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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. OBJETIVOS DO PMUS 
Os últimos anos têm sido caracterizados por um aumento da complexidade e alteração dos padrões de 
mobilidade, os quais se apoiaram, em grande medida, na cada vez maior utilização do automóvel nas 
deslocações quotidianas. 
Esta utilização massiva do transporte individual (TI) resulta do aumento progressivo da taxa de motorização da 
população e tem, paralelamente, sido acompanhada de uma redução progressiva da oferta de transporte 
público (TP). Face aos decréscimos de procura, o TP tem vindo a reduzir progressivamente os níveis de oferta 
(cobertura horária e territorial), conduzindo a situações de exclusão social em áreas rurais onde estes serviços 
se constituíam como o único modo de transporte disponível para as deslocações de uma população mais 
envelhecida e sem acesso a viatura própria. 
Por outro lado, o uso intensivo do transporte individual (muitas vezes com utilização desnecessária em 
deslocações de curta distância) acarreta impactes significativos a nível ambiental, social e de ocupação do 
espaço público, contribuindo ainda para o aumento da sinistralidade. 
As orientações europeias e nacionais para o setor recomendam, como forma de reduzir o consumo de 
combustíveis fósseis e os impactes ambientais provocados pelos transportes que, num cenário de crise e de 
crescente aumento dos custos dos combustíveis, se aposte em estratégias de gestão da mobilidade que 
contribuam para uma repartição modal mais favorável ao TP e aos modos suaves (pedonal e ciclável). 
Face ao exposto constituem-se como objetivos estratégicos do PMUS do Alentejo Litoral: 
 Promoção de padrões de mobilidade sustentável através da organização dos sistemas de transportes. 

Num contexto marcado pela utilização crescente do TI e onde se colocam problemas ao nível da 
intermodalidade física, lógica e tarifária do sistema de transportes coletivos (TC) da região, a melhoria ao 
nível da articulação dos sistemas é um aspeto fulcral. Importa, pois, estudar uma nova organização do 
sistema de transportes públicos coletivos rodoviários (TPCR) e encontrar soluções inovadoras que 
respondam adequadamente às necessidades de mobilidade da população e promovam a eficiência 
energética e ambiental do sistema de transportes; 

 Efetivação de uma política de gestão da mobilidade, uma vez que esta contribui positivamente para a 
promoção de uma repartição modal mais sustentável e é substancialmente menos onerosa que as 
propostas que envolvem a construção de novas infraestruturas, podendo ser tão ou mais eficazes e 
eficientes do que estas; 

 Otimização dos custos com o sistema de transportes suportados pelos municípios. A redução 
progressiva da oferta de TP tem levado os municípios a implementar serviços de transporte social e a 
assegurar os serviços de transporte escolar, com consequências no aumento dos custos de financiamento 
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dos transportes. Face ao exposto importa estudar soluções de otimização que contribuam para a melhoria 
do sistema existente e permitam reduzir a fatura de transportes atualmente suportada pelos municípios; 

 Melhoria da articulação do planeamento de transportes com os instrumentos de planeamento (nas 
áreas do ordenamento do território, ambiente, energia, entre outros), garantindo que a superação dos 
problemas existentes ao nível do sistema de transportes e mobilidade é suportada por orientações e ações 
concertadas. 

1.2. METODOLOGIA E FASEAMENTO 
A metodologia proposta assenta em 4 fases sequenciais de acordo com o representado na Figura 2.1, a saber: 
 Fase 0 – Arranque, corresponde a uma fase inicial que compreende o planeamento detalhado dos 

trabalhos, a programação dos trabalhos de campo a efetuar e o zonamento. 
 Fase 1 – Caracterização e diagnóstico, que compreende primeiramente a recolha de informação, através 

