ecológico. O espaço edificado e o espaço verde 

integram o sistema cultural ao passo que o espaço natural (espaços verdes sem intervenção 

humana) e o espaço naturalizado (todo os espaços verdes com intervenção do Homem) 

integram o sistema ecológico.  

A evolução da paisagem é acompanhada pela evolução da sociedade – a sua história, cultura, 

tradição e costumes – criando cenários únicos, com identidade própria. A marca de uma dada 

região é configurada pelos seus valores naturais, culturais e históricos e assim, assiste-se à 

integração do seu património no contexto paisagístico – património histórico e património 

cultural. A UNESCO no seu comunicado “Convenção Geral para a Proteção do Património 

Mundial, Cultural e Natural”, em 1972, define Património Cultural enquanto designação de um 

monumento, conjunto de edifícios ou sítio de valor histórico, estético, arqueológico, científico, 
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etnológico e antropológico; e Património Natural como algo com características físicas, 

biológicas e geológicas extraordinárias; habitats de espécies animais ou vegetais em risco e 

áreas de grande valor do ponto de vista científico e estético ou do ponto de vista da 

conservação. Estas duas variantes conceptuais de património complementam-se na análise da 

paisagem e, consequentemente, influenciam os indicadores de qualidade do ambiente urbano. 

A troca de bens e ideias entre cidadãos foi um dos fatores decisivos para o aumento da cultura, 

do comércio e da riqueza mundial, tendo os espaços públicos das cidades sido fundamentais 

na definição das redes sociais. Praças, parques e avenidas são pontos de encontro, locais de 

azáfama quotidiana e de celebração de eventos. São também um elemento de distinção, um 

marco cultural, um símbolo do desenvolvimento e um testemunho de vitalidade de uma 

sociedade (Losantos, 2008). 

Uma das componentes indispensáveis da qualidade de vida urbana são, de facto, os espaços 

exteriores públicos, os espaços verdes, que têm, ao longo dos últimos anos, sido objeto de um 

tratamento secundário, quer a nível de planeamento quer de concretização, sendo com 

frequência utilizados como “remate” de propostas de ocupação do solo, preenchendo espaços 

sobrantes, deixados livres pela construção de edifícios e de infraestruturas. 

Os espaços verdes públicos sustentam e organizam a malha urbana. São promotores da rede 

distribuidora de uma continuidade ecológica e cultural, essencial para a sustentabilidade 

ambiental de qualquer urbe. Os espaços verdes urbanos são ainda uma possibilidade de 

contacto com a natureza e permitem um ambiente mais saudável, funcionando como 

“respiração” do tecido urbano. 

A arborização de vias públicas e de áreas verdes municipais atuam igualmente sobre o 

conforto humano no ambiente urbano e tem como diretriz o conceito de Floresta Urbana 

surgido nos Estados Unidos e Canadá, na década de 60, onde os elementos arbóreos têm 

relevante importância na paisagem urbana.  

A OesteCIM apresenta algum deficit no continuum naturale dentro das áreas urbanas que a 

compõem e entre municípios, identificando-se manchas pouco relevantes de arborização e 

arborização urbana pontual, apenas ao longo de alguns arruamentos principais. A 

consequência destes factos resume-se a zonas altamente ensolaradas onde se torna 

extremamente difícil de percorrer a pé ou de bicicleta pelo desconforto climático. 

Considerando o imenso potencial da arborização urbana na mitigação dos efeitos negativos 

que ocorrem no ambiente urbano, é premente que se definam prioridades de ação, 

determinando-se os benefícios que se esperam obter com a arborização em determinadas 

zonas das cidades ou vilas da Comunidade Intermunicipal. 
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No panorama nacional, têm sido criadas figuras jurídicas e legislativas que incentivam ao 

planeamento estratégico de uma dada região, criando novas perspetivas de desenvolvimento 

social, económico, cultural e turístico - ações de investigação, sensibilização e promoção de 

boas práticas no quadro da melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiências e 

incapacidades, tendo por base os conceitos de Acessibilidade e Mobilidade para Todos: 

 Plano Promoção de Acessibilidades | PPA  

 Regime de Apoio aos Municípios para a Mobilidade | RAMPA  

 Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável | PEDU  

 Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável | PAMUS  

 

Destacam-se de seguida, alguns exemplos de espaços públicos de excelência enquadrados no 

âmbito do território da OesteCIM:  

Alcobaça 

 

Alenquer 
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Arruda dos vinhos 

 

Bombarral 

 

Cadaval 

 

Caldas da Rainha 

 



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

462 

 

Lourinhã 

 

Nazaré 

 

Óbidos 

 

Peniche 

 

Sobral de Monte 
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Agraço 

 

Torres Vedras 
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13.2.3. Indicadores de qualidade de vida urbana 

A qualidade do ambiente urbano, como já referido anteriormente, está intimamente ligada e 

correlacionada com a qualidade de vida urbana. Em maio de 2012, foi publicada a norma ISO 

37120:2014, o primeiro referencial ISO com indicadores para as cidades, medindo a 

capacidade de fornecimento de serviços e a qualidade de vida, incluindo áreas como a 

economia, educação, energia, ambiente, finanças, serviços de emergência, saúde, lazer, 

segurança, resíduos, transportes, água, etc. 

A norma 37120 estabelece definições e metodologias para um conjunto de indicadores, no 

sentido de orientar e medir o desempenho dos serviços da cidade e na qualidade de vida que 

proporciona aos seus cidadãos que, a título de exemplo, se apresentam no quadro abaixo. 

Esta norma é aplicável a qualquer cidade, município ou governo local que se comprometa a 

medir o seu desempenho de forma comparável e verificável, independentemente do tamanho e 

localização. 

A estratégia, metodologia de análise e caracterização poderá ser aplicada a uma avaliação de 

critérios da qualidade de ambiente urbano no sentido de se fomentar uma visão estratégica e 

planeada de gestão sustentável. Neste âmbito, a abordagem a adotar pelos municípios da 

OesteCIM deverá estudar a oferta, qualidade e conexão dos espaços públicos para que o seu 

território incentive a utilização do espaço público (com atenção à escala de cada 

vila/cidade/município. 

INDICADORES DE 
QUALIDADE DE VIDA 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

ECONOMIA 

Taxa de desemprego na cidade 

Valor de avaliação de propriedades industriais e comerciais 

Percentagem da população da cidade que vive na pobreza  

Percentagem de pessoas com emprego a tempo inteiro  

Taxa de desemprego juvenil  

Número de empresas por 1 000 habitantes 

Número de novas patentes por 1 000 habitantes, por ano 

EDUCAÇÃO 

Percentagem da população em idade escolar do sexo feminino matriculadas 

Percentagem de alunos que concluem o ensino primário 

Percentagem de alunos que concluem o ensino secundário 

Relação aluno do ensino primário/professor 

Percentagem da população em idade escolar do sexo masculino matriculados  

Percentagem da população em idade escolar matriculadas 

Número de graus de ensino superior por 1 000 habitantes 

ENERGIA 
Total de energia elétrica residencial per capita (kWh / ano) 

Percentagem da população da cidade com o serviço elétrico autorizado 
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Consumo de energia dos edifícios públicos por ano (kWh/m²) 

Percentagem da energia total proveniente de fontes renováveis 

Consumo de energia elétrica total per capita (kWh/ano) 

Número médio de interrupções elétricas por cliente, por ano 

Tempo médio de interrupções elétricas (em horas) 

AMBIENTE 

Concentração de partículas finas 

Concentração de partículas em suspensão 

Emissão de gases com efeito estufa, medidos em toneladas per capita 

Concentração NO2 (dióxido de azoto)  

Concentração SO2 (dióxido de enxofre)  

Concentração O3 (ozono)  

Poluição sonora 

Variação percentual do número de espécies nativas 

FINANÇAS 

Os gastos de capital, como uma percentagem do total das despesas 

Receitas próprias, como uma percentagem do total de receitas 

Imposto cobrado, como uma percentagem do imposto cobrado 

FOGO E RESPOSTA DE 
EMERGÊNCIA 

Número de bombeiros por 1 000 habitantes 

Número de mortes por incêndio por 1 000 habitantes 

Número de mortes relacionadas com desastres naturais por 1 000 habitantes 

Número de voluntários e bombeiros a tempo parcial por 1 000 habitantes 

O tempo de resposta dos serviços de emergência 

GOVERNANÇA 

A participação dos eleitores na última eleição municipal  

Número de mulheres eleitas para cargos municipais 

Percentagem de mulheres empregadas em cargos municipais 

Número de condenações por corrupção e/ou suborno em cargos municipais por 1 000 
população 

Representação dos cidadãos: número de funcionários locais eleitos para cargos por 1 000 
habitantes 

Número de eleitores registrados como percentagem da população em idade de votar 

SAÚDE 

A esperança média de vida 

Taxa de suicídio por 1 000 habitantes 

Número de médicos por 1 000 habitantes 

Taxa de mortalidade infantil por 100 nados-vivos 

Número de técnicos de enfermagem e outras especialidades clínicas por cada 1 000 
habitantes 

Número de profissionais de saúde mental por 1 000 habitantes 

RECREAÇÃO 
Metros quadrados de espaço de recreação coberta pública per capita 

Metros quadrados de espaço de recreação ao ar livre pública per capita 

SEGURANÇA 

Número de polícias por 1 000 habitantes 

Número de homicídios por 1 000 habitantes 

Crimes contra a propriedade por 1 000 habitantes 

O tempo de resposta do departamento de polícia  

Taxa de crimes violentos por 1 000 habitantes 

ABRIGOS 
Percentagem de população na cidade que vive em habitação social ou outros 

Número de sem-abrigo por 1 000 habitantes 
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Percentagem de agregados familiares sem títulos legais registrados 

RESÍDUOS URBANOS 

Percentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (residencial) 

Percentagem de resíduos sólidos da cidade, que é reciclado 

Percentagem de resíduos sólidos da cidade, que são depositados em  aterro sanitário 

Percentagem de resíduos sólidos da cidade, que são depositados em incineradores 

Percentagem de resíduos sólidos da cidade, que é queimado abertamente 

Percentagem de resíduos sólidos da cidade, que são depositados a céu-aberto 

Percentagem de resíduos sólidos da cidade, que é descartado por outros meios 

Geração de resíduos perigosos per capita (em toneladas) 

Percentagem de resíduos perigosos da cidade, que é reciclado 

TELECOMUNICAÇÕES E 
INOVAÇÃO 

Número de ligações de internet por 1 000 habitantes 

Número de ligações de telefone móvel por 1 000 habitantes 

Número de ligações de telefone fixo por 1 000 habitantes 

TRANSPORTES 

Km's de sistema de transporte público de alta capacidade, por 1 000 habitantes 

Km's de sistema de transporte público de passageiros, por 1 000 habitantes 

Número anual de viagens de transporte público per capita 

Número de automóveis pessoais per capita 

Percentagem de passageiros que utilizam um modo de deslocação para o trabalho que não 
seja um veículo pessoal 

Número veículos de duas rodas motorizados per capita 

Km's de ciclovias por 1 000 habitantes 

PLANEAMENTO URBANO 

Área verde (hectares) por 1 000 habitantes 

Número anual de árvores plantadas por 1 000 habitantes 

Rácio emprego/habitação 

ÁGUAS RESIDUAIS 

Percentagem da população da cidade servida pela recolha de águas residuais 

Percentagem de águas residuais da cidade, que não recebeu qualquer tratamento 

Percentagem de águas residuais da cidade a receber tratamento primário, secundário e 
terciário 

ÁGUAS E SANEAMENTO 

Percentagem da população da cidade com o serviço de abastecimento de água potável 

Percentagem da população da cidade, com acesso sustentável a uma fonte de água 
melhorada 

Percentagem da população com acesso a saneamento melhorado 

Consumo de água doméstica total per capita (litros/dia) 

Consumo total de água per capita (litros / dia) 

Média de horas anuais de interrupção do serviço de água por domicílio 

Percentual de perda de água (água não contabilizada) 
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13.2.4. O território e paisagem da OesteCIM 

O território da OesteCIM, têm doze municípios com características espaciais, culturais, 

ambientais e sociais muito idênticas entre si: Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, 

Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte 

Agraço e Torres Vedras.  

A Região Oeste apresentou nas últimas duas décadas um crescimento populacional superior 

ao da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Este crescimento tem como consequência direta o 

aumento da mobilidade, que se tem baseado de forma geral, na utilização mais intensiva do 

transporte individual em detrimento do transporte coletivo (AMO, 2007). 

No âmbito da mobilidade e acessibilidade enquanto conceitos promotores de desenvolvimento 

económico, social e turístico da região, a comissão da OesteCIM, tem em curso estudos e 

planos estratégicos que visam reunir matéria e ferramentas capazes de melhorar a qualidade 

de vida e o bem-estar da população, dos quais se destacam: o estudo “Acessibilidades, 

Mobilidade e Transportes na Região Oeste”, o estudo “Sociedade de Reabilitação Urbana” e o 

“Programa Oeste – Lezíria”. Ambos são reflexo do posicionamento estratégico que a OesteCIM 

pretende alcançar no panorama regional e nacional que se assume como uma região com 

desafios, oportunidades e potencialidades, em constante mudança.  

A degradação ambiental que se tem assistido nas últimas décadas afeta em larga escala o 

bem-estar da sociedade e a vida da população, independentemente do (ecos)sistema que esta 

integre. Esta problemática compromete a qualidade do ambiente, com maior incidência nos 

polos de maior concentração populacional e de atividades industriais, e tem alarmado a 

sociedade em geral, bem como os principais decisores políticos.  

Na última década, tem-se assistido a uma maior consciencialização desta problemática e à 

tomada de decisão de medidas estratégicas relacionadas com a requalificação ambiental, 

regeneração urbana, preservação do património e valorização de recursos endógenos. Desta 

forma, Maria do Rosário Partidário (2000) refere que é hoje um facto geralmente assumido que, 

a par de objetivos de carácter económico, deverão existir também objetivos de natureza 

ambiental na defesa e promoção do nível desejado de qualidade de vida da sociedade.  

A perceção desta realidade associada à vontade de fortalecer o seu tecido empresarial e 

economia regional, está presente no conjunto de instrumentos políticos estratégicos para o 

território da OesteCIM: 

(a) O Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste (2008) estabelece eixos de 

atuação assentes nos vetores estratégicos que visam a consolidação de um polo 

turístico competitivo; afirmação de uma ruralidade moderna; crescimento demográfico 
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pela atracão controlada de novos fluxos populacionais diversificados atraídos pela 

qualidade de vida dos polos urbanos; destino privilegiado de investimento empresarial 

e a cooperação intermunicipal preconizando um “Bom Governo”; 

(b) O Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo - PROT-OVT 

(2009) reúne um conjunto de estratégias para a OesteCIM que passam por ganhar a 

aposta da inovação, competitividade e internacionalização; potenciar as vocações 

territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental (proteção e valorização dos 

recursos naturais, patrimoniais e culturais, do desenvolvimento sustentável das 

atividades de turismo e lazer, da potenciação das atividades agrícolas e florestais); 

concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana; descobrir as 

novas ruralidades (inovação na articulação urbano – rural); 

(c) A Estratégia Regional do Oeste 2020 (2013) revela que a região sobressai nos setores 

agrícola, florestal, das pescas, na construção, no comércio por grosso e indústrias 

transformadoras e apoia-se num estudo para afirmar que o investimento nos recursos 

ligados ao mar são uma janela de oportunidades para o desenvolvimento e 

crescimento económico, social e turístico. A amplitude de áreas de investimento é 

substancial: surf, construção naval, energias renováveis e plataformas off-shore, 

infraestruturas de pesca e de náutica, recreio, ciência e investigação, transformação de 

pesca, meio de sustentabilidade ambiental, entre outros. O mesmo programa 

estratégico preconiza que “em 2020, o Oeste deve afirmar-se como uma região global 

que potencia os seus recursos humanos, agrícolas e marinhos através do equilíbrio 

entre processos criativos, inovadores e sustentáveis e que, cumulativamente, garante a 

qualidade de vida e o aumento da cadeia de valor das dinâmicas empresariais”. 

O território do Oeste goza de uma posição geográfica estratégica e privilegiada, inserido 

administrativamente na Região Centro, apresentando um forte relacionamento funcional e 

económico com a Região de Polarização de Lisboa e com a Área Metropolitana de Lisboa. A 

CCDR LVT (2015) refere que a região concentra algumas das principais infraestruturas 

científicas e tecnológicas, económicas, financeiras e políticas de Portugal, e assume-se, 

claramente, como o motor do desenvolvimento nacional. A Região oferece ainda uma 

diversidade de paisagens, de atividades e de culturas que fazem dela uma região única na 

Europa. 

O PROT-OVT define como visão para o horizonte 2020 que o Oeste e Vale do Tejo venham a 

constituir-se como um dos territórios mais qualificados, atrativos e produtivos do país, 

combinando: 

 Excelência dos seus diversificados sistemas naturais e patrimoniais, paisagens e 

culturas; 
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 Recursos humanos, científicos e organizacionais qualificados; 

 Reforçadas acessibilidades e conexões que lhe conferem uma nova centralidade 

nacional e relevância internacional; 

 Atividades agrícolas, florestais, industrias, centros logísticos e serviços com elevado 

grau de inovação, tecnologia e conhecimento; 

 Fixação de novos residentes e talentos, relevantes eventos culturais e de lazer, e 

ainda, elevado número de visitantes. 