da compilação de informação estatística disponível e da elaboração dos trabalhos de campo específicos, 
da análise de estudos existentes e importantes para o desenvolvimento do plano, no sentido de 
fundamentar as análises quantitativas e qualitativas a desenvolver. As análises incidem sobre as seguintes 
temáticas: Território, Demografia e Socioeconomia, Padrões de Mobilidade, Acessibilidades Rodoviárias e 
Transporte Individual, Transporte público (inclui transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, táxis e transporte 
de natureza social), Transporte Escolar, Intermodalidade (inclui as questões relacionadas a articulação 
modal, física, lógica e tarifária), Modos Suaves (pedonal e ciclável), Estacionamento e Segurança 
Rodoviária. 
Importa frisar que se trata de um estudo de caráter intermunicipal, pelo que se considera que a abordagem 
adotada ao nível da temática do estacionamento se centra em questões com relevância para o desempenho 
do sistema intermunicipal, pelo que se cinge a questões relacionadas com o estacionamento junto às 
interfaces de transportes (terminais rodoviários e estações ferroviárias) e ao estacionamento de apoio às 
praias (aspeto que se considera importante para a atividade turística e proteção ambiental). 
Esta primeira fase, termina com uma análise SWOT1, a qual sintetiza os pontos fortes, os pontos fracos, as 
oportunidades e ameaças diagnosticados. 
Os trabalhos desenvolvidos são compilados no relatório de caracterização e diagnóstico que corresponde 
ao presente relatório. 
No decurso desta fase considerou-se relevante auscultar diversas entidades da região no sentido de 
perceber as principais preocupações relacionadas com o sistema de acessibilidades e transportes do 
Alentejo Litoral, tendo-se realizado as seguintes reuniões: 
(i) Reunião com a comissão externa de acompanhamento, na qual participaram 17 entidades de 

diferentes setores (i.e. forças de segurança, associações de solidariedade social, empresas 
privadas, gestores de infraestruturas, operadores de transporte, CCDR Alentejo); 

(ii) Reunião com a Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, enquanto representante do 
Grupo de Trabalho da Mobilidade; 

                                                                                 
1 SWOT – Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
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(iii) Reuniões com representantes das Juntas de Freguesia que expuseram os problemas locais 
existentes nos vários concelhos, bem como os serviços de transporte escolar e social que 
asseguram. 

Procurou-se ainda agendar uma reunião com representantes do polo industrial e logístico de Sines por se 
constituir como um importante polo gerador/atractor de deslocações no Alentejo Litoral e cujas 
necessidades em termos de transportes importa conhecer, contudo até à data de entrega deste relatório 
não foi possível a sua concretização. O conhecimento específico das necessidades das empresas 
instaladas neste polo poderá permitir o esboçar de propostas adequadas às suas necessidades.  

 Fase 2 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia, que compreende a construção de diferentes 
cenários de transformação territorial aos quais serão associados conceitos de multimodalidade e 
intermodalidade. Os cenários a elaborar procurarão refletir a incerteza das principais variáveis que 
influenciam a mobilidade, combinando-as entre si de modo a ser possível estimar a evolução dos padrões 
de mobilidade nos próximos 10 anos.  
Tendo em consideração as perspetivas de desenvolvimento territorial na próxima década dos municípios 
envolvidos no estudo e os principais desafios que se colocam ao seu desenvolvimento, será definida uma 
estratégia que constituirá o suporte para a concretização da visão estratégica que se pretende para o 
sistema de mobilidade e transportes intermunicipal, afirmando-se esta como o referencial para os objetivos 
estratégicos que orientarão as intervenções a propor. 
No início desta fase propõe-se a realização de um workshop participativo para o qual deverão ser 
convidados atores-chave locais (potenciais stakeholders) com o objetivo de obter contributos para a 
identificação de problemas de resolução prioritária, efetuar o levantamento das principais preocupações 
relativamente ao sistema de mobilidade e transportes intermunicipal e aferir anseios e expetativas 
relativamente ao PMUS 
No final desta fase será entregue um relatório com as conclusões dos trabalhos desenvolvidos na Fase 2, 
o qual será submetido à aprovação dos municípios. 