A paisagem dos municípios da OesteCIM apresenta distintos sistemas entre o rural e o urbano: 

agrícola, florestal, edificado e costeiro - numa complementaridade de sistemas -, com uma 

demarcada heterogeneidade territorial assumia pela dicotomia rural/urbana. O espaço rural e o 

espaço urbano unem-se na definição da paisagem do Oeste. A ocupação populacional da 

região revela um elevado peso da população residente nas freguesias rurais em coexistência 

com concelhos de forte pendor urbano. Aliás, a ruralidade é uma característica assumida como 

uma marca identitária da região. 

O Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste ressalva uma rede urbana policêntrica 

com distinção para quatros polos populacionais principais - Torres Vedras, Alcobaça, Caldas 

da Rainha e Alenquer - com um papel fulcral, dado poderem alcançar massa crítica suficiente 

para criar centralidades que lhes permita conquistar novas funções e fornecer serviços 

avançados, cuja área de influência se estende a toda a região. 

É possível identificar em cada município uma dinâmica e escala próprias, conferindo à 

paisagem um carácter único e diferenciador – identidade própria. Desde o litoral até à serra, 

vive-se nos municípios da OesteCIM, e por esta razão se avaliam em função do espaço rural e 

do espaço urbano com especial atenção aos seus elementos fisiográficos (mar, rio, serra), 

padrão da paisagem, extensão territorial e densidade populacional.  

Através de uma análise intuitiva e empírica do território e sua paisagem, dentro da OesteCIM é 

possível identificar diferentes dinâmicas espaciais, sociais e paisagísticas. 
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Tabela 38. Quadro de análise e categorização dos municípios da OesteCIM 

Fonte: mpt® 

 

 

Alcobaça Alenquer 
Arruda dos 

Vinhos 
Bombarral Cadaval 

Caldas da 
Rainha 

Lourinhã Nazaré Óbidos Peniche 
Sobral de 

Monte 
Agraço 

Torres 
Vedras 

Rural X X X X X X X X X X X X 

Urbano X X X X X X X X X X X X 

Litoral X     X X X X X  X 

Serra X (Candeeiros) X (Montejunto)  X (Picoto) 
X (Montejunto 

e Todo-o-
Mundo) 

X (Bouro) X (Calvo) X (Pescaria)   X (Socorro e 

Monte Agraço) 
X (das Marvãs 

e Socorro) 

Rio X (Alcôa e 

Baça) X (Alenquer) X (Grande 

Pipa) X (Real) X (Arnóia) X (Arnóia e 

Real) X (Grande)  X (Arnóia)  X (Sizandro) X (Sizandro) 

Mosaico Agrícola X X X X X X X X X X X X 

Número de Residentes 56 569 43 267 13 391 13 193 14 228 51 729 25 735 15 158 11 772 27 753 10 156 79 465 

Extensão Territorial (km²) 406,8 305,4 77,8 91,7 173,9 255,9 146,8 82,5 142,3 76,9 52,3 407 
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A paisagem da OesteCIM é marcada pelo seu assumido cariz rural (tão próximo da urbe), 

sendo o relevo ondulado, a constante humidade oceânica e a polimorfia dos sistemas agrícolas 

presentes (por vezes bem vigoroso) as componentes de paisagem que mais se destacam. A 

costa é muito diversificada, com praias, arribas mais ou menos altas e algumas pequenas 

penínsulas e baías. 

O padrão da paisagem é dominado por uma riqueza e variedade únicas, dominadas por várias 

unidades de paisagem que se estendem entre as praias da faixa costeira e as verdejantes e 

rochosas serras, existindo entre si vales encaixados com predomínio do mosaico agrícola, 

desenhado aos retalhos consoante os usos do solo – policultura. O mosaico agrícola 

corresponde à policultura, com parcelas que variam o tipo de produção: vinha, cerealífera, 

hortícola, florestal, frutícola e pecuária, aplicado no relevo suave e moderado e no vale 

encaixado.  

Este é um espaço de contrastes: aqui, encontram-se imponentes relevos (Aire: 677m; 

Montejunto: 666m; Arrábida: 500m), que contrastam com os estuários do Tejo e do Sado, onde 

o litoral se ramifica e o mar encontra o espaço raso para entrar por terra dentro.  

Os valores naturais e patrimoniais da OesteCIM sobressaem numa paisagem que, apesar de 

diversificada e marcada pelas atividades humanas, concentra em si um sistema dinâmico em 

constante mudança, com oportunidades e desafios, otimizados pelas estratégias elaboradas 

pela Comissão Executiva da comunidade intermunicipal. 

A Serra de Montejunto constitui uma área protegida de âmbito regional – Paisagem Protegida 

da Serra de Montejunto, sendo a sua classificação distinguida pela sua imponência e 

características naturais. O Instituto de Conservação da Natureza refere que Montejunto 

constitui um espaço natural privilegiado, abrangendo uma área de cerca de 3 800 ha, onde vive 

uma comunidade animal rica e diversificada, uma pequena ilha, no interior de uma extensa 

área agrícola e florestal. A Resolução de Conselho de Ministros nº 76/00 defende que aspetos 

ligados a questões científicas, culturais, históricas e paisagísticas fazem da serra de 

Montejunto uma área a proteger, permitindo o seu usufruto às populações das regiões 

envolventes, para o recreio e lazer ao ar livre. Constitui ainda um espaço privilegiado para a 

promoção das atividades tradicionais, para além da salvaguarda e valorização do património 

natural e cultural. 

Considerando os valores naturais, paisagísticos e humanos da região das Serras d’Aire e de 

Candeeiros, o DL nº 118/79 cria o Parque Natural da Serra d’Aire e Candeeiros, o mais 

importante repositório das formações calcárias existente em Portugal. O diploma classificatório 

admite que o Parque Natural possui características especiais que importa preservar e valorizar 

- a morfologia cársica, a natureza do coberto vegetal, a rede de cursos de água subterrâneos, a 
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fauna específica (por exemplo cavernícola) e a intensa atividade no domínio da extração da 

pedra.  

Os dois lugares registam ocupação humana desde tempos muito antigos, refletidos num vasto 

legado histórico, perpetuado no tempo, através de vestígios arqueológicos (Monumento Natural 

das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire), elementos religiosos (Ermida de S. João 

Batista – Serra de Montejunto) e povoados fortificados (Castro de Rochaforte - Serra de 

Montejunto).  

As Áreas Protegidas são locais privilegiados enquanto novos destinos, em resposta ao 

surgimento de outros tipos de procura turística, propondo a prática de atividades ligadas ao 

recreio, ao lazer e ao contacto com a natureza e com as culturas locais (PNSAC, 2006). Desta 

forma, sob a perspetiva de turismo da natureza, os espaços naturais surgem, no contexto 

internacional e nacional, como destinos turísticos em que a existência de valores naturais e 

culturais constituem atributos indissociáveis do conceito, convertidos no terreno em novas 

experiências e aventuras – Património Natural. Os percursos pedestres são um reflexo desta 

moderna tipologia de turismo de Natureza: no Parque Natural da Serra d’Aire e Candeeiros 

existe uma rede cerca de 160 km. 

Os valores patrimoniais da OesteCIM são ainda consubstanciados pelo expressivo património 

arquitetónico presente na região, encontrando-se exemplares de conjuntos e sítios urbanos 

com enorme relevância histórica e social, monumentos religiosos/civis, quintas e palácios. Os 

casais agrícolas, os moinhos de vento, as azenhas, as pontes e os aquedutos juntam-se ao 

primeiro conjunto, com significado mais humilde (porém de igual importância), enquanto reflexo 

das vivências das povoações anteriores neste território – Património Cultural. 

O Mosteiro de Alcobaça é um dos elementos patrimoniais mais importantes da região, sendo 

desde dezembro de 1989 Património Mundial da UNESCO, e é considerado um dos maiores e 

mais bem conservados conjuntos abaciais da Ordem de Cister em toda a Europa. Toda a sua 

força e dimensão espaciais influenciam a sua envolvente paisagística, aliando assim duas 

componentes estruturais fundamentais ao bom funcionamento do sistema urbano. 

De uma forma geral, os municípios da OesteCIM apresentam um crescimento do aglomerado 

urbano assente no modelo de dispersão intercalar assente em linhas orientadoras de 

desenvolvimento a partir de um povoamento concentrado na urbe, em que se destacam as 

sedes de freguesia e uma dispersão intercalar por escassos núcleos agrícolas, onde se 

encontram aldeias rurais com elevado valor. Por entre os meandros, existem interessantes 

exemplares de arquitetura rural tradicional e locais de importância arqueológica. Em alguns 

aglomerados urbanos mais próximos do mar, na faixa costeira, assiste-se a uma configuração 

http://www.pegadasdedinossaurios.org/html/home.htm
http://www.pegadasdedinossaurios.org/html/home.htm
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que segue o modelo típico ortogonal das cidades costeiras, com uma malha urbana ortogonal e 

preponderante perpendicularidade na direção do mar. 

Cada município apresenta dimensões territoriais, dinâmicas e fluxos sociais diferentes de 

acordo com a sua posição geográfica e económica, a sua importância no panorama nacional e 

regional e ainda a sua densidade populacional e oferta de serviços. Como tal, o Programa 

Territorial de Desenvolvimento do Oeste destaca quatro municípios: Torres Vedras, Alcobaça, 

Caldas da Rainha e Alenquer - concelhos que representavam, em 2005, quase dois terços da 

população total da região.  

Com base na metodologia apresentada, e partindo deste ponto, apresenta-se o estado atual da 

qualidade do ambiente urbano dos municípios que constituem a OesteCIM. 

Torres Vedras é o município da OesteCIM com a taxa de densidade populacional mais 

elevada, com 79 465 habitantes, cerca de 21,9 % do total da população da Comunidade 

Intermunicipal, revelando traços de ser o principal centro urbano.  

Na última década, tem revelado preocupações com a qualidade de vida e bem-estar da sua 

população, revelando francas melhorias no âmbito da qualidade ambiental, regeneração 

urbana, acessibilidades e mobilidade – alínea estratégica do eixo II do Programa Territorial de 

Desenvolvimento do Oeste: Intervenção de Requalificação Urbana e Melhoria da Mobilidade 

em Torres Vedras. 

No âmbito da qualidade do ambiente urbano, Torres Vedras tem implementado algumas 

medidas de ação provenientes da Estratégia de Mobilidade da Cidade de Torres Vedras, em 

vigor desde 2007, das quais se destacam:   

(1) O sistema de aluguer de bicicletas públicas – as Agostinhas – distribuídas por 11 estações; 

(2) Lugares de estacionamento gratuitos (3400 lugares) para quem visita e vive na cidade:  

(3) Rede eficaz de transportes públicos com percursos interurbanos e urbanos – os TUT; 

(4) Modos suaves – ciclovia, ecopista e áreas pedonalizadas. 

http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas/2013/07/05/estrategiamobilidade/estrategiamobilidade.pdf
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Figura 162. Estratégia de mobilidade da cidade de Torres Vedras  

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/ 

O crescimento do aglomerado urbano aconteceu a partir do centro histórico, onde se encontra 

o Castelo de Torres Vedras inserido numa malha labiríntica de ruas estreitas e sinuosas, e 

seguiu um modelo de crescimento de dispersão intercalar ao longo das principais vias de 

comunicação, com aldeias rurais dispersas pelo território.  

O Programa de Ação Torres ao Centro preconizou a Regeneração Urbana no Centro 

Histórico de Torres Vedras e o Programa Polis do Choupal objetivou a regeneração urbana da 

cidade e valorização ambiental, através de intervenções no espaço urbano e ecológico. Ambos 

projetam novas centralidades, para um município cheio de história, e valências com elevado 

potencial de responder de forma positiva aos parâmetros de qualidade em ambiente urbano.  

A Estrutura Ecológica Fundamental do município aparece bem definida, através da Carta 

Verde elaborada pela Câmara Municipal de Torres Vedras, de onde se destacam a definição 

de corredores ecológicos ao longo das linhas de água do rio Sizandro, do rio Alcabrichel e da 

faixa costeira; a cintura verde do concelho e a rede de espaços verdes. A nível do concelho, a 

Carta Verde revela que a rede de espaços verdes é composta por elementos fisiográficos da 

paisagem – Património Natural -, sítios arqueológicos e espaços públicos verdes (re) 

construídos: Serra do Socorro, Castro do Zambujal, Serra das Marvãs, Serra de S. Julião, 

Castro da Fórnea, Mata do Juncal, Parque Verde da Várzea, Praça da Liberdade, Choupal, 

Castelo e Zona Envolvente, Parque A Vida na Terra, Escarpas da Maceira, Dunas e Convento 
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de Penafirme, Parque de Santa Cruz, Foz do rio Sizandro, Jardim da Graça e Parque de 

Exposições. 

O espaço edificado, desde os monumentos mais antigos até aos mais 

modernos/contemporâneos, surge em proporção equilibrada com o espaço rural, naturalizado e 

costeiro. Estas componentes, na urbe, definem a Estrutura Ecológica Urbana de Torres 

Vedras. Os edifícios de servidão pública, os monumentos patrimoniais e religiosos bem como 

os equipamentos sociais integram a estrutura urbana que tende a corresponder às expectativas 

de bem-estar e qualidade de vida da população, espelhada nos locais públicos de convívio 

lazer e recreio, como é o caso do Largo Infante D. Henrique e o Jardim da Graça. 

A zona costeira de Torres Vedras possui praias de reconhecida beleza e concorrida afluência 

turística – por exemplo, a Praia de Santa Cruz e a Praia de Santa Rita - que, apesar da 

configuração fisiográfica diferir entre dunas e arribas, revelam cuidados de manutenção, 

preservação do areal e conservação do cordão dunar ou arribas em segurança. A classificação 

com Bandeira Azul indica a qualidade da praia e, em consequência, aponta bons indicadores 

de qualidade em ambiente urbano. As Termas do Vimeiro engordam a oferta turística deste 

referenciado polo gerador, estando o complexo termal ligado a atividades de desporto e lazer – 

campos de golfe – que atraem vários sectores sociais e empresariais. 

No sistema ecológico e no sistema urbano assiste-se à implantação de áreas dedicadas aos 

modos suaves, através da criação de áreas pedonalizadas, percursos de acesso entre os 

vários pontos de interesse, áreas de estacionamento, longas avenidas marginais (re) 

qualificadas e percursos cicláveis – Ecopista de Torres Vedras. 

A zona ribeirinha, a zona costeira e o mosaico agrícola (abrangidos pela REN e RAN) - 

fundamentais componentes ecológicas - em Torres Vedras estão bem defendidos por figuras 

legislativas de carácter regulamentar, estando sob o efeito de medidas de proteção, 

conservação e valorização. Na vertente ambiental, as suas potencialidades são defendidas e 

maximizadas.  

Dada a sua posição geográfica, Torres Vedras apresenta uma eficiente rede de acessos 

através da A8, estradas nacionais e linha de caminho-de-ferro. Uma eficaz rede de acessos 

potencia a expansão turística, o aumento da malha empresarial e a ampliação das dinâmicas 

comerciais/sociais/económicas. 

O segundo município mais populoso da OesteCIM é Alcobaça, com 56 693 habitantes, 

representando 15,5 % da população da região. O principal aglomerado urbano desenvolve-se 

em vale encaixado a partir de um núcleo notável – o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, 

Património Mundial da UNESCO (desde 1989), e o Castelo de Alcobaça – em direção ao litoral 
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e ao Parque Natural de Serra d’Aire e Candeeiros, ao longo das principais vias de 

comunicação, configurando um modelo de expansão linear e disperso pelo território. Alcobaça 

é sinónimo de Património Cultural e Natural. 

O principal núcleo populacional tem um forte pendor urbano, onde se encontram equipamentos 

culturais, estabelecimentos de ensino, edifícios de servidão pública e espaços públicos em 

forma de praça, largo e jardim. O Mosteiro de Alcobaça e a sua envolvente (re) qualificada são 

um exemplo claro de espaços dedicados à preservação do património cultural, com um 

desenho urbano contemporâneo e adaptado, integrando uma rede de espaços públicos 

destinados ao recreio, lazer, convívio, passeio e passagem. 

Com influências de povoações antigas, com destaque para a Ordem de Cister, Alcobaça está 

inserida na rota dos monumentos mais esplendorosos da Europa, e este cunho confere-lhe 

uma significativa importância cultural, incentivando a adoção e elaboração de medidas 

estratégicas relacionadas com a qualidade de vida, valorização ambiental e bem-estar da 

sociedade. Este panorama é validado pelas estratégias globais da OesteCIM bem como pelo 

Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Alcobaça, incluindo a requalificação e revalorização 

do Rio Alcoa, desenvolvido no âmbito do Quadro Estratégico Europeu 2014-2020. O Relatório 

Final (relatórios 3 e 4): Estratégia Territorial e Operacional e Plano de Ação, realizado pela 

Sociedade Portuguesa de Inovação, em fevereiro de 2015, define eixos sete estratégicos de 

ação capazes de dotar o município com as ferramentas necessárias para evoluir e melhorar: 

Eixo 1 – Apoiar o desenvolvimento industrial, agrícola e florestal sustentável e a economia do 

mar;  

Eixo 2 – Valorizar e articular a frente litoral, os vales e a serra; 

Eixo 3 – Afirmar a cidade de Alcobaça como uma centralidade renovada e agregadora e 

valorizar o rio Alcoa; 

Eixo 4 – Assegurar a coesão territorial e social; 

Eixo 5 – Potenciar o património histórico-cultural e a sua dimensão nacional e mundial; 

Eixo 6 – Desenvolver o turismo, o lazer e as redes de visitação no concelho; 

Eixo 7 – Promover a sustentabilidade ambiental. 

 

O padrão da paisagem é marcado pelas praias da linha de costa, pela urbe no vale encaixado 

e pelo património natural das serras envolventes, intercalados pelo mosaico agrícola dedicado 

aos sistemas de produção frutícola, cerealífera, agrícola e vinícola, manchado com algumas 

áreas de floresta e de mato. Todo este cenário se enquadra com a majestosidade preconizada 
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pelas Serras d’Aire e Candeeiros, com título de Área Protegida de Âmbito Nacional, através de 

uma paisagem peculiar: a secura, acentuada pela ausência de cursos de água superficiais, 

marca uma paisagem a que falhas, escarpas e afloramentos rochosos conferem um traço 

vigoroso (Instituto de Conservação da Natureza, 2015). 

A Estrutura Ecológica Fundamental de Alcobaça passa pelas três unidades de paisagem em 

formas distintas: 

(1) Na serra em forma de matos, pinhal, floresta, mato e campos de cultivo, principalmente 

Oliveiras, com fauna e flora muito variada e rica; 

(2) No vale em forma de mosaico agrícola e espaços verdes públicos; 

(3) Na faixa do litoral em forma praia - campos dunares ou arribas - com a sua flora 

autóctone no espaço naturalizado e edificado. 

 A Mata Nacional do Vimeiro é uma importante extensão do Pinhal de Leiria, ao mesmo tempo 

que se articula com a estrutura verde da urbe que contempla jardins públicos com qualidade, 

manutenção e bom estado de conservação, sendo os Jardins de Alcobaça e o Jardim do 

Palácio da Justiça exemplo disso.  

O património cultural edificado marca a identidade desta vila, tendo por base a preservação e 

promoção do seu património histórico. Verifica-se a preservação do edificado mais antigo e 

simultaneamente mais valorizado pela população – os edifícios religiosos e senhoriais (Challet 

Fonte Nova) e sítios de arqueológicos (Sistema Hidráulico Cisterciense). 

A baía e a praia de S. Martinho do Porto são um dos spots de verão mais aclamados e 

visitados, dada a sua beleza paisagística, conforto bioclimático que proporciona e serviços que 

oferece aos visitantes - na Avenida Marginal, o centro cosmopolita da vila, existem esplanadas, 

lojas, bares e restaurantes.  No seguimento dos habitats do litoral, surge o habitat lagunar: a 

Lagoa de Pataias é considerada um hotspot de biodiversidade e incrementa as actividades de 

proteção e divulgação do património natural, levadas a cabo por figuras legislativas 

regulamentares e estratégicas. 

O Estudo para a Definição das Opções Políticas de Acessibilidade e Mobilidade para o 

Concelho de Alcobaça, realizado em 2003, revela a premente preocupação das forças políticas 

de Alcobaça em proporcionar boas condições de mobilidade, de acessos e bem-estar à 

sociedade. Neste sentido, o município implementou algumas medidas dedicadas aos modos 

suaves através da criação de áreas pedonalizadas (com privilegio para o peão), percursos 

pedestres pela Serra e definição de percursos pedonais e cicláveis. Este último prevê a 

ampliação dos troços já existentes. 

http://www.cm-alcobaca.pt/pt/2564/challet-fonte-nova.aspx
http://www.cm-alcobaca.pt/pt/2564/challet-fonte-nova.aspx
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A rede de acessos de Alcobaça é beneficiada pela sua proximidade à Área Metropolitana de 

Lisboa, dispondo de uma rede composta pela A8, pelo IC2, pelo IC8 e pelas estradas 

nacionais. 

Caldas da Rainha é o terceiro município com maior expressão demográfica, com 51 729 

habitantes, representando 14,2% da população da OesteCIM. É reconhecida pelas suas 

propriedades termais, sendo conotada como Cidade Termal das Caldas da Rainha – o Hospital 

Termal, fundado em 1485 pela Rainha D. Leonor, e as Termas são o ex-libris do município e 

muito têm contribuído para o seu reconhecimento nacional e internacional. Hoje, estão 

convertidos em Museu do Hospital e das Caldas revelando vontade política de preservar o 

património histórico, cultural e natural.   

O aglomerado urbano divide-se entre o verde dos campos e o azul do mar, apresentando um 

denso e concentrado núcleo populacional, desenvolvido a partir do centro mais antigo – a 

cidade. Com base na dispersão intercalar, o município apresenta outros núcleos populacionais 

de menor dimensão distribuídos ao longo das principais vias de comunicação. Nestes espaços, 

encontram-se parcelas de território com campos agrícolas, pomares e áreas de pinhal e de 

floresta, formando o mosaico agrícola. 

No sistema urbano encontram-se vários espaços públicos em forma de praça, largo, jardim ou 

parque dedicados ao lazer, recreio e convívio, como é o caso do Parque D. Carlos I e da Praça 

da República. Além destes espaços, o espaço urbano apresenta áreas verdes de 

enquadramento e ruas com arborização em alinhamento ou pontual. A Igreja de Nossa 

Senhora do Pópulo e a sua área envolvente é um dos edifícios religiosos mais apreciados pela 

população, figurando como uma peça fundamental para a sociedade levando à sua 

preservação. 

As questões inerentes à qualidade de vida e bem-estar da sociedade bem como o equilíbrio do 

ambiento urbano têm sido uma premissa constante no desenvolvimento do município, como tal 

foi elaborado em 2004 o Plano Estratégico das Caldas da Rainha que propôs a formulação de 

um plano global de desenvolvimento sustentável integrando as variáveis ambientais, 

económicas, sociais e culturais.  

O Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste 2008-2013 defende estratégias que 

permitem melhoria da qualidade do ambiente urbano:   

(a) Valorização do Património e Desenvolvimento Turístico - Valorização e Integração da 

Rede Museológica das Caldas da Rainha; Valorização do Parque Termal das Caldas 

da Rainha e Valorização do Centro Histórico das Caldas da Rainha incluindo a 
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envolvente dos hospitais (Termas das Caldas da Rainha e o antigo passeio público que 

liga as Termas à Estação de Caminho-de-ferro, núcleo central de Caldas da Rainha); 

(b) Gestão, Promoção, Valorização e Requalificação Integrada do Litoral: Intervenções na 

Praia da Foz do Arelho (Concelho das Caldas da Rainha) e Dragagem e defesa das 

margens da Lagoa de Óbidos (Concelho das Caldas da Rainha e de Óbidos). 

A praia da Foz do Arelho é um importante polo turístico da região, dona de uma invulgar beleza 

paisagística que estende pelo longo areal e Lagoa de Óbidos. A vila da Foz do Arelho mantém 

importantes fluxos diários com a cidade das Caldas da Rainha e oferece um conjunto de 

serviços comerciais, de restauração, de fruição da paisagem e de lazer. A Marginal Atlântica da 

Foz do Arelho é um importante corredor urbano que concentra vários destes serviços e 

equipamentos, nomeadamente percursos dedicados aos modos suaves – a ciclovia.  

A estrutura ecológica é ocupada pela faixa litoral, pelo ecossistema lagunar, pelo mosaico 

agrícola, pelos espaços verdes de lazer e enquadramento da urbe e pelas galerias ripícolas 

dos rios que atravessam o município das Caldas da Rainha. O Paul de Tornada e a praia Salir 

do Porto são dois importantes ecossistemas que, sob o ponto de vista ecológico, proporcionam 

o equilíbrio entre as várias componentes. 

Caldas da Rainha é uma cidade provida de vários serviços públicos, estabelecimentos de 

ensino, equipamentos culturais, de segurança, saúde e turísticos. O Centro Cultural e de 

Congressos é distinguido como o espaço técnico mais moderno da Europa, a Escola Superior 

de Artes e Design das Caldas da Rainha é um importante polo académico no panorama 

nacional e os Museus José Malhoa e da Cerâmica evidenciam a riqueza cultural da região bem 

como a vontade política de conservar o seu património.  

A rede de acessos da urbe revela significativa eficiência entre a região e o país através da linha 

de comboio, da A8, da A15 e das estradas nacionais.   

O município de Alenquer apresenta 43 267 habitantes, representado 11,9% da população da 

Comunidade Intermunicipal, assume-se como o quarto mais populoso da OesteCIM. Este 

município apresenta um vasto Património Natural, Cultural, Arquitetónico e Arqueológico 

representado pelo castelo, sítios arqueológicos, conventos, igrejas, ermidas, quintas e casas 

senhoriais. 

O aglomerado urbano apresenta um centro mais antigo, onde se encontra o Castelo de 

Alenquer a par de uma malha labiríntica, com ruas estreitas e sinuosas e casario baixo (cércea 

de 1 ou 2 pisos) – típico das vilas medievais. O crescimento da urbe segue um comportamento 

linear ao longo do rio Alenquer, com registo de ocupação em ambas as margens, e acompanha 
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as principais vias de comunicação, levando à dispersão intercalar de freguesias com carácter 

rural.  

Situada a norte de Lisboa, em direcção ao interior, Alenquer beneficia da sua localização 

geográfica e marca uma paisagem composta por vastas áreas de pinhal, floresta e mato – a 

ladear a vila de Alenquer – e pelo mosaico agrícola – presente na periferia da vila, junto às 

freguesias com maior pendor rural. Assiste-se a um padrão de paisagem assente no espaço 

rural e espaço urbano. Esta realidade facilita a eficácia de uma rede de acessos, atualmente, 

suficiente servida pela A8, A10 e A1 ligadas às estradas nacionais. 

A urbe, no vale, apresenta um vasto conjunto de edifícios e elementos históricos preservados 

como a Igreja da Misericórdia de Alenquer, o Paço Rainha Santa Isabel, os Paços do 

Concelho, a Torre da Couraça e a Fonte Gótica - uma paisagem urbana com forte pendor 

cultural. Esta parte edificada interage com o núcleo histórico e com as novas construções que 

tendem a integrar um desenho urbano contemporâneo e a ser em altura – prédios. 

A Serra de Montejunto serve de pano de fundo ao município que dedica especial atenção à 

requalificação dos seus espaços públicos: a Praça Luís de Camões, o Jardim das Águas, o 

Parque Vaz Monteiro e a (re) qualificação da Zona Ribeirinha do rio Alenquer com implantação 

de ciclovia.  Os espaços aptos para o convívio, lazer, recreio e passeio são muito apreciados 

pela população e, se bem enquadrados, revelam indicadores positivos de qualidade em 

ambiente urbano. 

O Património Natural cruza-se com a paisagem urbana e encontra-se integrado na Estrutura 

Ecológica do Município, sob a forma de habitats específicos e sítios arqueológicos: Algares de 

Lapaduços, Olhos de Água, Serra de Montejunto, Colinas Gémeas das Coteínas, Estação 

Arqueológica da Pedra de Ouro e o Castro da Curvaceira. 

Com a premente preocupação envolta da qualidade de vida e bem-estar da sociedade, 

Alenquer apresenta um relatório designado por Componente do Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável (PAMUS), elaborado em setembro de 2015, a partir do qual define planos de ação 

baseados nos objetivos delineados pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Oeste e Vale do Tejo e pela Estratégia Regional do Oeste 2020. Este documento define um 

conjunto de medidas, para o horizonte 2020:   

Medida 1.1. Definição, sensibilização e divulgação da estratégia de mobilidade urbana 

sustentável para o concelho de Alenquer; 

Medida 1.2. Criação da rede de ciclovias e vias pedonais; 

Medida 1.3. Incremento da atratividade do transporte público;  

Medida 1.4. Minimização do impacto do tráfego rodoviário no meio urbano. 
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Apesar da sua proximidade com a Área Metropolitana de Lisboa (AML), Alenquer está munida 

de equipamentos destinados a serviços públicos, sociais, comerciais, de ensino, de saúde e de 

segurança.  

Peniche tem 27 753 habitantes, com representatividade populacional de 7,6% da OesteCIM. 

As praias do município são muito apreciadas pela população residente e pelos turistas, 

conformada em falésia ou praia de banhos com extenso areal, Peniche apresenta uma linha de 

costa rica e variada, no que toca ao seu enquadramento paisagístico. 

O principal aglomerado urbano do município é a cidade de Peniche e aparece no território em 

forma de península, onde se desenvolve o espaço edificado fruto de construções antigas e 

recentes. No lugar mais ocidental da península existe o Cabo Carvoeiro – o espaço territorial 

mais ocidental de Portugal continental – e aí concentram-se dois marcos históricos: o Farol do 

Cabo Carvoeiro e a Cruz dos Remédios. O crescimento do sistema urbano segue o modelo 

típico costeiro, assente numa malha urbana ortogonal com um núcleo histórico mais antigo com 

ruas estreitas e casarios brancos. A Igreja de S. Pedro situa-se no centro histórico da cidade 

onde se assinala um importante ponto de convívio e encontro. Por entre o espaço urbanizado 

existem espaços públicos de lazer, recreio e de valorização ambiental como o Parque de 

Baluarte, a Praça Jacob Rodrigues Pereira e o Campo da República (recentemente 

requalificado), onde se encontra o emblemático Forte de Peniche. O Alto da Vela é um 

miradouro sobre o Oceano Atlântico. À semelhança destes espaços públicos, existem diversas 

áreas pedonalizadas criadas na ótica de melhoria de acessibilidade para Todos. A análise 

debruçada sobre o município revela que existem aglomerados urbanos com elevado cariz rural, 

desenvolvidos ao longo das principais vias de comunicação, com uma relação direta com o mar 

– malha urbana ortogonal. 

Os campos dunares aparecem em várias faixas da linha de costa, constituindo importantes 

barreiras de proteção e defesa contra as investidas do mar para terra. Surgem na transição 

entre o espaço edificado e a praia. Nalguns pontos, assinala-se a aplicação de obras de 

recuperação dunar – Praia de Supertubos e a Praia de Peniche de Cima – em resultado das 

pressões antrópicas e edafo-climáticas de que são alvo. Estas medidas de recuperação de 

dunas incentivam medidas de preservação dos habitats naturais, de conservação da flora e 

fauna e a valorização ambiental, gerando indicadores positivos na qualidade do ambiente 

urbano.  

Enquanto vila piscatória, Peniche mantém a tradição da faina, logo apresenta espaços 

característicos e relacionados com a atividade: o Porto de Pesca, a Marina de Peniche e a 

Largo da Estátua Padroeira dos Pescadores (lugar de culto). 
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As Ilhas Berlengas constituem uma Reserva Natural de elevado valor paisagística e ambiental, 

havendo diplomas regulamentares que gerem as condicionantes e limitações na ótica da sua 

conservação (Decreto-Lei nº 264/81). O Instituto de Conservação da Natureza (2015) aponta o 

valor biológico da área marinha envolvente, o elevado interesse botânico, o papel da ilha em 

termos de avifauna marinha e a presença de interessante património arqueológico 

subaquático como os principais fatores que levaram à sua classificação. 

No âmbito do tema Acessibilidades e Mobilidade para Todos, o município de Peniche tem 

revelado preocupação e vontade de implementar obras que incentivem o desenvolvimento 

sustentável da urbe, por isso, fazem parte da primeira geração dos Planos de Promoção da 

Acessibilidade (PPA) e da segunda geração de Regime de Apoio aos Municípios Para a 

Acessibilidade (RAMPA) – documentos de natureza estratégica que preveem a oferta de 

matéria e ferramentas que permitam criar novas soluções ao serviço do município, sendo 

encarado como um desafio onde poderá reforçar a política de acessibilidade, alterando 

mentalidades, educando os cidadãos, e, consequentemente, abrindo caminho a uma nova 

perspetiva do espaço urbano público e privado enquanto espaço integrador. No seguimento 

destas políticas estratégicas, verifica-se a implantação de alguns pontos-chave como a 

construção de áreas pedonalizadas, o condicionamento do trânsito, a criação de novos lugares 

de estacionamento e a definição de uma ciclovia (ao longo da Avenida da Praia) com 

perspetivas de ampliação. 

A rede de acessos ao município é composta pela A8, pelo IP6, por estradas municipais e 

nacionais.  

O município da Lourinhã é o sexto mais populoso da Comunidade Intermunicipal, com 25 735 

habitantes, 7,1% da população da OesteCIM. As principais atividades económicas são a pesca 

e a agricultura, dois sectores que evidenciam o padrão da paisagem: as praias da orla costeira 

e a agricultura do mosaico agrícola. O município assume uma dualidade interessante: litoral – 

turismo e interior – ruralidade, podendo ser convertida entre espaço rural e espaço urbano. 

O aglomerado urbano segue um crescimento linear ao longo das principais vias de 

comunicação, intercalado pelo mosaico agrícola (vinha, pomar e agricultura) até aos 

aglomerados costeiros, junto às praias. O espaço edificado, no principal aglomerado urbano é 

composto por casario baixo (no centro histórico) e por construção em altura (nas áreas mais 

recentes da vila). Na estrutura urbana encontram-se espaços públicos de lazer, estadia e 

recreio materializados em praças, jardins, parques e largos – Praça D. Lourenço Vicente, 

Jardim Praça José Máximo da Costa e Parque da Fonte Lima. O Jardim da Igreja de Santa 

Maria do Castelo configura um espaço de culto religioso na parte mais antiga da vila. 
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A estrutura ecológica da paisagem estende-se desde a orla costeira até ao interior do 

município – percorre as praias até aos campos agrícolas. Assim, é composta pelos espaços 

verdes urbanos (jardins, parques, áreas verdes de enquadramento e ruas arborizadas), pela 

galeria ripícola da zona ribeirinha, pelas praias e pelo mosaico agrícola. Todas estas 

componentes funcionam entre si, refletindo uma conjugação de várias unidades de paisagem 

com ecossistemas distintos mas complementares. O seu funcionamento articula uma 

diversidade paisagística única – identidade própria. 