 Fase 3 – Formulação de Propostas, Programa de Ação e Investimentos e Monitorização. Com base 
na estratégia do plano, e objetivos definidos na fase anterior, elaborar-se-á o Plano de Ação a 10 anos que 
compreenderá um conjunto de propostas tendo em consideração os diferentes subsistemas de transporte 
(TI, TP, modos suaves, estacionamento, logística urbana) e as respetivas sinergias com o ordenamento do 
território. 
Para o conjunto de propostas de intervenção será elaborado um programa de execução, com a 
calendarização das intervenções a realizar, considerando três horizontes temporais (curto, médio e longo 
prazo), com as estimativas de investimento associadas à implementação das medidas propostas no plano 
de ação, identificação de possíveis fontes de financiamento, recursos disponíveis e uma matriz de 
responsabilidades pela implementação. 
Por fim, desenvolver-se-á um programa de monitorização do plano, o qual apresentará os principais 
indicadores a incluir, as métricas de avaliação e as metas a atingir com a implementação do mesmo.  
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As análises a desenvolver em todas as temáticas do PMUS do Alentejo Litoral estão suportadas num sistema 
de informação geográfica (SIG) que constituirá uma ferramenta de informação georreferenciada para 
cruzamento e acompanhamento das várias temáticas em análise. 
O modelo multimodal de transportes que incorporará a componente de TC e TI é suportado pelo software de 
modelação VISUM. Este modelo, a par do SIG, suportará as análises das componentes relativas às várias 
temáticas, bem com à construção dos cenários e elaboração das propostas de intervenção. 
Todo o processo de elaboração do PMUS será suportado por um conjunto de ferramentas de suporte que 
apoiará transversalmente todo o processo de desenvolvimento do plano, a saber:  
 Acompanhamento e Participação, no qual se apresenta uma proposta para o modelo de 

acompanhamento do estudo por parte da CIMAL, dos municípios, de Membros dos Executivos Municipais 
e de outros atores e forças-vivas dos concelhos, que importa envolver no âmbito da elaboração do Plano; 

 Divulgação, no qual se expõe uma proposta de ações e produtos a desenvolver para a divulgação do 
Plano. 

FIGURA 1.1 – ESQUEMA DO FASEAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PMUS DO ALENTEJO LITORAL 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO 
O presente relatório encontra-se estruturado num conjunto de temáticas, de acordo com o solicitado no 
Caderno de Encargos que presidiu à elaboração do presente estudo, sendo que cada uma das temáticas se 
encontra estruturada num capítulo específico: 
 Neste capítulo 1 apresenta-se um enquadramento do PMUS do Alentejo Litoral, incluindo o faseamento 

do plano, a área de intervenção e a organização do presente documento; 
 O capítulo 2 apresenta o zonamento adotado para a elaboração do PMUS do Alentejo Litoral bem como 

os critérios assumidos para a sua definição; 
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 O capítulo 3 contém a caracterização demográfica e socioeconómica, analisando entre outros aspetos 
a repartição da população e do emprego no território; 

 No capítulo 4 encontra-se a caracterização dos padrões de mobilidade, apresentando-se uma 
caracterização evolutiva dos padrões de mobilidade pendular com base nos dados dos censos 2001 e 2011 
e uma caracterização detalhada dos padrões de mobilidade dos residentes com base nos resultados dos 
inquéritos à mobilidade realizados; 

 No capítulo 5 procede-se à caracterização das acessibilidades no que concerne às infraestruturas de 
suporte aos vários modos de transporte, e à caracterização do transporte individual; 

 No capítulo 6 apresenta-se a caracterização e diagnóstico do funcionamento dos sistemas de transporte 
coletivo (rodoviário, ferroviário e fluvial), do transporte de natureza social e dos táxis, nas perspetivas da 
oferta e procura; 

 No capítulo 7 encontra-se a caracterização do transporte escolar realizado no Alentejo Litoral; 
 No capítulo 8 efetua-se uma caracterização das principais interfaces de transportes coletivos, enquanto 

pontos importantes de articulação intermodal; 
 No capítulo 9 são analisadas as deslocações em modos suaves, incluindo a caracterização das 

infraestruturas de apoio aos mesmos; 
 No capítulo 10 a análise incide sobre o sistema de estacionamento na área de intervenção, procedendo-

se à caracterização da oferta e procura na via pública e em parques de estacionamento; 
 No capítulo 11 abordam-se questões de segurança rodoviária, com base na evolução e avaliação dos 

níveis de sinistralidade registados; 
 No capítulo 12 apresenta-se uma síntese do diagnóstico, estruturada sob a forma de matriz SWOT. 
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2. ÁREA DE INTERVENÇÃO E ZONAMENTO 

2.1. ÁREA DE INTERVENÇÃO 
A área de intervenção do presente estudo é constituída pelo território correspondente aos concelhos de Alcácer 
do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira. Não obstante, as análises a realizar devem ter em 
conta as relações de interdependência que este território estabelece com a sua envolvente, nomeadamente 
no que se refere às relações com municípios vizinhos ou com outros, com os quais existam relações de 
dependência funcional – traduzida em deslocações – relevantes. É disso exemplo a dependência do Alentejo 
Litoral em relação a alguns serviços especializados oferecidos pelos hospitais de Beja e Évora. 