As praias apresentam um extenso areal à cota da terra (Praia da Areia Branca) ou em cota 

mais baixa de arriba (Praia Vale de Frades) e tornam-se importantes polos turísticos, atrativos 

pela sua envolvente paisagística e ambiente tranquilo. 

O espólio paleontológico é também um importantíssimo atrator turístico, uma vertente 

arqueológica que potencia os recursos históricos e naturais da região, uma vez que se 

estabelecem percursos e rotas por entre os vestígios arqueológicos no meio da natureza – 

Rota dos Dinossauros com início no Museu da Lourinhã (centro da vila) até ao Forte de 

Paimogo (na orla costeira). 

A qualidade de vida e o bem-estar da população são assuntos prementes para o município da 

Lourinhã. Nesse sentido, foram elaborados documentos estratégicos para o desenvolvimento 

do sector económico, ambiental, social e turístico: o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Turístico do Concelho da Lourinhã e o Plano Estratégico da Lourinhã, ambos em 2012. 

O Plano Estratégico da Lourinhã define os seguintes eixos de ação: 

 Eixo A – Governabilidade: fator de desenvolvimento da Lourinhã; 

 Eixo B – Lourinhã mais produtiva e competitiva; 

 Eixo C – Qualidade de Vida: as pessoas no centro das políticas; 

 Eixo D – Lourinhã educadora: qualificação como motor de progresso. 

O mesmo relatório apresenta um estudo relativo à Qualidade de Vida dos habitantes no 

Concelho da Lourinhã, aceitando variáveis complementares: ambiente; diversidade e 

tolerância; economia e emprego; ensino e formação; mobilidade; saúde; segurança; turismo, 

cultura e lazer; e habitação. Por seu turno, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico 

do Concelho da Lourinhã estabelece pontos estratégicos que catapultem o turismo do 

concelho. 

No que concerne à aplicação de conceitos de Mobilidade Sustentável, o município da Lourinhã 

apresenta alguns itens implementados e outros em curso, como é o caso da ciclovia, das áreas 

pedonalizadas e a ampliação do número de lugares de estacionamento. 
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O município da Lourinhã é servido por estradas nacionais e municipais que estabelecem a 

ligação à A8. 

O município da Nazaré é um aclamado polo turístico, uma típica vila piscatória com 15 158 

habitantes, um número que representa 4,1% da população da OesteCIM. Atualmente, 

apresenta valores de reconhecimento que vão além da sua tradição de pesca, belas praias e 

sítios para conhecer, a World’s Biggest Wave Ever Surfed apadrinhada pelo Garret McNamara 

colocaram a vila nos principais roteiros de surf (e turísticos) do Mundo. 

Este é um município que apresenta particularidades fisiográficas: penhascos ao longo da zona 

costeira com praias ao nível da cota de implantação da vila. Assim, o aglomerado urbano 

desenvolve-se em situação de penhasco e à cota da linha do mar, seguindo um modelo de 

expansão territorial tipicamente costeiro – espaço edificado com elevada proximidade do mar, 

com arruamentos dispostos em linhas perpendiculares à costa. 

O sistema urbano apresenta uma malha ortogonal com casario típico branco, na zona mais 

antiga, e construção em altura, nas zonas de construção recente. Entre a estrutura edificada 

existem espaços públicos de lazer, de recreio e convívio: o Largo da Misericórdia e o Parque 

da Pedralva (recentemente requalificado), que compõem a estrutura verde da urbe. O sistema 

ecológico é composto pelo corredor ecológico representado pela faixa costeira, pela estrutura 

verde da urbe, pelas ruas arborizadas em alinhamento ou pontual e pelos espaços de interesse 

público – o património natural: o Pinhal da Casa Nossa Senhora da Nazaré, o Monte de S. 

Bartolomeu e a Lagoa Valado dos Frades. Estes elementos ecológicos da Nazaré são uma 

importante extensão do Pinhal de Leiria.  

Associada à cultura piscatória, surgem vários espaços de culto religioso, reflexo do Património 

Cultural da região: o Santuário da Nossa Senhora da Nazaré, a Ermida da Memória e o Sítio da 

Nazaré. A Avenida Marginal da Nazaré é um corredor urbano que estabelece a ligação entre os 

vários pontos de interesse da vila, como também reúne um conjunto de serviços de comércio, 

restauração, hotelaria, bares e turismo. Noutros pontos da vila existem equipamentos de 

ensino, saúde e segurança. A Marina da Nazaré e o Porto de Pesca são palco de importantes 

dinâmicas comerciais e fluxos sociais.  

A rede de acessos é estabelecida pela linha de comboio, pela A8, pelo IC8 e pelas estradas 

nacionais. No que concerne à aplicação de mobilidade e acessibilidade do território, o 

município da Nazaré conta com a aplicação de alguns conceitos no espaço nomeadamente 

percursos cicláveis (com previsão de ampliação), boas condições de estacionamento 

automóvel e praia com favoráveis condições de acesso (Praia Acessível – Praia para Todos).   



 

PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO OESTE 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

FASE I - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

485 

 

O município dispõe de um recente documento intitulado por Mobilidade Urbana Sustentável 

que define um conjunto de objetivos operacionais:  

 Elaboração e implementação de um plano de mobilidade concelhia;  

 Modernizar e qualificar as infraestruturas, equipamentos e gestão da circulação, 

estacionamento e da via pública; 

 Melhorar a mobilidade através do reordenamento da circulação automóvel, do 

estacionamento e das cargas e descargas; 

 Reforço e qualificação dos transportes públicos e dos interfaces; 

 Incremento da mobilidade pedonal e ciclável; 

 Integração e valorização do Ascensor na rede de modos suaves; 

 Implementação de sistemas avançados de informação ao público e de gestão dos 

transportes, estacionamento e circulação. 

 

O município de Óbidos representa 3,2% da população da OesteCIM, com 11 772 de 

habitantes. Os vários povos que habitaram este território deixaram um vasto legado histórico 

convertido, hoje, em património histórico e cultural – uma realidade que serve de forte atrator 

turístico. 

O património cultural está refletido em edifícios religiosos, em monumentos medievais e num 

centro histórico de origem medieval que, ao longo do tempo, tem seguido boas práticas de 

valorização ambiental, preservação do seu património e estratégias de crescimento económico 

e turístico. Toda a vila configura um elemento patrimonial de valor inestimável. O Castelo de 

Óbidos e núcleo histórico permanecem no tempo em bom estado de conservação. 

O aglomerado urbano segue um crescimento tipicamente medieval, com uma malha urbana 

labiríntica de ruas estreitas e sinuosas a envolver um casario branco de baixa cércea, dentro 

das muralhas do Castelo. A expansão territorial para fora das muralhas acontece de forma 

linear, ao longo das principais vias de comunicação, e proliferada pelo município num modelo 

de dispersão intercalar dos outros núcleos populacionais do município.  

O padrão da paisagem é marcado pelo mosaico agrícola - pomares, campos de agricultura 

intensiva e áreas de pinhal e floresta – presente nas freguesias rurais do município e na 

envolvente da vila de Óbidos. Estes sistemas agrícolas integram a Estrutura Ecológica do 

Município que se estende até às praias da zona de costeira - a Praia d’El Rei e a Praia do Bom 

Sucesso – e ecossistema lagunar – a Lagoa de Óbidos. Verifica-se que todo o património 

cultural e natural é alvo de valorização urbana e ambiental, como o Parque Cinegético de 

Óbidos. 
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O sistema ecológico é articulado com o sistema urbano da vila e das freguesias rurais que 

apresentam um espaço edificado baixo (cércea 1 ou 2 andares), integrado com envolvente 

paisagística e com os edifícios religiosos/culturais. A título exemplificativo destaca-se o Núcleo 

Museológico do Senhor Jesus da Pedra, a Igreja de S. João Baptista, a Igreja Santa Maria, a 

Rua Direita e o Aqueduto. 

Em termos turísticos, Óbidos tem os seus recursos naturais e patrimoniais em bom estado de 

conservação e valorizadas as suas principais potencialidades, apoiado por serviços de 

hotelaria, restaurantes e comerciais eficientes. As praias estão munidas de atrativos 

equipamentos e serviços hoteleiros de apoio destinados ao lazer e ao recreio, como os 

Campos de Golfe da Praia d’El Rey. 

O município de Óbidos apresenta uma rede de acessos eficiente composta pela linha 

ferroviária, pela A15, pela A8, pelo IP6 e pelas estradas nacionais. 

No âmbito da Mobilidade Sustentável, o Município de Óbidos apresenta um recente documento 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, onde concentra os objetivos estratégicos, 

alinhados com as políticas nacionais e europeias, na perspectiva do Portugal 2020: 

 Melhorar a eficiência e a eficácia do transporte de pessoas e bens;  

 Promover uma harmoniosa transferência para modos de transporte mais limpos e 

eficientes, nomeadamente através do aumento da utilização do transporte público e 

dos modos suaves (pedonal e bicicleta);  

 Garantir um sistema de acessibilidades e transporte mais inclusivo;  

 Promover a redução do impacte negativo do sistema de transportes sobre a saúde e a 

segurança dos cidadãos, em particular dos mais vulneráveis;  

 Contribuir para a redução da poluição atmosférica, do ruído, das emissões de gases 

com efeito de estufa e do consumo de energia.  

Cadaval é um município com 14 228 habitantes, representando 3,9 % da população da 

OesteCIM. Localizado no interior desta região intermunicipal, desenvolve-se por entre o 

mosaico agrícola, sob o lema “Local de eleição para residir, beneficiando da proximidade com a 

capital.”. 

É um município com forte pendor rural, uma realidade que reúne consenso aquando da sua 

preservação e divulgação e, na última década, tem sido alvo da deslocalização da população 

de Lisboa para viver no seu município. A ruralidade patente tem-se tornado a marca identitária 

do Cadaval. 

A Serra de Montejunto é Área de Paisagem Protegida de âmbito regional, abrangida pelo 

município do Cadaval, considerada a Varanda da Estremadura, representando um importante 
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marco paisagístico, repleto de vestígios pré-históricos – grutas, algares e necrópoles. A sua 

riqueza florística e faunística incutem à paisagem uma vasta diversidade de cenários, únicos, 

capazes de gerar locais de tranquilidade e vorazes de serem descobertos.  

O desenvolvimento da urbe apresenta um aglomerado urbano principal, a vila, e outros núcleos 

de concentração populacional dispersos pelo território, intercalado e articulado com o mosaico 

agrícola, denunciando um crescimento ao longo das principais estradas. O espaço construído é 

ocupado por casas brancas com cércea baixa e algumas construções em altura e zonas de 

utilidade pública sob a forma de parque, jardim e praça – Parque de Lazer do Cadaval, Praça 

da República e Jardim da Câmara Municipal do Cadaval. Há espaços que revelam recentes 

obras de requalificação como o Centro da Vila, um espaço de convívio e de lazer, com serviços 

e equipamentos comerciais. O património edificado também se insere na estrutura urbana e 

aparece no espaço como elementos arquitetónicos de interesse público e em bom estado de 

conservação, como a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e o largo envolvente que 

configura – o Largo da Igreja.  

A arquitetura religiosa e lugares de culto aparecem, de igual forma, disseminados pela 

estrutura ecológica do município, principalmente, na Serra de Montejunto, como a Capela 

Nossa Senhora das Neves e o Miradouro Cruz Salvé Rainha. O Monumento Nacional Real 

Fábrica do Gelo, sito na Área de Paisagem Protegida, é um elemento histórico de referência no 

panorama nacional, tendo em conta a sua relação económico-social, ao longo das décadas, 

com Lisboa, tem sido alvo de várias obras de requalificação. 

No que toca à qualidade do ambiente urbano, foram definidos eixos de atuação para o 

município através do Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste 2008-2013 que visam 

a melhoria da qualidade de vida da sociedade e valorização ambiental: 

 Intervenções de Conservação e Valorização do Património Histórico e Cultural; 

 Parque temático - Memória viva da história e vida do Portugal dos Séc. XVIII e XIX; 

 Valorização Turística do Património Natural, Histórico e Cultural da Serra de 

Montejunto; 

 Programa de Eventos de Valorização dos Produtos e Actividades do Mundo Rural; 

 Parque de Negócios - Centro Empresarial e de Exposições do Cadaval e Área de 

Acolhimento Empresarial; 

 Ecoparque; 

 Infra-estruturas e equipamentos de apoio à actividade agrícola. 

No âmbito da valorização ambiental e de recursos, existem no terreno dois exemplos 

representativos: o Centro de Interpretação Ambiental da Paisagem Protegida da Serra de 

Montejunto e o Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Montejunto.  
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O mosaico agrícola assente em parcelas de vinhedo, campos agrícolas, pomares e áreas 

florestais em associação com a dimensão ecológica da Serra de Montejunto assumem a 

identidade do lugar de um município que se assume como ideal para viver e fugir da confusão 

das grandes cidades. Esta assunção presume boas condições de acesso e de mobilidade para 

Todos, e, neste sentido, o município do Cadaval reúne eficientes acessos (A8 e estradas 

municipais) e projectos em curso dedicados aos modos suaves.   

No panorama da OesteCIM, Arruda dos Vinhos localiza-se no interior da região, com 13 391 

habitantes (3,7% da população), com fortes ligações territoriais, económicas e sociais com 

Lisboa. Arruda dos Vinhos é sinónimo de Património Natural e Cultural e um importante Polo 

de Produção Vinícola – duas conotações que influenciam de forma direta o seu enquadramento 

paisagístico.  

A paisagem do município é marcada pelo mosaico agrícola – manta de retalhos – constituído 

por vales soalheiros com vinha, pomar e searas, gerando uma dicotomia entre o espaço rural e 

o espaço urbano. Assim, a estrutura urbana é delimitada pelos núcleos populacionais 

organizados ao longo das principais vias de comunicação através de um crescimento linear e 

intercalado com os campos de cultivo, distingue-se um aglomerado urbano principal – a vila. O 

espaço urbano é ocupado por casas típicas – brancas e de baixa cércea – e algumas 

construções em altura, em parcimónia com o património histórico edificado e os espaços 

públicos – jardins, praças e largos. 

Os Fortes das Linhas de Torres, os Arcos do Aqueduto, o Chafariz Pombalino (monumento 

nacional), a Torre do Relógio e a Igreja Matriz da Nossa Senhora da Salvação fazem parte do 

espólio da arquitetura medieval/religiosa e do sistema urbano do município que se funde com o 

sistema ecológico através do mosaico agrícola e da rede de espaços verdes públicos. 

Arruda dos Vinhos apresenta alguns espaços públicos verdes históricos – Jardim do Morgado, 

Jardim Municipal e Jardim da Época – que, a par, das ruas arborizadas, das áreas verdes de 

enquadramento, mosaico agrícola e áreas florestais constituem a estrutura ecológica do 

município que tem no rio Grande Pipa um fundamental corredor ecológico (Requalificação e 

Valorização Ambiental do Troço Urbano do Rio Grande da Pipa e construção do Complexo 

Desportivo Municipal prevista no Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste 2008-

2013). 

No campo da Mobilidade Sustentável, o município apresenta alguns itens desenvolvidos no 

terreno: ciclovia, percursos pedonais, lugares de estacionamento e rede de transporte urbano e 

escolar, com a possibilidade de ampliação. Os acessos que servem Arruda dos vinhos 

constituem uma eficiente rede de distribuição através da A10 e estradas municipais e 

nacionais. 
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Este é um município que apresenta um conjunto de serviços, indústria e comércio bem 

implantados. 

Bombarral é um município que se localiza no interior da OesteCIM, com uma 

representatividade populacional de 3,6%, com 13 193 habitantes. O aglomerado urbano 

segue um modelo de crescimento concentrado em vários núcleos populacionais, uns com 

maior expressão demográfica, construídos ao longo das principais vias de comunicação, 

dispersos pelo território e intercalados por campos agrícolas – mosaico agrícola. 

O espaço urbano é composto por casario branco de baixa cércea e também por prédios, em 

vários pontos da vila, com áreas construídas destinadas ao recreio, lazer e estadia – Praça da 

República e Praça do Município. 

A arquitetura religiosa pauta o sistema urbano e serve de preceito para a criação de espaço 

público, com áreas verdes de enquadramento, como se verifica na Praça José Pereira de 

Carvalho, um local de reunião e convívio em frente à Igreja Matriz do Bombarral. 

Os vestígios pré-históricos integram a paisagem sob a forma de elementos de interesse público 

- a Gruta Nova da Columbeira e o Castro da Columbeira – no sistema ecológico do município. 

Na Serra do Picoito existem vários pontos de interesse convertidos em Património Cultural. 

Com cariz altamente rural, a estrutura ecológica do município é composta pelos campos 

agrícolas, com vinha e pomar, pelas áreas verdes de enquadramento, pelas ruas arborizadas e 

por espaços verdes de grande dimensão – a Mata Municipal do Bombarral e o Buddha Éden – 

Jardim da Paz. Dentro da sua rede de espaços verdes naturalizados, existem percursos 

pedestres como a Batalha da Roliça.  

O município do Bombarral integra a Rota da Vinha e do Vinho e é destacada pelo Enoturismo – 

Casa Agrária Sanguinhal, uma conotação beneficiada pela eficiente rede de acessos composta 

pela linha de comboio, pela A8 e pelas estradas nacionais.  

À semelhança dos outros municípios da OesteCIM, Bombarral segue linhas estratégicas 

através do Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste 2008-2013: 

- Intervenções de Requalificação e Valorização da Envolvente dos Espaços Urbanos e 

Requalificação do Museu do Bombarral - A valorização da paisagem urbana e rural, a utilização 

do rio para recreio irão permitir o aumento das condições de acesso a pontos de interesse 

cultural e paisagísticos da Vila do Bombarral, realçando a sua ruralidade, que se pretende mais 

moderna e aprazível, pelo que será necessário intervir paisagística e ambientalmente as zonas 

envolventes. 
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Sobral de Monte Agraço é o município menos populoso da OesteCIM, com 10 156 habitantes, 

representando 2,8 % da população da região. É um município de cariz rural, uma ruralidade 

que pretende preservar e manter enquanto marca identitária.  

O padrão da paisagem é marcado pelo mosaico agrícola composto por parcelas destinadas à 

agricultura intensiva, vinha, pomar e áreas de pinhal e florestas de caducifólias, em equilíbrio 

com a estrutura urbana que se desenvolve em zona de vale suave, entre os campos 

verdejantes. Aqui, distinguem-se dois tipos de núcleos populacionais: (1) aglomerado urbano 

denso – a vila; e (2) núcleos populacionais pequenos e concentrados. Apesar desta 

diferenciação, ambas as tipologias seguem um modelo de crescimento linear, ao longo das 

principais vias de comunicação, intercalado pelo espaço rural naturalizado. 

O espaço edificado contempla casario baixo e construções em altura e espaço público 

dedicado ao lazer, recreio, estadia e convívio articulando o sistema entre as suas componentes 

rural e urbana – a Câmara Municipal e Praça Dr. Eugénio Dias. Existem locais recentemente 

(re)qualificados atendendo à sua valorização ambiental e urbana – Praceta 25 de Abril. 

A estrutura verde é composta por espaços verdes públicos, área verdes de enquadramento e 

corredores verdes/ecológicos – Parque Urbano das Bandorreiras (recentemente qualificado), 

Parque Municipal e Parque do Campo da Feira. As serras que ladeiam Sobral de Monte Agraço 

– Serra do Socorro e Serra de Monte Agraço – enquadram paisagisticamente o município além 

de integrarem elementos de interesse público – o Forte Grande do Alqueidão (recentemente 

qualificado), o Miradouro do Alto da Forca e a Rota dos Moinhos. O rio Sizandro tem elevado 

potencial de corredor ecológico.  

No que concerne à Mobilidade Sustentável, o município reúne projectos de implementação de 

percursos de modos suaves, possui itinerários interurbanos (com previsão de aumento) e 

lugares de estacionamento (com projeto de aumento do seu número).  

A rede de acessos ao município é estabelecida pela linha de comboio, pela A8 e estradas 

nacionais. 

Dos doze municípios que compõem a OesteCIM, sete possuem orla costeira, com aprazíveis e 

frequentadas praias com extensos areais ou em forma de arriba. Nos últimos anos, assiste-se 

a estragos e destruições graves na zona costeira e a consequentes obras de recuperação dos 

campos dunares e de estabilização da estrutura urbana. Estas obras refletem-se na 

implementação de projetos de recuperação, conservação e preservação da estrutura dunar 

bem como na requalificação do edificado urbano e das avenidas marginais que acompanham a 

linha de costa. Há casos em que são aplicadas obras urgentes de proteção da zona costeira, 

em consequência dos ataques furiosos do mar e das tempestades. 
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A faixa litoral destes municípios surge como uma mais-valia na perspetiva da qualidade do 

ambiente urbano, uma vez que se trabalha esta faixa da zona costeira como fonte de energia 

para proporcionar boas sensações, conforto ambiental, qualidade de vida, atividades de lazer e 

de relaxamento (saúde pública).  

Os espaços públicos na linha de costa tão apreciados para viver, passear, correr, praticar e 

estar são, hoje, lugares privilegiados no que concerne à requalificação do espaço público. 

Oferecem locais de estadia, de lazer e de convívio muito aprazíveis, bem resolvidos estrutural 

e esteticamente, aliados a modelos de mobilidade para Todos. Estas novas construções 

implementadas na zona costeira além de constituírem obras de prevenção face às intempéries 

oriundas da agitação marítima e dos ventos fortes – por vezes em forma de tempestades – 

tornam estes espaços costeiros em confortáveis e agradáveis zonas para se viver, estar, 

passear, exercitar… proporcionando condições para uma boa qualidade de vida e por 

conseguinte, os mesmos espaços constituírem-se como zonas com boa qualidade de ambiente 

urbano. 

Atualmente, estes locais surgem com bons indicadores da qualidade de ambiente urbano: 

 Passeios largos para circulação pedonal com tipologia de pavimentação 

adequada; 

 Ciclovia com faixas de dimensão adequada ao propósito e pavimento 

adequado; 

 Campos dunares com obras de Engenharia Natural; 

 Acessos à praia em forma de passadiços sobrelevados ou térreos, conforme 

morfologia do terreno; 

 Apoios de praia com equipamentos de café/restaurante; 

 Apoios de praia com lavabos públicos; 

 Espaços verdes – jardins ou área verde de enquadramento com flora 

adequada; 

 Presença de mobiliário urbano; 

 Boa iluminação das vias. 

(entre outros). 

Estes espaços costeiros na OesteCIM estão providos de alguns troços de percursos cicláveis, 

oferendo condições para a implementação de uma rede de ciclovias e passadiços ao longo de 

vários quilómetros, em quase toda a extensão da costa, estabelecendo a conexão entre vários 

municípios e os grandes centros urbanos – assistimos à implantação de Mobilidade para Todos 

e Dinamização dos Recursos Naturais. A linha de costa serve como elemento unificador dos 

municípios sitos no litoral e dos adjacentes e é encarado como ponto de partida para se pensar 

a cidade/vila por forma a responder aos indicadores de qualidade de ambiente urbano.  
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13.3. RUÍDO 

O termo “ruído” associa-se a um som indesejável ou incomodo, desagradável e sem interesse, 

pode ser maior ou menor, tendo em conta a tolerância de cada individuo. O ruído é claramente 

um problema ambiental grave que pode afetar negativamente a saúde e o bem-estar da 

população. Os especialistas concordam que os elevados níveis de ruído constituem um 

problema de saúde pública, com manifestação a nível físico (alterações no sistemas auditivo, 

perda de audição), fisiológico (alterações na atividade do corpo humano através das alterações 

da pressão sanguínea, do ritmo cardíaco, respiratório e tensões musculares) e psicológicos 

(quando se registam alterações de comportamento, tais como, irritabilidade, stress, fadiga e 

diminuição da capacidade de concentração). 

A caraterização do ruído pode ser efetuada através da sua frequência (baixa - sons graves, 

média e alta - sons agudos) e da sua amplitude em termos de nível de pressão sonora. O ruído 

é medido pelo sonómetro, equipamento que mede o nível sonoro equivalente, em geral, 

efetuada através do indicador (LAeq), que é o indicador básico de ruído medido em decibel 

(dB(A)). O ruído não é percetível da mesma forma por todas pessoas, estando bastante 

dependente do meio em que estas estão inseridas pois um nível de pressão sonora, expresso 

em decibel (dB), não é verdadeiramente representativo da sensação auditiva humana devido 

ao facto do ouvido humano ser pouco sensível às frequências muito baixas (infra-sons, abaixo 

dos 20 Hertz) bem como às muito altas (ultra-sons, acima dos 20 000 Hertz). O ruído diminui 

com a distância à fonte emissora mas existem outros fatores que contribuem para a sua 

atenuação designadamente a absorção atmosférica, a morfologia e a altimetria do terreno, a 

existência de obstáculos (muros e edifícios) e as condições meteorológicas (direção e 

velocidade do vento, variações de temperatura e humidade relativa do ar). 

O ruído do tráfego rodoviário é frequentemente proveniente de fontes sonoras pontuais, em 

que a energia sonora radia de forma idêntica em todas as direções (ondas sonoras esféricas) e 

com a mesma amplitude. No entanto, uma estrada já pode ser considerada como uma fonte 

sonora linear, se nela circular um grande número de veículos em fila contínua pois o ruído 

propaga-se em superfícies cilíndricas que envolvem a estrada e que se caracterizam por um 

nível de pressão igual.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (1999), para se evitar uma incomodidade 

elevada, o ruído ambiente exterior durante o período diurno na proximidade dos edifícios de 

habitação, deve situar-se abaixo dos 55 dB(A), Leq, dia. Quanto ao período noturno, de forma 

a evitarem-se distúrbios no sono, o ruído ambiente no interior dos quartos não deve exceder os 

30 dB(A), LAeq, à noite. A escala de valores de nível de pressão sonora varia entre 0 

dB(A) (limiar da audição) e 130 dB(A) (limiar da dor). 
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Figura 163. Níveis de pressão de ruído (dB(A)) associados a diversos meios  

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2015 

 

O ruído representa atualmente a maior perturbação do meio ambiente, especialmente nas 

áreas urbanas, afetando um grande número de pessoas. Na União Europeia, 80 milhões de 

pessoas, durante as suas atividades diárias no exterior, encontram-se expostas a níveis de 

pressão sonora superiores a 65 dB(A), provenientes dos meios de transporte, o que supera os 

valores de ruído considerados aceitáveis. Existem, ainda, 170 milhões de habitantes que estão 

expostos a níveis de pressão sonora compreendidos entre os 55 e os 65 dB(A), o que ocasiona 

níveis de desconforto consideráveis.  Em relação ao ruído proveniente do trafego rodoviário, 

estima-se que cerca de 9 décimos da população da União Europeia se encontre exposta a 

níveis de pressão sonora superiores a 65 dB(A). 

Em termos gerais, o ruído é provocado essencialmente pelo: 

 Tráfego (sobretudo estradas movimentadas, aeroportos, comboios); 

 Industria (laboração de fábricas, atividades comerciais e serviços (ar condicionado, 

câmaras frigorificas, atividades de carga/descarga); 

 Atividades ruidosas (feiras, festas, discotecas, estaleiros); 
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 Pessoas e animais em zonas residenciais (bater portas, chorar de bebés, ladrar de 

cães, musica); 

 Causas naturais (trovoadas, vento). 

Deste modo, tendo em conta que o ruído é uma das causas da degradação da qualidade do 

ambiente urbano com consequências nefastas para a qualidade de vida da população é 

importante referenciar que uma das principais causas que estão associadas à sua origem, 

citada nos mais diversos estudos destinados à temática são os transportes, designadamente 

no que respeita ao tráfego aéreo, seguido do rodoviário e por último o ferroviário. 

Em Portugal, o setor dos transportes é atualmente um dos principais responsáveis pelo 

aumento das externalidades ambientais, nomeadamente emissões de poluentes atmosféricos e 

produção de ruído, sendo o trafego rodoviário a principal causa de desconforto acústico. 

Segundo o IMTT (2011), estima-se que, em Portugal, o tráfego rodoviário expõe mais de cinco 

milhões de habitantes a níveis de ruído excessivos e considerados pela Organização Mundial 

de Saúde nocivos à saúde (acima dos 55 decibéis). 

Em relação ao transporte rodoviário, as vias de comunicação terrestre interferem, de forma 

muito significativa, no ruído ambiente sobretudo das áreas que atravessam, variando em 

função da sua utilização mas também das características que apresenta (superfície de 

rolamento, pneu/estrada) pois o tipo de pavimento associado ao declive das estradas e à 

velocidade de deslocação aumentam as emissões sonoras dos veículos, uma vez que o 

aumento do nível sonoro em superfícies mais duras pode ser substancialmente maior que em 

superfícies mais suaves (APA, 2008).  

No que respeita ao transporte ferroviário, a principal origem das emissões de ruído é 

proveniente da circulação do comboio, que por sua vez decorre da interação roda-carril, 

causado pelas imperfeições nestas superfícies de contacto, dos motores e componentes dos 

sistemas de tração, dos equipamentos de climatização, frenagem, deslocação de ar, 

consequência da passagem do comboio.  

A mitigação deste problema passa quer pela promoção de uma mobilidade sustentável quer 

pela adoção de medidas de minimização e redução do ruído através da implementação de 

pavimentos com características de redução sonora, modernização de linhas de caminho-de-

ferro e do material circulante e ainda pela implementação de barreiras acústicas sobretudo nas 

vias modernizadas e sempre que ocorrem intervenções que aumentam a capacidade de 

transporte. 

Neste sentido, em meio urbano, os municípios têm um papel fundamental na gestão do tráfego 

rodoviário e na promoção de políticas de mobilidade mais sustentáveis em que se verifique o 

favorecimento à promoção e implementação das redes de modos suaves e da oferta de 
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transporte público coletivo em detrimento da utilização do automóvel particular. A aposta 

nestas opções modais apresenta também como importante vantagem a redução dos impactes 

ambientais associados ao sector dos transportes, sejam estes relacionados com o ruído, a 

poluição atmosférica, a emissão de gases de efeitos de estufa ou a segurança rodoviária. 

Os níveis de ruído estão a aumentar nas zonas urbanas, sobretudo devido ao aumento do 

tráfego automóvel e das atividades industriais e de recreio, o que faz com que a gestão das 

atividades ruidosas seja um desafio no âmbito do cumprimento do Regulamento Geral do 

Ruído. Nesta matéria, Portugal possui um enquadramento legal em termos de ruído bastante 

forte. No entanto, nem todos os municípios possuem os elementos exigidos no RGR pois 

apenas uma pequena percentagem de municípios (cerca de 22%) aprovaram em Assembleia 

Municipal e entregaram formalmente à APA os seus mapas de ruído. Contudo, no que respeita 

particularmente a OesteCIM, o número de municípios que submeteram os respetivos mapas é 

comparativamente superior pois apenas 6 municípios da não submeteram à APA, os seus 

mapas de ruído adaptados ao Decreto-lei n.º9/2007, de 17 de janeiro, designadamente 

Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche e Torres Vedras. 

Tendo em consideração o referido, é fundamental monitorizar os níveis do ruído 

continuamente, sendo da responsabilidade das diversas autarquias locais os processos de 

monitorização e controlo, os quais abrangem a realização de Mapas de Ruído e de relatórios 

de avaliação pois o tráfego rodoviário está entre as principais fontes de ruído nos centros 

urbanos, quanto maior for o ruído exterior maiores serão as ameaças à degradação do 

ambiente urbano e à qualidade de vida das populações sendo fundamental monitorizar não só 

os níveis de ruído nas principais artérias da cidade como, também, quantificar a população 

residente exposta a esses níveis de incomodidade sonora. 

 

13.3.1. Níveis de ruído nos municípios da OesteCIM – Mapas de Ruído 

A análise efetuada aos níveis de ruído na OesteCIM baseou-se, essencialmente, na 

informação disponibilizada pelos mapas de ruído dos seus municípios. 

Um mapa de ruído é uma representação geográfica que descreve o ruído exterior existente no 

município ou de uma zona específica do município, através dos indicadores de ruído 

estipulados pela Legislação existente (Lden e Ln). A representação dos valores dos 

indicadores de ruído é realizada através de isófonas (linhas que indicam pontos com o mesmo 

nível sonoro), sendo que os valores apresentam-se expressos em dB (A). A metodologia 

utilizada para a elaboração destes mapas é variada, podendo-se recorrer a modelos de cálculo 

ou a medições acústicas. É uma ferramenta estratégica importante para o conhecimento, 
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análise e planeamento do território, que permite visualizar condicionantes dos espaços por 

requisitos de qualidade do ambiente acústico (Almeida et al., 2003). 

Em conformidade com as diretivas europeias e nacionais em matéria de ruído destacam-se, do 

enquadramento legal do ruído já referido no enquadramento à temática os seguintes 

documentos:  

Tabela 39. Documentos legislativos do ruído  

Fonte: adaptado, DE 2002/49/CE; DL146/2006; DL 9/2007 

A execução dos mapas de ruído tem em consideração os resultados apresentados no “Livro 

Verde sobre o Ruído”, que visa, essencialmente, a execução de um processo de controlo da 

poluição sonora ao nível da Europa Comunitária. De acordo com o artigo 9.º do RGR, os 

planos municipais de redução de ruído devem conter obrigatoriamente: 

 Identificação das áreas onde é necessário reduzir o ruído; 

 Quantificação da redução global de ruído ambiente exterior relativa aos indicadores 

Lden e Ln para zonas Sensíveis ou Mistas que excedam os valores limites fixados; 

 Quantificação, para cada fonte de ruído, da redução necessária relativa aos 

indicadores Lden e Ln e identificação das entidades responsáveis pela execução de 

medidas de redução de ruído; 

 Indicação das medidas de redução de ruído e respetiva eficácia quando a entidade 

responsável pela sua execução é o município. 

A atualização da carta de ruído da área abrangida pela Associação de Municípios do Oeste foi 

efetuada com base nas mais recentes exigências constantes dos quadros legais nacionais e 

Diretiva Europeia 2002/49/CE, de 25 

de junho 

 Avaliação e gestão do ruído ambiente através da definição de uma 

Política Global de Ruído;  

 Estabelece novos indicadores de ruído para mapas de ruído (Lden e Ln). 

Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de 

julho 

 Transpõe para a lei nacional a Diretiva nº 2002/49/CE, de 25 de Junho; 

 Estabelece a obrigação, a nível comunitário, de recolha de dados 

acústicos, elaboração de relatórios e planos de ação e estabelece o 

regime especial para a elaboração de mapas estratégicos de ruído, que 

recai sobre as grandes infraestruturas de transporte e as aglomerações 

com maior população. 

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de 

janeiro (RGR) 

 Concertação da legislação portuguesa; 

 Obriga todos os municípios (independentemente da sua dimensão) a 

preparar mapas de ruído e planos de redução de ruído para apoio ao 

planeamento municipal. 
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europeus. Entre as novas exigências está a obrigatoriedade de contemplar, nos mapas, os 

parâmetros Lden e Ln. O Parâmetro Lden calcula uma média ponderada do ruído ao longo das 

24 horas do dia. Quanto ao parâmetro Ln, é semelhante ao LAeq do período noturno mas a 

duração do período noturno é e 8 horas. Para além dos parâmetros, anteriormente descritos, 

foram definidos novos períodos, o diurno que ocorre entre as 7h e as 20h, o período do 

entardecer entre as 20h e as 23h e o período noturno entre as 23h e as 7h. 