FIGURA 2.1 – ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PMUS DO ALENTEJO LITORAL 
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Com efeito, o zonamento a realizar tem por base duas grandes escalas de análise: 
 Uma escala intermunicipal e regional em que se agrupam freguesias e concelhos em zonas mais 

alargadas, enquadrando a área em estudo no contexto regional; 
 Uma escala local, de um modo geral circunscrita aos limites dos concelhos e das freguesias da área em 

estudo, pela delimitação de zonas com especificidades funcionais distintas, às quais deverão estar 
associados diferentes problemas em termos de mobilidade e acessibilidade. 

2.2. PROPOSTA DE ZONAMENTO 
A principal função da definição do zonamento prende-se com a definição das unidades de análise que servirão 
de referência ao processo de recolha, tratamento e análise da informação, com destaque para aquela que se 
refere aos transportes e mobilidade.  
Atendendo a que foram consideradas duas escalas de análise, às quais correspondem abordagens distintas e 
às quais estão subjacentes relações de interdependência funcional e padrões de mobilidade diferenciados, foi 
necessário proceder à adaptação dos critérios adotados na definição do zonamento. Estes critérios são 
seguidamente apresentados. 
ESCALA INTERMUNICIPAL E REGIONAL 
Este nível espacial de análise corresponde aos territórios externos à área de intervenção e com os quais os 
concelhos do Alentejo Litoral estabelecem relações de interdependência funcional. Para o efeito, foi 
desenvolvida uma análise exploratória destas relações funcionais e dos padrões de mobilidade que lhe estão 
subjacentes, recorrendo aos resultados do XV Recenseamento Geral da População (2011). 
Neste nível de análise, as zonas criadas correspondem aos concelhos limítrofes da área de intervenção, a que 
acrescem os concelhos de Lisboa, Beja e Évora, com os quais são estabelecidas relações funcionais 
relevantes. Para o restante território nacional, em que as relações de dependência são menos significativas, 
foram tidas como unidades de zonamento as regiões (NUTS II) ou sub-regiões (NUTS III). 
ESCALA LOCAL 
A escala local corresponde à área de intervenção, para a qual se procederá à caracterização detalhada dos 
padrões de mobilidade e ao desenvolvimento de propostas de intervenção. A este nível deverão considerar-se 
duas diferentes escalas de análise, em função das especificidades funcionais, da estrutura de ocupação do 
território e das diferentes temáticas a abordar.  
De um modo geral, considerou-se que a definição do zonamento com base nos limites das freguesias seria a 
forma mais apropriada para ir ao encontro dos critérios descritos. Constituem exceção os núcleos urbanos de 
Alcácer do Sal, Grândola e Odemira, cujas zonas são constituídas por subsecções estatísticas integrantes de 
uma ou mais freguesias. Estas zonas são, assim, autonomizadas em relação às freguesias a que 
administrativamente pertencem.  
Por outro lado, tendo em conta a especificidade e relevância do polo turístico de Tróia, optou-se por proceder 
à sua individualização em relação à restante freguesia do Carvalhal, que desta forma é dividida em duas zonas.  
O resultado deste processo de zonamento é seguidamente apresentado. A proposta de zonamento interno é 
apresenta na Figura 2.2 e Quadro 2.1, enquanto que a proposta de zonamento externo consta do Quadro 2.2 
e da Figura 2.3. 
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FIGURA 2.2 – PROPOSTA DE ZONAMENTO INTERNO 
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QUADRO 2.1– DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE ZONAMENTO INTERNO 
Zona Designação Freguesia Concelho 