O RGR define ainda zona sensível como a “área definida em plano municipal de ordenamento 

do território como vocação para uso habitacional, escolar, hospitais ou similares, espaços de 

lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comercio e de serviços, 

destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 

restauração, papelarias, e outros estabelecimentos de comercio tradicional, sem 

funcionamento no período noturno”. Enquanto, zona mista é a “área definida em plano 

municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou 

previstos, para alem dos referidos na definição de zona sensível”. 

A definição das zonas mistas e sensíveis é da responsabilidade das autarquias, e não depende 

apenas dos níveis de ruído a que essas áreas estão expostas, mas também do tipo de 

ocupação existente ou prevista em instrumentos de planeamento territorial. Assim, de acordo 

com o estabelecido na lei, uma zona sensível tem que estar dentro dos parâmetros Ln ≤ 45 

dB(A) e Lden ≤ 55 dB(A) e uma zona mista Ln ≤ 55 dB(A) e Lden ≤ 65 dB(A).  

Neste contexto, a Associação de Municípios do Oeste, refere que os Mapas de Ruído têm 

como objetivos: 

 O fornecimento de informação ao público e aos responsáveis sobre o ruído; 

 A identificação, qualificação e quantificação do ruído ambiente; 

 A identificação de situações de conflito do ruído com o tipo de zona; 

 A avaliação da exposição ao ruído das populações; 

 O apoio à decisão na correção  de situações existentes; 

 O planeamento, definição de objetivos e planos para o controlo e a redução de ruído; 

 Influenciar o planeamento urbanístico do local; 

 Influenciar as decisões de financiamento de programas de redução de ruído. 

Assim, tentando dar resposta aos objetivos preconizados, são de seguida apresentados os 

mapas de ruído para os municípios da OesteCIM.  
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Alcobaça 

Figura 164. Mapa de Ruído de Alcobaça  

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2015 

 

A análise do mapa de ruído de Alcobaça permite constatar que o ambiente sonoro, na grande 

maioria do município é relativamente calmo, enquadrando-se dentro dos limites definidos para 

as zonas sensíveis, áreas em que Lden> 55 dB(A) e um Ln > 45 dB(A).  

Contudo, uma análise mais detalhada permite aferir que a principal fonte de ruído advém do 

tráfego rodoviário existente na EN1, que resulta essencialmente da circulação de veículos 

pesados e dos valores relativamente elevados de tráfego médio diário. A combinação deste 

fatores contribui para que o ambiente sonoro seja significativamente perturbado na sua área de 

influência, isto é, desde a localização em que passa até mais de 700 metros a partir das 

bermas da estrada.  

O território de Alcobaça é atravessado pela autoestrada A8 que ao longo do seu traçado 

também apresenta um impacto significativo dos níveis de ruído. Quantos às estradas 

nacionais, destaca-se pela sua importância a nível nacional a EN 8-5, EN 242, EN 8 e EN 8-6, 

cujo volume de trafego que comporta também se reflete negativamente nos valores de ruído 

que se registam ao longo da sua extensão, situação que se também se verifica nas estradas 

municipais (EM 556 e EM 549). Em relação à análise realizada nos “bairros” fora da área de 

influência das vias de maior tráfego, verifica-se que estes não apresentam um contributo 
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significativo para os níveis de ruído existentes. De uma maneira, é possível afirmar que as 

edificações localizadas próximo das principais vias de comunicação sofrem, com maior 

intensidade, o efeito do ruído de tráfego enquanto as habitações mais afastadas destas vias 

usufruem de um ambiente calmo em termos de poluição sonora. 

 

Alenquer 

Figura 165. Mapa de Ruído de Alenquer 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2015 

De acordo com os mapas de ruído apresentados, verifica-se que Alenquer possui um ambiente 

sonoro relativamente calmo, estando a maioria do seu território dentro dos limites 

estabelecidos para as zonas sensíveis, áreas para as quais Lden > 55 dB(A) ou Ln> 45 dB(A) 

encontram-se relativamente próximas das principais vias de comunicação. 

Mediante a análise efetuada aos mapas de ruído, é possível concluir-se que a fonte de ruído 

mais relevante resulta do tráfego rodoviário decorrente da A1, que apresenta um tráfego médio 

diário relevante capaz de potenciar negativamente os níveis de ruído que afetam a população 

numa área superior 200 metros a partir da berma da estrada.  
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Outra das vias que é importante considerar ao nível das emissões de ruído, é o tráfego da A10, 

sendo este percetível a cerca de 130 metros de distância do eixo da via, com valores na ordem 

dos 65 dB(A) para estas distâncias. Em relação ao parâmetro Ln verificam-se valores de 45 

dB(A) para distâncias de 150 metros, sendo bastante menos incomodativo o ruído durante o 

período noturno. De acordo com as previsões efetuadas no âmbito da elaboração do mapa de 

ruído apresentado, é previsível que o ruído da A10 poderá contribuir de forma significativa para 

um aumento dos níveis de ruído na sua envolvente.  

Em relação ao ramal de acesso à A1 destacam-se a EN 3, a Variante, a EN 115 e a EN 9 que 

constituem as principais estradas nacionais que intersectam o município, tendo por isso um 

impacte significativo na sua área envolvente relativamente à emissão de ruído.  

Contudo, é ainda evidente que o ruído decorrente da EN/IC2 é bastante elevado quando 

comparado com os bairros que se localizam fora da área de influência das grandes vias, em 

que o tráfego existente não tem uma grande contribuição para o ambiente sonoro, sendo locais 

mais calmos e com reduzidos níveis de ruído. 

 

Arruda dos Vinhos 

Figura 166. Mapa de Ruído de Arruda dos Vinhos 

Fonte: Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos; mpt®, 2015 
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O município de Arruda dos Vinhos na generalidade do seu território apresenta um ambiente 

sonoro relativamente calmo, caracterizando-se maioritariamente por um Lden inferior ou igual a 

55 dB(A), ou seja, enquadra-se dentro das zonas sensíveis. 

A fonte de ruído mais importante resulta do tráfego rodoviário, designadamente da circulação 

de pesados e do valor considerável de tráfego médio diário na EN 248 com impacto a mais de 

200 m a partir de cada berma. De igual modo, as vias que provocam maiores emissões de 

ruído além da referida são as as estradas: EN115-4, A10, EN248-3, a Ponte da Malafaia e o 

CM1222, com um impacte significativo na área envolvente. 

 De igual modo, no centro do município de Arruda dos Vinhos, os níveis de ruído atingem 

valores máximos, com um Lden superior a 70 dB(A), classificando-se este nível de ruído no 

patamar bastante incomodativo para a população. 

Por outro lado, as áreas, que se localizam a uma distância substancial das vias de maior 

tráfego rodoviário, registam uma redução nos níveis de ruído, não tendo uma contribuição 

elevada na perturbação do ambiente sonoro. 
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Bombarral 

Figura 167. Mapa de Ruído de Bombarral 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2015 

A análise do mapa de ruído do município de Bombarral, permite aferir que a maior parte do seu 

território o ambiente sonoro é relativamente calmo, enquadrando-se nos limites estabelecidos 

para as zonas sensíveis, com um Lden inferior a 45 dB(A) em que as vias de comunicação 

mais próximas também se encontram entre os Lden >55 dBA ou Ln>dBA. 

No que concerne às vias consideradas como principais fontes de ruído no município, 

sobressaem a A8, EN 361, EN8, CM1021 e EM569 não só em termos de área de influência 

afetada como de nível de potência sonora registada.  

Relativamente aos níveis de ruído nos bairros, verifica-se que o tráfego registado não se 

manifesta suficientemente nas emissões de ruído para desencadear valores de Lden 

considerados significativos ou incomodativos. 
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Cadaval  

Figura 168. Mapa de Ruído de Cadaval 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2015 

O município de Cadaval apresenta a maior parte da sua área, inserida dentro das zonas 

sensíveis, registando-se essencialmente um ambiente sonoro calmo e sossegado (Lden < 45 

dB(A). 

Em relação às vias consideradas como fontes de ruído mais relevantes salienta-se o IC2, a 

EN361, EN115 - 1, EN115, EN1 - 5 e a EM612 - 1, quer ao nível da área afetada, bem como ao 

nível da potência sonora emitida. 

Quanto às áreas urbanas localizadas nas proximidades das vias de maior tráfego, é também 

registado algum incómodo provocado pelo ruído no ambiente envolvente contrariamente ao 

que se verifica nos bairros mais distantes destas vias, onde a acalmia e a presença de um 

ambiente sonoro mais agradável são uma realidade. 
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Caldas da Rainha 

Figura 169. Mapa de Ruído de Caldas da Rainha 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2015 

O mapa de ruído de Caldas da Rainha revela que o ambiente sonoro na grande parte do 

território é relativamente calmo e sossegado, apresentada em grande extensão valores de 

ruído Lden < 45 dB(A) que se enquadram dentro dos limites das zonas sensíveis.  

A fonte de ruído mais relevante corresponde ao tráfego rodoviário existente na A8 em que a 

circulação de pesados, e o valor diário de tráfego significativo tem reflexos ao nível do 

ambiente sonoro nas proximidades da via sendo incomodativo a mais de 200m a a partir das 

bermas da via.  
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Outras das vias consideradas classificadas consideradas como fonte de emissão de ruído 

relevante na sua envolvente próxima é a 1ª circular das Caldas da Rainha, as estradas EN 8, a 

EN 360, a EN114 e a A15. A estrada municipal EM 566 é igualmente importante devido ao 

volume de tráfego considerável que comporta. 

Por outro lado, os dados cartografados permitem aferir que o tráfego existente dentro dos 

bairros analisados e fora da influência das vias com tráfego mais intenso, não tem uma 

contribuição significativa para o ambiente sonoro sendo o efeito do ruído de tráfego mais 

intenso nas edificações que estão mais próximas das vias principais, o que faz com que as 

habitações mais afastadas destas vias gozem de um ambiente calmo em termos de poluição 

sonora. 

 

Lourinhã 

Em relação ao município da Lourinhã, este apresenta um ambiente sonoro relativamente calmo 

e sossegado, possuindo na maior parte da sua área valores de ruído (Lden < 45 dB(A)) que se 

enquadram dentro dos limites das zonas sensíveis. 

Os mapas de ruído da Lourinhã, que integram o PDM (maio 2015) permitem afirmar que o 

tráfego rodoviário constitui a fonte de ruído mais relevante a nível concelhio e em termos de 

população expostas.  

Os troços rodoviários mais problemáticos são a A8, EN247, EN247-1, EN361 e EN8-2, pois 

registam claramente emissões de ruído consideráveis, quer em termos de área afetada, quer 

ao nível de potência sonora. Relativamente aos bairros que se encontram fora da área de 

influência das vias de maior tráfego, não sofrem de um ambiente sonoro incomodativo. 
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Nazaré  

Figura 170. Mapa de Ruído da Nazaré 

Fonte: Câmara Municipal da Nazaré; mpt®, 2015 

Conforme se pode constatar pela figura anterior, a maior parte da área abrangida pelo 

município da Nazaré está inserida dentro das zonas sensíveis, com valores de Lden inferiores 

ou iguais a 55 dB(A).  

No que respeita às vias que maior influência apresenta nas emissões de ruído destacam-se a 

A8, o IC9 e a EN242 como as fontes de ruído mais consideráveis, quer em termos de área 

afetada, quer ao nível de potência sonora. 

Relativamente às áreas urbanas localizadas nas proximidades das vias de maior tráfego, 

verifica-se que nestas existe algum incómodo provocado pelo ruído no ambiente envolvente 

enquanto que nos bairros mais distantes destas áreas, a acalmia e a presença de um ambiente 

sonoro mais agradável são evidentes. 
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Óbidos 

A análise do mapa de ruído do município de Óbidos, mostra que a maior parte do seu território 

está inserido nas zonas sensíveis, com um Lden inferior a 45 dB(A), possuindo um ambiente 

tranquilo. A fonte de ruído mais relevante é o IP6, mas salientam-se também a A8, EN8, A15, 

EN114, EN115, como fontes de ruído do município, em termos de área afetada e nível de 

potência sonora emitido para o território. Nos bairros os níveis de ruído decorrentes do tráfego 

registados não são suficientemente elevados para desencadear valores de Lden significativos 

e incomodativos. 

 

Figura 171. Mapa de ruído Óbidos 

Fonte: www.cm-obidos.pt/ 
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Peniche 

Figura 172. Mapa de Ruído de Peniche 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche; mpt®, 2015 

O município de Peniche apresenta um ambiente sonoro relativamente calmo, caracterizando-se 

maioritariamente por um Lden inferior ou igual a 55 dB(A), ou seja, enquadra-se dentro das 

zonas sensíveis. 

No que concerne às vias emissoras de ruído, destacam-se as estradas: IP6, EN247, EN114, 

EM578 e a EM603, com um impacte significativo nos níveis de ruído emitido e com propagação 

na área envolvente. 

Nas áreas urbanas, localizadas nas proximidades das vias de maior tráfego, verifica-se que 

existe algum incómodo provocado pelo ruído no ambiente envolvente. Por outro lado, nos 

bairros mais distantes destas áreas, a acalmia e a presença de um ambiente sonoro mais 

agradável prevalecem.  
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Sobral de Monte Agraço  

Figura 173. Mapa de Ruído de Sobral de Monte Agraço 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, 2015 

Em relação ao município de Sobral de Monte Agraço, e como se tem verificado ao longo da 

maioria dos municípios da OesteCIM o ambiente sonoro é relativamente calmo e sossegado, 

possuindo na maior parte da sua área valores de ruído (Lden < 45 dB(A)) que se enquadram 

dentro dos limites das zonas sensíveis. 

Enquanto o tráfego existente nos bairros, fora da área de influência das vias de maior tráfego, 

não têm um contributo significativo para o ambiente sonoro contrariamente às vias A8, EN 374, 

EN 9 – 2, EN 248 e a EN 115, que têm claramente um impacte significativo na sua área 

envolvente, devido ao nível elevado de ruído que produzem fazendo com que as edificações 

mais próximas das principais vias apresentem, com maior intensidade, o efeito do ruído de 

tráfego face às habitações mais afastadas destas vias que são detentoras de um ambiente 

calmo em termos de poluição sonora. 
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Torres Vedras  

Figura 174. Mapa de Ruído de Torres Vedras 

Fonte: Câmara Municipal de Torres Vedras, 2015 
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13.4. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA  

A poluição atmosférica apesar dos progressos alcançados persiste como um dos problemas a 

combater e no qual se deve estrategicamente intervir no sentido de minorar as emissões 

poluentes decorrentes do uso crescente dos transportes, considerado como uma das principais 

fontes de poluição atmosférica.  

De acordo com os compromissos europeus e nacionais as políticas de transporte modelam a 

sua estratégia no incremento de modos de transporte menos poluentes, com recurso a 

combustíveis alternativos e apostando na maior fluidez de tráfego que permitirá reduzir a os 

níveis de poluição.  

Para o estudo da qualidade do ambiente urbano dos territórios da OesteCIM, importa ter em 

consideração, a emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE) expelidas para atmosfera, 

particularmente, a partir dos Transportes Rodoviário/Ferroviário, Embarcações Nacionais e 

outras fontes móveis (associados às atividades agrícolas e militares). Para o efeito, considerou-

se os valores de referência do ano de 2009, visto que se trata da informação mais atual 

disponibilizada pela Associação Portuguesa do Ambiente (APA).  

Em primeiro lugar, torna-se pertinente salientar que as emissões de CO2, em Portugal, 

resultam, na sua maioria, dos transportes rodo/ferroviário (32%), produção de energia (31%) e 

combustão industrial (24%). Deste modo, os três setores contribuíram com cerca de 87% para 

o total de emissões de CO2, em 2009, acrescendo ainda mais 7% das emissões do setor 

“Pequenas Fontes de Combustão”, onde se incluem as atividades residenciais, comércio e 

serviços.  

A Gráfico 52 traduz a emissão total de dióxido carbono (ton/Km
2
) para o setor dos transportes, 

sendo por isso considerado os valores relativos ao CO2 emitido pelos transportes marítimo, 

rodoviário, ferroviário e outras fontes móveis, tais como veículos agrícolas e militares.  

Em segundo lugar, ao analisar os resultados apresentados é possível aferir que, em termos 

gerais, para os municípios da OesteCIM no total das emissões (728 847 ton/km
2
) a maior fonte 

emissora de CO2
 
provém do setor dos transportes rodo/ferroviário (685 412 ton/km

2
), seguindo-

se outras fontes móveis (27 627 ton/km
2
) associadas aos transportes agrícolas e militares e por 

último as embarcações nacionais (15808 ton/km
2
), que apenas tem representação na Nazaré e 

em Peniche. 

Em conformidade com a análise a nível nacional e regional à escala da região Oeste é possível 

constatar que grande parte das emissões provém da queima de combustíveis fosseis 

associados aos transportes. 
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Os resultados inerentes às emissões de CO2 nos transportes rodo/ferroviário, assumem maior 

representatividade nos municípios de Torres Vedras (147 484 ton/km
2
), Alcobaça (116 819 

ton/km
2
) e Caldas da Rainha (86 341 ton/km

2
). Em relação às outras fontes móveis, são mais 

relevantes nos municípios de Alcobaça (5 148 ton/km
2
), Torres Vedras (5 045 ton/km

2
) e 

Alenquer (3785 ton/km
2
). No que concerne às embarcações nacionais, embora sejam o meio 

de transporte com menos representatividade nas emissões de CO2, o município de Peniche 

apresenta 10 992 ton/km
2
 comparativamente às 4 817 ton/km

2
 do município da Nazaré.  