1 Comporta Comporta Alcácer do Sal 
2 Área Rural de Santa Maria do Castelo Santa Maria do Castelo Alcácer do Sal 
3 Área Rural de Santiago Santiago Alcácer do Sal 
4 Aglomerado Urbano de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo/Santiago Alcácer do Sal 
5 São Martinho São Martinho Alcácer do Sal 
6 Santa Susana Santa Susana Alcácer do Sal 
7 Torrão Torrão Alcácer do Sal 
8 Tróia Carvalhal Grândola 
9 Carvalhal Carvalhal Grândola 
10 Melides Melides Grândola 
11 Área Rural de Grândola Grândola Grândola 
12 Aglomerado Urbano de Grândola Grândola Grândola 
13 Santa Margarida da Serra Santa Margarida da Serra Grândola 
14 Azinheira dos Barros e S. Mamede Azinheira dos Barros e S. Mamede Grândola 
15 Santo André Santo André Santiago do Cacém 
16 Santa Cruz Santa Cruz Santiago do Cacém 
17 Santiago do Cacém Santiago do Cacém Santiago do Cacém 
18 São Bartolomeu da Serra São Bartolomeu da Serra Santiago do Cacém 
19 Abela Abela Santiago do Cacém 
20 Ermidas do Sado Ermidas do Sado Santiago do Cacém 
21 Alvalade Alvalade Santiago do Cacém 
22 São Domingos São Domingos Santiago do Cacém 
23 Vale de Água Vale de Água Santiago do Cacém 
24 Cercal Cercal Santiago do Cacém 
25 São Francisco da Serra São Francisco da Serra Santiago do Cacém 
26 Sines Sines Sines  
27 Porto Covo  Porto Covo Sines 
28 Bicos Bicos Odemira 
29 Vale de Santiago Vale de Santiago Odemira 
30 Colos Colos Odemira 
31 Vila Nova de Milfontes Vila Nova de Milfontes Odemira 
32 Longueira/Almograve Longueira/Almograve Odemira 
33 São Luís São Luís Odemira 
34 Relíquias Relíquias Odemira 
35 São Martinho das Amoreiras São Martinho das Amoreiras Odemira 
36 São Salvador São Salvador Odemira 
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Zona Designação Freguesia Concelho 
37 Aglomerado Urbano de Odemira São Salvador/ Santa Maria Odemira 
38 Santa Maria Santa Maria Odemira 
39 Boavista dos Pinheiros Boavista dos Pinheiros Odemira 
40 Luzianes-Gare Luzianes-Gare Odemira 
41 Santa Clara-a-Velha Santa Clara-a-Velha Odemira 
42 Pereiras-Gare Pereiras-Gare Odemira 
43 Zambujeira do Mar Zambujeira do Mar Odemira 
44 São Teotónio São Teotónio Odemira 
45 Sabóia Sabóia Odemira 

QUADRO 2.2 – DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE ZONAMENTO EXTERNO 
Zona Designação Concelho NUTS III NUTS II 

46 Aljezur Aljezur Algarve Algarve 
47 Monchique Monchique Algarve Algarve 
48 Silves Silves Algarve Algarve 
49 Restantes Concelhos do Barlavento Algarvio - Algarve Algarve 
50 Sotavento Algarvio - Algarve Algarve 
51 Ourique Ourique Baixo Alentejo Alentejo 
52 Aljustrel Aljustrel Baixo Alentejo Alentejo 
53 Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo Alentejo 
54 Beja Beja Baixo Alentejo Alentejo 
55 Alvito Alvito Baixo Alentejo Alentejo 
56 Restantes Concelhos do Baixo Alentejo - Baixo Alentejo Alentejo 
57 Viana do Alentejo Viana do Alentejo Alentejo Central Alentejo 
58 Montemor-o-Novo Montemor-o-Novo Alentejo Central Alentejo 
59 Vendas Novas Vendas Novas Alentejo Central Alentejo 
60 Restantes Concelhos do Alentejo Central - Alentejo Central Alentejo 
61 Setúbal  Setúbal  Península de Setúbal Lisboa 
62 Palmela Palmela Península de Setúbal Lisboa 
63 Restantes Concelhos da Península de Setúbal - Península de Setúbal Lisboa 



 

26 |  
 

Zona Designação Concelho NUTS III NUTS II 
64 Lisboa Lisboa Grande Lisboa Lisboa 
65 Restantes Concelhos da Grande Lisboa - Grande Lisboa Lisboa 
66 Alto Alentejo - Alto Alentejo Alentejo 
67 Lezíria do Tejo - Lezíria do Tejo Alentejo 
68 Centro  - - Centro  
69 Norte - - Norte 

FIGURA 2.3 – PROPOSTA DE ZONAMENTO EXTERNO 
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3. TERRITÓRIO, DEMOGRAFIA E SOCIOECONOMIA 

3.1. INTRODUÇÃO 
As características socioeconómicas e demográficas da população de um dado território, assim como o seu 
modelo de ordenamento territorial e a localização dos principais polos de atividade e de emprego, são fatores 
determinantes para a compreensão das necessidades de mobilidade da população. 
Neste capítulo pretende-se dar resposta aos seguintes objetivos do estudo: 
 Analisar a coerência existente entre o desenvolvimento urbano e o sistema de transportes atual (oferta e 

procura), identificando os principais polos atractores e geradores de viagens; 
 Caracterizar a estrutura de ocupação do território e a sua relação com o padrão de deslocações e a escolha 

modal; 
 Caracterizar fatores demográficos e territoriais que influenciam a mobilidade. 
A abordagem metodológica seguida para a elaboração desta componente do presente estudo está organizada 
em torno de cinco áreas temáticas, que influem nos padrões de mobilidade da área em estudo: 
 Dinâmicas demográficas; 
 Dinâmicas económicas; 
 Equipamentos coletivos (educação, saúde, administrativos e de segurança); 
 Principais polos de comércio, serviços e indústria (atractores e geradores de tráfego); 
 Ocupação do território. 

3.2. DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS 
3.2.1. Evolução da população residente 

O Alentejo Litoral é, desde a década de 90, uma região com um efetivo populacional relativamente estável, 
tendo-se registado entre 1991 e 2011 uma ligeira quebra de 0,6% na sua população. Ainda assim, trata-se de 
um território com importantes assimetrias intrarregionais, quer no que concerne às dinâmicas demográficas, 
quer à ocupação humana do território. São notórias as dicotomias entre o litoral e o interior, bem como entre 
zonas próximas de grandes áreas industriais, como Sines, e zonas eminentemente agrícolas (Alcácer do Sal 
e Santiago do Cacém). Estas tendências são acentuadas pela baixa taxa de natalidade registada em toda a 
região a que se soma um incremento acentuado dos índices de envelhecimento e de dependência de idosos. 
Em 2011 residiam nos concelhos do Alentejo Litoral, 97.925 habitantes, que representavam cerca de 12,9% 
da população total do Alentejo. O peso destes concelhos no total populacional da região, onde se insere tem 
vindo a aumentar ligeiramente – em 1991, residiam no Alentejo Litoral 12,6% dos habitantes do Alentejo. 
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Como se pode observar no Quadro 3.1, apenas os concelhos de Sines e Grândola registaram, entre 1991 e 
2011, crescimentos na sua população, destacando-se o incremento populacional de Sines, cerca de 15,3% 
(+1.891 habitantes). Não obstante este aumento, a que se acrescenta o crescimento de 7,7% (+1.081 
habitantes) na população do concelho de Grândola, o Alentejo Litoral perdeu, no período em análise, 594 
habitantes, o que poderá ser fruto apenas do saldo natural e não de uma saída da população residente, 
nomeadamente da população em idade ativa. 
Pela negativa, destaque para os concelhos de Alcácer do Sal e de Santiago do Cacém, cuja população diminuiu 
respetivamente 10,1% (-1.466 habitantes) e 5,5% (-1.726 habitantes). Já Odemira, embora perca população (-
352 habitantes), esta quebra tem um peso de apenas 1,3%. 
Esta evolução demográfica não foi, no entanto, semelhante nos dois períodos intercensitários considerados, 
podendo concluir-se da leitura do Quadro 3.1 e da Figura 3.1 o seguinte: 
 Entre 1991 e 2001 registou-se um crescimento populacional de 1,48%, para na década seguinte, se registar 

uma quebra de 2,05%; 
 Entre 1991 e 2001, destaque para os concelhos de Grândola e Sines, com crescimentos dos seus efetivos 

populacionais de 8,24% e 9,96% respetivamente; 
 Nenhum dos concelhos analisados apresenta uma intensificação do seu crescimento nos últimos 10 anos, 

com Grândola a passar a uma situação de diminuição populacional (-0,5% entre 2001 e 2011) e Sines e 
diminuir a sua taxa de crescimento decenal para 4,87%; 