 

Gráfico 52. Emissão total de dióxido de carbono no setor dos transportes (ton) da Comunidade Intermunicipal 
do Oeste 

Fonte: APA, Emissões de Poluentes Atmosféricos, 2009 

De uma forma geral, embora a poluição atmosférica tenha diminuído nas últimas décadas, 

mantem, segundo as diretivas europeias, o objetivo a longo prazo, de “alcançar níveis de 

qualidade do ar que não tenham impactos negativos consideráveis na saúde humana e no 

ambiente” e para isso é necessário respeitar plenamente, até 2020, a legislação em vigor em 

matéria de qualidade do ar e estabelecer novos objetivos a longo prazo para 2030. 

Ao nível do transporte rodoviário, o regulamento (CE) n.º 595/2009, fixa os valores-limite de 

emissão para os veículos pesados. Quanto às medidas para reduzir a poluição proveniente das 
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emissões dos veículos automóveis, a UE introduziu, por um lado, uma proibição de 

comercializar gasolina com chumbo e, por outro, a obrigação de disponibilizar combustíveis 

sem enxofre. Além desta proibição foi também regulamentado os níveis sonoros máximos 

admissíveis à saída da fábrica para veículos pesados e ligeiros, motociclos e ciclomotores. 

Por outro lado, a Diretiva 2009/33/CE relativa à promoção de veículos de transporte rodoviário 

não poluentes e energeticamente eficientes exige que as entidades que produzem veículos 

tenham em conta o impacto energético e ambiental durante o tempo de vida, incluindo o 

consumo de energia e as emissões de CO2 e de determinados poluentes, a fim de promoverem 

e estimularem o mercado de veículos não poluentes e energeticamente eficientes. 
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13.5. SÍNTESE 

O território do Oeste apresenta distintos cenários sociais, paisagísticos e de mobilidade para os 

municípios que o integram. Os grandes centros urbanos são Torres Vedras, Alcobaça, Caldas 

da Rainha e Alenquer, onde se reúnem os principais serviços públicos da região, com maior 

concentração de equipamentos sociais, económicos e culturais e com maior densidade 

populacional. Torres Vedras, além de ser um dos núcleos urbanos mais importante, é um dos 

municípios que materializaram positivamente a implementação de estratégias no âmbito dos 

conceitos de “Acessibilidade e Mobilidade para Todos”.  

Na OesteCIM, a implementação de diversas medidas estratégicas têm como objetivo primordial 

o desenvolvimento regional assente nos pressupostos relacionados com a promoção e 

valorização do território, fortalecimento e reforço da coesão social, regeneração urbana, 

geração de emprego, preservação e divulgação do património cultural, conservação da sua 

diversidade paisagística e qualificação ambiental. A implementação destas medidas induz o 

desenvolvimento da região a vários níveis: económicos, sociais, culturais e turísticos, sem que 

esta perca a sua identidade. 

No seguimento da Estratégia Regional do Oeste 2020, foi elaborado o Programa Estratégico 

Regional Oeste 2020 sustentado numa lógica de envolvimento, copromoção e 

corresponsabilização dos agentes regionais, com vista ao estabelecimento de um quadro de 

atuação para o período 2014-2020, fundamentado por um adequado trabalho de planeamento 

estratégico (EIDT- OESTE, 2015). Este documento estratégico prevê um conjunto de medidas 

que servem de ponto de partida para cada município gerir e concretizar os pressupostos 

delineados, assentes em conceitos atuais e evolutivos: inovação, eficiência, novas tecnologias, 

empreendedorismo, investigação, desenvolvimento, criatividade, imagem de marca, fortalecer, 

mercado de trabalho, gestão sustentável e inclusiva, recursos naturais, regeneração urbana, 

adaptabilidade, mobilidade, acessibilidade, valorização, qualidade de vida, bem-estar. A 

OesteCIM articula o seu Programa Estratégico Regional Oeste 2020 com o Programa de Ação 

Regional CRER 2020, por forma a criar dinâmicas coincidentes e que rumem na mesma 

direção. 

A EIDT-Oeste (2015) defende que a implementação da Estratégia deve acontecer de forma 

integrada, demonstrando a complementaridade entre investimentos públicos e privados para o 

alcance das metas e objetivos definidos. Assume-se assim um modelo de implementação que 

permita garantir ex-ante as condições de execução dos projetos e demonstrar o seu impacto 

integrado na Região. 

Ainda no âmbito da Estratégia Regional do Oeste 2020, surge o Documento de suporte ao 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região Oeste - Investimento Territorial 
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Integrado (2015) que reúne um conjunto de propostas a realizar nos municípios da 

Comunidade Intermunicipal, sob a forma de projetos financiados no setor do ensino, da saúde, 

do ambiente e da inclusão social. 

Em termos gerais, a análise efetuada permite afirmar que os doze municípios possuem 

identidade própria; os núcleos urbanos mais significativos destacam-se pela evolução da 

própria urbe e da sua população; Torres Vedras tem evoluído em sentido positivo, no âmbito 

das Acessibilidades e Mobilidade para Todos; dicotomia entre a paisagem urbana e a 

paisagem rural; sob o ponto de vista ecológico, o espaço verde e o espaço urbano estão em 

equilíbrio, havendo uma clara complementaridade entre as estruturas. A organização da 

vila/cidade respeita o traçado urbano original com reajustes do seu desenho face à envolvente 

histórica; conservação e valorização do Património Cultural edificado e paisagístico; 

valorização do espaço de convívio, em forma de largo ou praça - em frente à Câmara Municipal 

e/ou à Igreja Matriz - jardim ou parque - jardins históricos, contemporâneos ou parques lazer; e 

verifica-se um marcado padrão da paisagem, transversal aos vários municípios. 

Numa análise detalhada, foram identificados os seguintes pontos, de acordo com os seguintes 

indicadores: 

ACESSIBILIDADES: a região apresenta uma eficiente rede de recursos rodoviários para a 

deslocação das pessoas entre os municípios e o resto do país. Linha ferroviária é um meio de 

deslocação ativo e um recurso muito utilizado pela população. 

PASSEIOS: nos aglomerados urbanos, as ruas mais antigas demonstram ser estreitas e 

sinuosas, com falta de passeios e descontínuos em alguns pontos. As ruas/estradas mais 

recentes da cidade/vila apresentam passeios com as medidas regulamentadas, porém verifica-

se a existência de obstáculos/barreiras em alguns pontos (postes de iluminação, caixotes do 

lixo, entre outros). Verifica-se a repavimentação de estradas/ruas do município. Falta de 

clareza e qualidade das infraestruturas viárias e áreas de estacionamento/passeios. 

LUGARES DE ESTACIONAMENTO: no núcleo mais antigo verifica-se escassez de lugares e 

ausência de espaços destinados para tal. As zonas mais recentes da cidade/vila apresentam 

um número razoável de lugares de estacionamento, em zonas do centro da cidade/vila, ruas 

com serviços e equipamentos. Em alguns municípios, tem-se verificado a definição de 

regulamentos para parqueamento automóvel bem como a propostas de novas áreas de 

estacionamento. 

TIPOLOGIA DE PAVIMENTOS: utilização de distintos tipos de pavimentação a demarcar as 

áreas pedonalizadas, de passeios e de ruas/estradas, com variação de materiais. Encontra-se 
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pavimento em mau estado. Em alguns municípios, a calçada à portuguesa é bastante utilizada, 

principalmente, no centro mais antigo da vila/cidade. 

PASSADEIRAS: o atravessamento das estradas em segurança falta em pontos fulcrais. 

ESPAÇO PÚBLICO URBANO: os largos e as praças existentes que recentemente sofreram 

obras de (re)qualificação apresentam um desenho urbano moderno e adequado à envolvente 

dos edifícios históricos onde estão inseridos. Outros revelam desmazelo e falta de 

manutenção. No âmbito das medidas estratégicas estabelecidas pelos documentos 

regulamentares, há municípios que demonstram uma forte aposta na regeneração do espaço 

urbano e dos espaços verdes – jardins e parques.  

ARBORIZAÇÃO: verifica-se a existência de espaços densamente arborizados, porém há ruas 

e espaços públicos com carência de arborização que amenizem a incidência solar e que 

aumentem o conformo humano sob a perspectiva edafo-climática. 

MOBILIÁRIO URBANO: marca-se a existência de mobiliário urbano em jardins e espaço 

público requalificado. Contudo assinala-se a falta deste ponto noutras áreas de lazer e convívio 

dos municípios. Falta de esplanadas e zonas de estar de qualidade em todas as áreas ativas 

da cidade. 

CENTROS HISTÓRICOS: o centro histórico da cidade/vila do município revelam ser espaços 

públicos bastante utilizados para o encontro e convívio da comunidade, com monumentos e 

outros elementos edificados em bom estado de conservação. Naqueles em que se verificou um 

abandono, foram criadas estratégias para devolver ao centro histórico a merecida vivência. 

Verificam-se alguns panoramas: espaço público com manutenção; espaço com falta de 

arborização em alinhamento e pontual; espaço com desenho urbano enquadrado com o 

património edificado; e espaço com traçado urbano fiel ao original.  

ILUMINAÇÃO: espaço público com reduzido sistema de iluminação. 

ESPAÇOS VERDES: verifica-se em cada município, pelo menos, um jardim requalificado ou 

parque urbano novo, o que indica desde já a tentativa clara da autarquia em melhorar a 

qualidade de vida dos munícipes. Há espaços verdes que carecem de manutenção e utilização. 

Analisa-se uma intenção de criar uma rede municipal de espaços verdes coesa e contínua. O 

típico padrão da paisagem em forma de mosaico agrícola, ladeado pelas serras verdejantes, 

evidencia a beleza natural da região que é claramente preservada e potenciada nas suas 

várias possibilidades pelos órgãos políticos. As rotas turísticas organizadas por entre os 

recantos da natureza são uma ferramenta para usufruto da mesma bem como da paisagem 

cultural.  
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RECURSOS NATURAIS: utilização dos recursos endógenos para a prossecução de bem-estar 

e conforto humano, criação de postos de trabalho, geração de riqueza, desenvolvimento 

económico e de atração turística. Falta de sinalética de identificação e meios de publicitação de 

pontos de interesse. 

TURISMO: o património histórico, natural e cultural são os grandes impulsionadores do turismo 

da região. As praias apresentam boas condições de acesso, serviços e comércio, estando 

algumas selecionadas para obras de requalificação e proteção (enquanto outras já foram alvo 

das mesmas). O turismo de natureza é também apreciado (percursos e rotas), apresenta várias 

potencialidades, existem poucas atividades implementadas. O espólio paleontológico é 

especial e único, revela algum aproveitamento de recursos, porém não a sua maximização. 

Todos os municípios estão providos de equipamentos de apoio ao turismo, nomeadamente 

hotéis e restaurantes, para servir quem os visita. 

SEGURANÇA: todos os municípios possuem entidades públicas que protegem os cidadãos de 

perigos sociais e catástrofes da natureza. 

EQUIPAMENTOS ESCOLARES: os municípios da OesteCIM estão providos de escolas 

destinadas aos vários graus de ensino – jardim-de-infância até ao secundário – e Caldas da 

Rainha tem estabelecimento de ensino superior. 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: os equipamentos religiosos e os equipamentos autárquicos das 

vilas/cidades encontram-se em bom estado de conservação, constituem espaços públicos de 

convívio, no entanto, nalguns casos, o mobiliário urbano é escasso.  

SERVIÇOS DE SAÚDE: todos os municípios estão providos de centros de saúde e alguns têm 

unidade hospitalar. A deslocação do centro de saúde de um município para o Hospital mais 

próximo, por vezes, torna-se um processo demorado e ineficaz. 

SERVIÇOS PÚBLICOS: de uma forma geral, todos os municípios apresentam serviços 

mínimos públicos porém existe uma centralização dos mesmos nos centros urbanos mais 

significativos.  

QUALIDADE DO AR: o ar puro vindo da serra e do mar é um dos indicadores mais evidentes 

na análise da OesteCIM. 

MODOS SUAVES: a região conta com cerca de 128 km de ciclovias. Assinala-se a existência 

de troços em Alcobaça, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, e Torres 

Vedras. Atualmente, o troço que tem maior expressão territorial é de Torres Vedras. Os 

resultados revelam ser satisfatórios por parte da população residente. A fisiografia da região 
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apresenta condições propícias à instalação de mais percursos pedonais e cicláveis, permitindo 

aumentar a sua rede de modos suaves à escala intermunicipal e regional.  

TRANSPORTES URBANOS: de uma forma geral, a rede de transportes revela ser suficiente 

para as necessidades diárias da população. Proposta de novos circuitos e percursos. 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: as habitações apresentam duas 

topologias: (1) casario branco de baixa cércea, nos centros históricos/mais antigos e nas 

freguesias mais rurais; e (2) a construção de prédios nos núcleos com maior densidade 

populacional, sendo que alguns se encontram desalinhados com o seu contexto espacial e 

paisagístico, sobretudo com o desenho urbano existente. A OesteCIM é considerada uma boa 

região para se viver: entre 1991 e 2011, a densidade populacional revelou 7 pontos percentuais 

positivos (EIDT-OESTE, 2015). 

A título conclusivo, a OesteCIM apresenta uma estrutura ecológica consistente, funcional e em 

harmonia com a preservação e valorização da sua paisagem cultural, mantendo a identidade 

própria de cada lugar. Reflexo da riqueza e variedade paisagística da região é a classificação 

de vários espaços naturais e históricos enquanto sítios singulares: vila de Óbidos, Lagoa de 

Óbidos, S. Martinho do Porto, Sítio da Nazaré, Península de Peniche e as Ilhas Berlengas. 

A estrutura urbana é coesa, bem delimitada e é palco de conservação do património cultural de 

cada município, revelando obras de manutenção e de preservação de vários elementos 

históricos, que integram o espaço público urbano. Porém assinalam-se falhas ao nível de um 

desenho urbano que torne a cidade/vila mais amiga dos cidadãos.  

A continuidade da ciclovia para todo o território do OesteCIM revela ser um enriquecedor plano 

estratégico para a região, abrindo novas oportunidades de expansão económica, social e 

paisagística, tornando-se um forte parâmetro de indicador de qualidade de ambiente urbano. 

Neste panorama, as condições fisiográficas do espaço natural e do espaço urbano são um 

fator abonatório para a instalação de estratégias dos modos suaves. 

Com uma densidade populacional e empresarial superior à média nacional, a sub-região Oeste 

apresenta indicadores de desenvolvimento económico e de nível de vida superiores aos 

verificados na generalidade da Região Centro, mas inferiores aos da Região de Lisboa e até às 

médias nacionais (EIDT-OESTE 2015). Esta realidade espelha os trabalhos levados a cabo na 

urbe para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da sociedade. 

Urge então, uma inevitável intervenção do espaço público que passa pela sua necessária 

requalificação e humanização, a partir das quais se poderá resolver igualmente a articulação e 

organização destas áreas, sendo a conciliação das funções de conservação, de equilíbrio 

ambiental, de recreio e turismo, de espaço habitacional de qualidade e de preservação da 
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identidade local dentro conceitos de património natural e cultural, uma ótima ferramenta de 

atuação. 

De igual modo, o elevado crescimento dos meios urbanos nas últimas décadas tem 

intensificado a pressão sobre os recursos naturais, as infraestruturas e os equipamentos, 

condicionando negativamente os padrões de vivência das populações urbanas. Assim sendo, é 

fundamental considerar-se que o ambiente tem um impacte significativo na saúde da 

população e que o ruído e a poluição atmosférica são dois vetores fundamentais a ter em 

consideração no planeamento estratégico das cidades. 

Os transportes são identificados como uma das principais fontes de poluição atmosférica e 

emissão de ruído nos centros urbanos. A análise realizada para os municípios da OesteCIM 

comprova o referido ao identificar o tráfego rodoviário como a principal fonte de ruído e o uso 

de combustíveis fosseis nos transportes, emissores de CO2, como o responsável pela maioria 

das emissões poluentes para a atmosfera.   

Relativamente às principais vias emissoras de ruído, destacam-se a A1, A8, A10 e A15, IP6, 

IC2, IC9, EN1, EN3, EN8, EN9, EN114, EN115, EN242, EN247, EN248, EN360, EN361, e 

EN374, EM549, EM556, EM566, EM569, EM578, EM603, EM612, CM1222, CM1021 com um 

impacto significativo nos níveis de ruído e na propagação na sua área envolvente.  

A melhoria da qualidade ambiental pode ser incentivada através da criação de normas 

europeias mais restritivas sobre a emissão de poluentes atmosféricos e sobre o ruído 

provocado pela circulação rodoviária e ferroviária. É também possível atuar em termos de 

diminuição das emissões de ruído e da poluição atmosférica através da promoção, expansão, 

reabilitação e renovação de transportes públicos urbanos, para transportes menos poluentes 

(elétricos, metro e comboio suburbano); da implementação de outros projetos de transportes 

urbanos sustentáveis, tais como contratualização pública, incentivos à aquisição de veículos 

menos poluentes e de maior eficiência energética, introdução de restrições ao tráfego local, e 

introdução taxas de circulação urbana. 
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14. ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT, organizada sob a forma de “oportunidades e ameaças”, “pontos fortes e 

pontos fracos”, permite aferir os principais elementos a reter para a definição de uma estratégia 

de mobilidade e transportes para a região do Oeste, no âmbito do relatório de caracterização e 

diagnóstico. 