 Os restantes concelhos apresentam quebras populacionais em ambos os períodos, com Alcácer do Sal e 
Santiago do Cacém a registarem uma intensificação da sua quebra populacional, com destaque para 
Alcácer do Sal que, até 2001 tinha perdido 1,55% da sua população, para depois dessa data apresentar 
uma quebra de 8,69%. 

 De referir ainda que, embora se tenham registado quebras populacionais significativas no concelho de 
Santiago do Cacém (-1,18% entre 1991 e 2001 e -4,36% entre 2001 e 2011) este continua a ser o mais 
populoso do Alentejo Litoral, com 29.749 habitantes, o que representa 30,38% do total de habitantes da 
área de intervenção, seguindo-se Odemira com 26.066 habitantes (26,62%). No seu conjunto, estes dois 
concelhos congregam 57% do efetivo populacional do Alentejo Litoral e cerca de 7,4% da população total 
da região do Alentejo; 

 Destaque ainda para o concelho de Sines, o qual, em 1991 representava 12,53% da população do Alentejo 
Litoral, para atualmente representar mais de 14,5%. Também Grândola assistiu a um incremento da sua 
representatividade no conjunto do Alentejo Litoral, passando de 13,97% em 1991 para 15,14% em 2011; 

 No registo contrário encontram-se os concelhos de Santiago do Cacém, que embora seja o concelho mais 
populoso, perdeu importância no contexto sub-regional, passando de 31,95% em 1991 para 30,38% em 
2011 e de Alcácer do Sal que em 1991 representava 14,73% para em 2011 representar 13,32%. 
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QUADRO 3.1 –VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR CONCELHO (1991-2011) 

196 Pop. Res. 
1991 (Nº) 

Pop. Res. 
2001 (Nº) 

Pop. Res. 
2011 (Nº) 

Variação 
(%) (1991-

2001) 
Variação 

(%) (2001-
2011) 

% do 
Alentejo 
Litoral 

% do 
Alentejo 

Alcácer do Sal 14.512 14.287 13.046 -1,55 -8,69 13,32 1,72 
Grândola 13.767 14.901 14.826 8,24 -0,50 15,14 1,96 
Odemira 26.418 26.106 26.066 -1,18 -0,15 26,62 3,44 
Santiago do Cacém 31.475 31.105 29.749 -1,18 -4,36 30,38 3,93 
Sines 12.347 13.577 14.238 9,96 4,87 14,54 1,88 
Alentejo Litoral 98.519 99.976 97.925 1,48 -2,05 100,00 12,93 
Alentejo 782.331 776.585 757.302 -0,73 -2,48  - 100,00 

Fonte: INE – Censos 2011 
FIGURA 3.1– VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR CONCELHO ENTRE 1991 E 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 

Ainda que globalmente o conjunto dos concelhos do Alentejo Litoral apresente uma população relativamente 
estável entre os censos de 1991 e 2011, tendo perdido, como já referido pouco mais de 500 habitantes, a 
análise por freguesia vem confirmar as diferenças de ritmo na evolução populacional, já referido na análise por 
concelho. 
Como se pode verificar na Figura 3.2, entre 1991 e 2011, 23 das 31 freguesias que existem desde 1991 
perderam população, registando-se uma quebra mais acentuada na freguesia de São Salvador e Santa Maria 
(-47,10%) a qual deu, no entanto, origem, a duas novas freguesias em 2001. 
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FIGURA 3.2 – VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR FREGUESIA ENTRE 1991 E 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 