A análise SWOT é um método utilizado originalmente em gestão de empresas mas muito 

prático no planeamento estratégico. Este método avalia o potencial de desenvolvimento e as 

circunstâncias gerais. Os resultados servem para a formulação de orientações e estratégias 

fundamentais para o desenvolvimento. 

No caso em apreço, a análise SWOT foi elaborada para as seguintes temáticas: 

 Dinâmicas Demografias; 

 Modos Suaves – Rede Pedonal; 

 Modos Suaves – Rede Ciclável; 

 Transporte Rodoviário Individual; 

 Transporte Público e Partilhado; 

 Estacionamento; 

 Logística; 

 Segurança Rodoviária; 

 Qualidade do ambiente urbano. 
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Dinâmicas Demográficas 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 A população residente na CIM 

registou um crescimento de 15,3% no 

período entre 1991 e 2011; 

 Uma das áreas mais densamente 

povoadas do país; 

 Taxa de desemprego elevada, no 

entanto inferior à verificada no total do 

continente; 

 Os níveis de qualificação da 

população, registaram uma evolução 

positiva no intervalo entre 2001 e 

2011 na CIM, através do aumento do 

peso da população que concluiu o 

ensino secundário/pós secundário (de 

10% para 14%) e o ensino superior 

(4% para 9%); 

 O envelhecimento da população 

verificado entre, assume-se como um 

problema ao desenvolvimento da 

região; 
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Modos Suaves – Rede Pedonal 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 A generalidade dos núcleos urbanos 

apresentam boas condições para a 

utilização do modo pedonal; 

 A maioria dos serviços e 

equipamentos de utilidade pública 

situam-se dentro do perímetro 

urbano, a distâncias de cerca de 10 

minutos a pé; 

 Forte sensibilização para a promoção 

da acessibilidade e mobilidade 

sustentável num conjunto significativo 

de municípios da CIM através do 

desenvolvimento de planos e projetos 

de mobilidade (8 dos 12 municípios); 

 Os programas de regeneração urbana 

têm sido aproveitados para a 

qualificação do espaço público, 

nomeadamente para qualificar as 

redes pedonais. 

 Andar a pé corresponde apenas a 

cerca de 16% das deslocações feitas 

pela população na OesteCIM nos 

movimentos pendulares; 

 Várias ruas apresentam barreiras 

associadas à ausência de passeios 

ou à existência de passeios 

subdimensionados e extensões de 

pavimento irregular ou degradado; 

 A ausência de continuidade dos 

percursos pedonais, marcada pela 

falta de passeios, escassez de 

passadeiras, e de rebaixamento de 

lancil nas existentes, obstáculos 

comerciais, caldeiras de árvores, e 

outras barreiras não contribuem para 

o incremento da utilização do modo 

pedonal, nomeadamente para 

pessoas de mobilidade condicionada. 

 

 O Portugal 2020 aponta como uma 

das medidas-chave no âmbito da 

mobilidade sustentável a promoção 

dos modos suaves, a criação e/ou 

melhoria da plataforma de circulação 

pedonal; 

 Aumentar os percursos pedonais 

acessíveis nos núcleos urbanos e 

pedonalizar os centros históricos;  

 A aposta no modo pedonal poderá 

valorizar o comércio local; 

 Os diversos projetos de requalificação 

do espaço público apontam para a 

melhoria das condições de circulação 

pedonal em detrimento da circulação 

automóvel; 

 Andar a pé além de preconizar os 

desígnios da sustentabilidade, tem 

reflexo direto na qualidade do 

ambiente urbano e promove 

significativos benefícios na saúde. 

 A utilização de outros modos de 

transporte poluentes em detrimento 

do andar a pé levará ao consequente 

aumento de emissões de GEE; 

 A descontinuidade e/ou desconforto 

dos passeios, nomeadamente para 

pessoas de mobilidade reduzida, não 

contribui para o incremento da 

utilização do modo pedonal; 

 Falta de articulação da rede pedonal 

com a rede de transportes públicos. 
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Modos Suaves – Rede Ciclável 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 O território da OesteCIM totaliza mais 

de 127 km de ciclovia; 

 Existência de vários percursos 

cicláveis embora a grande maioria 

associada à utilização lúdica e 

recreativa; 

 Dispõe de um sistema de partilha de 

bicicletas públicas; 

 As características biofísicas, relevo e 

clima, propícias para o uso de 

bicicleta; 

 Continuidade entre o município de 

Alcobaça e o município da Nazaré 

através da ciclovia da Estrada 

Atlântica; 

 O modo ciclável permite obter uma 

visão diferente do território 

comparativamente com a realização 

da circulação em automóvel. 

 A descontinuidade das ciclovias 

existentes e heterogeneidade dos 

materiais e sinalização; 

 A falta de sinalética e comunicação 

associada à rede de ciclovias; 

 Os municípios de Alenquer, 

Bombarral, Cadaval e Sobral de 

Monte Agraço não têm ciclovias 

implementadas. 

 Desenvolvimento de planos de 

ciclovias e de promoção do uso da 

bicicleta, reforçando as ligações 

intermunicipais; 

 Implementação de sistemas de 

partilha de bicicletas públicas; 

 O Portugal 2020 aponta como uma 

das medidas-chave no âmbito da 

mobilidade sustentável a promoção 

dos modos suaves e na melhoria da 

plataforma de circulação pedonal. 

 A utilização de modos de transporte 

não sustentáveis levará ao 

consequente aumento das emissões 

de GEE; 

 A agressividade do automobilista para 

com o ciclista, reduz a perceção de 

segurança aquando da partilha do 

canal de circulação, sendo também 

um fator determinante na escolha do 

modo de transporte a utilizar. 
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Transporte Rodoviário Individual  

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 Existência de um conjunto de 

itinerários principais, complementares 

e estradas nacionais que 

proporcionam boa acessibilidade aos 

municípios da OesteCIM; 

 Registo de diversos pontos de 

carregamento para veículos elétricos; 

 

 Entre 2001 e 2011 verificou-se um 

aumento da utilização do transporte 

individual em 15,6%; 

 Deficiente acessibilidade de alguns 

núcleos urbanos a vias de maior 

capacidade; 

 Apesar do PRN 2000 comtemplar o 

desenvolvimento e a melhoria das 

infraestruturas rodoviárias da região 

nomeadamente na construção do IC2 

(entre Peniche - Alenquer); 

 A alteração de alguns sentidos de 

circulação e implementação de 

sentidos únicos possibilitará reduzir o 

espaço destinado ao tráfego 

rodoviário permitindo aumentar o 

espaço destinado a modos de 

deslocação mais sustentáveis;  

 As novas políticas europeias 

desincentivam a utilização e o 

investimento neste modo de 

transporte, reduzindo, inclusive, os 

financiamentos nesta matéria;  

 A elaboração de um PMUS e de um 

PIMT possibilitará a criação de uma 

estratégia de mobilidade à escala 

municipal e intermunicipal 

respetivamente;  

 A promoção europeia de políticas de 

utilização de veículos menos 

poluentes poderá levar ao incremento 

do número de pontos de 

carregamento e respetiva utilização 

deste tipo de veículos.  

 

 O eventual aumento do preço do 

combustíveis refletir-se-á no 

orçamento das famílias podendo 

originar uma diminuição da utilização 

do transporte individual;  

 A alteração das políticas atuais para 

políticas de fomento da utilização do 

transporte público e dos modos 

suaves, podendo originar uma 

diminuição da utilização do transporte 

individual;  

 Os financiamentos do Portugal 2020 

são orientados para a mobilidade 

sustentável, desincentivando a 

utilização do transporte individual.  
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Transporte Público e Partilhado 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 Existência de transportes urbanos em 

alguns municípios - OBI (Óbidos), 

TOMA (Caldas da Rainha), CHITA 

(Alcobaça) e Peniche; 

 Boa cobertura espacial do serviço 

TCR; 

 Boa oferta de serviço de carreiras 

expresso que permitem o acesso a 

outras zonas do país de ligação a 

Lisboa e ao Porto, ligações de Caldas 

da Rainha/ Óbidos/ Bombarral/ 

Peniche/ Lourinhã a Lisboa e Caldas 

das Rainhas a Santarém, bem como 

outras ligações internacionais; 

 Capacidade polarizadora da região 

nas conurbações regionais e 

envolventes, patente no número de 

ligações rodoviárias ao concelho de 

Lisboa, Coimbra, Leiria e Porto, 

Abrantes, Santarém, Leiria e Figueira 

da Foz; 

 

 Inexistência de TCR urbano em todos 

os municípios da OesteCIM;  

 Desarticulação entre os transportes 

rodoviários, o transporte ferroviário e 

os transportes urbanos; 

 Baixo nível de intermodalidade com 

reflexo negativo na utilização do 

transporte ferroviário; 

 A distância de algumas estações 

ferroviárias ao centro dos núcleos 

urbanos;  

 A taxa de utilização do transporte 

ferroviário é de 0,8%, inferior à média 

nacional (3,1%). 

 

 

 Criação de uma rede de transporte 

flexível; 

 Possibilidade de aproveitar os 

investimentos nas redes de 

transportes coletivos rodoviários e 

introdução de novas tecnologias para 

a sua gestão e informação ao público 

no âmbito do Portugal 2020; 

 O novo RJSPTP servirá como 

oportunidade para repensar a rede de 

transportes e impor novos critérios de 

qualidade do serviço (ex: novos 

veículos mais acessíveis, mais 

confortáveis e menos poluentes);  

 Proximidade à área metropolitana de 

Lisboa. 

 A promoção do modo ferroviário e sua 

compatibilização com os restantes 

modos de transporte da cidade 

poderá resultar no aumento da sua 

utilização;  

 O aproveitamento das infraestruturas 

existentes e, em alguns casos, 

desativadas, poderá servir como 

 O transporte individual continuará a 

ter uma utilização elevada se as 

políticas vigentes, nos diversos níveis 

da governação, não forem alteradas; 

 A necessidade de garantir a 

sustentabilidade económica dos 

transportes poderá originar a criação 

de redes de transportes que, para 

cumprir a sua função económica, não 

cumprem a sua função de serviço 

público. 

 O baixo investimento no transporte 

ferroviário de passageiros de forma 

generalizada, levará à deterioração 

dos equipamentos e infraestruturas, 

diminuindo o grau de satisfação dos 

utentes e, consequentemente, a 

diminuição da procura. 
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motor de desenvolvimento e de 

fomento da mobilidade na região, 

procedendo à sua valorização e 

aumentando os seus níveis de 

utilização, tendo em conta que se 

trata de um modo de transporte 

menos poluente;  
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Estacionamento 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 A oferta de estacionamento gratuito é 

superior na via pública; 

 A existência de estacionamento de 

duração limitada em alguns núcleos 

urbanos;  

 O estacionamento reservado para 

indivíduos com mobilidade reduzida 

encontra-se distribuída um pouco por 

todos os municípios da OesteCIM.  

 

 A existência, em maior número, de 

lugares gratuitos, cria maior pressão 

em termos de procura em alguns 

núcleos urbanos;  

 Deficiente organização do 

estacionamento em alguns núcleos 

urbanos;  

 A sinalização vertical e horizontal 

insuficiente fomenta o aumento do 

estacionamento ilegal;  

 Estacionamento desordenado e 

aleatório junto de equipamentos de 

caráter histórico e cultural; 

 Privilegiar a implementação de zonas 

de estacionamento de duração 

limitada em municípios onde a 

procura seja superior à oferta;  

 O Portugal 2020 financia a execução 

de novos estacionamentos desde que 

associados a interfaces, bem como a 

inserção das tecnologias associadas 

à gestão da mobilidade; 

 Implementação de estratégias de 

racionalização da oferta de 

estacionamento no centro da 

cidade/vila e incentivar a utilização de 

parques de estacionamento de 

periferia para incutir deslocação 

pedonal e/ou de bicicleta; 

 

 

 A manutenção dos atuais hábitos de 

mobilidade, fortemente assentes na 

utilização do automóvel privado, 

originará maior pressão na procura de 

estacionamento;  

 A inexistência de aposta na criação 

de estacionamento associados aos 

interfaces, não beneficiará o 

incremento da utilização de modos de 

deslocação mais sustentáveis.  
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Logística 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 Verifica-se a existência de diversos 

espaços destinados a cargas e 

descargas, havendo uma maior oferta 

destes nos locais de maior 

concentração comércio e serviços;  

 Algumas zonas industriais encontram-

se relativamente afastadas dos 

centros das vilas ou cidades, não 

provocando constrangimentos na 

circulação viária. 

 

 Inexistência de regulamentação de 

cargas e descargas em alguns 

municípios;  

 Atravessamento no centro de 

algumas vilas ou cidades da região 

Oeste por veículos pesados de 

transportes de mercadorias; 

 A inexistência de locais destinados a 

cargas e descargas, em áreas de 

comércio e serviços, nos núcleos 

urbanos. 

 

 

 A criação de regulamentação de 

cargas e descargas possibilita a 

definição de regras que influem na 

imagem da cidade e na melhoria das 

condições de circulação rodoviária;  

 A OesteCIM apresenta um 

posicionamento geográfico 

privilegiado no contexto nacional, 

nomeadamente através da relação 

privilegiada com a AML, sendo crucial 

para o reforço da competitividade das 

redes de infraestruturas de transporte 

e na constituição de um Sistema 

Regional de Logística Empresarial; 

 

 Concentração de grande variedade e 

quantidade de fluxos logísticos que 

variam ao longo do tempo (de acordo 

com as condições impostas no núcleo 

de consumo) o que tem vindo a gerar 

uma pressão acrescida sobre o 

espaço urbano; 

 A inexistência de regulamentação de 

cargas e descargas aumenta o 

número de situações de conflito, em 

alguns aglomerados urbanos;  
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Segurança Rodoviária  

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 O número de acidentes, mortes e 

feridos leves diminui no período 

compreendido entre 2011 e 2014, na 

ordem dos 21%; 

 Os acidentes graves concentram-se 

nas estradas nacionais e nos 

arruamentos urbanos do território da 

OesteCIM (76% dos acidentes 

ocorreu nestas tipologias de via);  

 O IC2 – troço Alenquer, EN9 – Torres 

Vedras, e o tramo IC2/EN1 

concentram o maior número de 

acidentes; 

 A maior percentagem de acidentes 

corresponde a colisão (43%). 

 

 A introdução de sentidos únicos, com 

consequente redução da plataforma 

dedicada ao automóvel e aumento da 

dedicada ao peão, possibilitará 

reduzir os pontos de conflito 

peão/automóvel;  

 O Portugal 2020 aponta como uma 

das medidas-chave no âmbito da 

mobilidade sustentável a eliminação 

dos pontos de conflito;  

 Os projetos de requalificação 

previstos no âmbito do Portugal 2020 

possibilitarão também reduzir os 

pontos de conflito entre os diversos 

modos de deslocação.  

 

 A inoperância em alguns arruamentos 

continuará a prejudicar os utilizadores 

e a aumentar o número de vítimas 

mortais provocadas pelos acidentes 

rodoviários; 
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Qualidade do Ambiente Urbano 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

 Património histórico e cultural (centro 

histórico, castelos, igrejas, lugares de 

culto religioso, sítios arqueológicos, 

entre outros) e património natural e 

paisagístico (diversidade de 

ecossistemas, ruralidade associada à 

paisagem urbana, vastas áreas 

verdes e corredores ecológicos); 

 Conservação do património edificado 

tradicional, medieval e arqueológico; 

 Áreas com especial valor ecológico e 

elevada qualidade paisagística (Mata 

Nacional do Vimeiro, Lagoa de 

Pataias e Baía e Praia de S. Martinho 

do Porto); 

 Áreas de Paisagem Protegida 

(Parque Natural Serra de Aire e 

Candeeiros e Reserva Natural das 

Ilhas Berlengas); 

 Arborização de alguns espaços de 

convívio (praças e jardins, outros de 

passagem, arruamentos); 

 Existência de vias em mau estado de 

conservação - dificulta as condições 

de acessibilidade; 

 Mau estado de conservação do 

espaço público, em algumas zonas 

urbanas; 

 Reduzida iluminação do espaço 

público, em algumas zonas urbanas; 

 Falta de sinalética direcional e 

informativa; 

 Existência de algumas zonas 

ambientalmente degradadas. 

 

 Design urbano inclusivo, 

contemporâneo, cuidado e integrado 

com a envolvente potência 

confortáveis e aprazíveis vivências 

sociais;  

 Espaços públicos intergeracionais e 

multifuncionais; 

 Implementação de instrumentos de 

apoio à preservação e melhoria das 

condições ambientais; 

 Promoção da qualidade e benefícios 

do ambiente urbano; 

 Melhoria das condições de circulação 

pedonal, optando pela requalificação 

do espaço público em detrimento da 

circulação automóvel. 

 

 Primazia da utilização do Transporte 

Individual, resultando em elevadas 

emissões de GEE e na degradação 

do ambiente urbano; 

 Falta de desincentivo e ordenamento 

do estacionamento automóvel à 

superfície, aumentando a pressão do 

automóvel nas áreas urbanas 

(estacionamento abusivo); 

 Estrutura ecológica urbana deficiente 

 Espaço público urbano e naturalizado 

degradado ou em mau estado de 

conservação; 

 Dificuldade de associação de 

investimento público e privado em 

benefício do espaço público. 
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 Espaços públicos requalificados, 

praça, largos, arruamentos e jardins 

históricos; 

 Carta Verde de Torres Vedras e a 

conexão/extensão entre as áreas 

verdes ecológicas da região. 
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