Note-se ainda a existência de três freguesias com quebras populacionais acima dos 35%, Santa Clara-a-Velha 
(-39,75%) e Luzianes/Gare (-37,74%), em Odemira e Azinheira de Barros e São Mamede de Sátão (-38,30%), 
em Grândola. Todas estas freguesias se localizam na zona mais interior do Alentejo Litoral. 
Já as maiores taxas de variação populacional registam-se nas freguesias do litoral - 57,95% no Carvalhal e 
55,86% em Vila Nova de Milfontes. Das nove freguesias do Alentejo Litoral situadas na costa, apenas 3 perdem 
população de forma significativa – Comporta (-9,36%), Melides (-14, 09%) e Porto Covo (-5,21%). 
Analisando a variação populacional nas sedes de concelho, onde reside grande parte da população da área 
de estudo, verificam-se quebras nas freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana (-4,42%) e em São Salvador 
e Santa Maria (-47,10%), justificada esta última pela criação de duas novas freguesias, retirando à sede do 
concelho, território e população. As restantes sedes de concelho assistiram a um aumento do seu número de 
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residentes, com Santiago do Cacém a crescer 19,26%, Sines 17,70% e Grândola e Santa Margarida da Serra 
12,11%. 
Excluem-se desta análise as freguesias de Boavista dos Pinheiros e Longueira/Almograve, no concelho de 
Odemira, que em 1991 não existiam. Foram ambas criadas a 12 de junho de 2001, passando a primeira a 
integrar população a atual freguesia de São Salvador e Santa Maria e a segunda a ser desanexada da então 
freguesia de S. Salvador. 

3.2.2. Distribuição da população residente 
No ano de 2011, o Alentejo Litoral apresentava uma densidade populacional média de cerca de 18,4 hab/km2, 
valor inferior à média da NUTS II do Alentejo (24,0 hab/km2) e cerca de 5 vezes inferior ao valor registado em 
Portugal Continental (113 hab/km2), devido, em parte, à existência, nesta sub-região, de vastas áreas agrícolas 
e industriais e ainda de vastas áreas protegidas que condicionam a ocupação urbana. 
Dos cinco concelhos do Alentejo Litoral destacam-se Alcácer do Sal com uma densidade populacional de 8,70 
hab/km2 e Sines com 70 hab/km2, valor 3,5 vezes superior à média do Alentejo, apontando para uma maior 
atratividade deste concelho face à presença, no mesmo, de dois grandes polos de emprego – o Porto de Sines 
e a Zona de Atividades Industriais e Logísticas de Sines. Os restantes municípios apresentam densidades de 
15,2 hab/km2 (Odemira), 18,0% hab/km2 (Grândola) e 28,1 hab/km2 (Santiago do Cacém). 
Ao nível das freguesias que compõem a área de intervenção do presente estudo, apresentadas na Figura 3.3 
pode concluir-se que: 
 Existem assimetrias significativas entre as diversas freguesias da região em estudo, com a maior densidade 

populacional a registar-se na freguesia de Santo André (141,75 hab/km2) e a menor densidade populacional 
a verificar-se na freguesia de Azinheira de Barros e São Mamede de Sátão (4,08 hab/km2); 

 As maiores densidades verificam-se nas freguesias do litoral, destacando-se Santo André (141,75 
hab/km2), Sines, com 86,51 hab/km2  e Vila Nova de Milfontes, com 65,78 hab/km2; 

 De referir a freguesia de Boavista dos Pinheiros, com uma densidade populacional de 43,14 hab/km2 e que 
muito embora não se localize no litoral, apresenta uma proximidade à sede de concelho – Odemira, e às 
freguesias litorais de Longueira/Almograve e São Teotónio que lhe conferem alguma atratividade para 
residentes que trabalhem nas freguesias limítrofes; 

 Note-se ainda a existência de 13 freguesias (41,9% do total) com densidades populacionais inferiores a 10 
hab/km2. Destas, apenas uma, a Comporta, se localiza na faixa litoral. 
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FIGURA 3.3 – DENSIDADE POPULACIONAL POR FREGUESIA - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 

Na Figura 3.4 representa-se a distribuição da população pelas 31 freguesias em estudo no ano de 2011, 
verificando-se que 25 destas (78,4%) tinham menos de 5.000 habitantes, e destas, 22,5% possuíam menos de 
1.000 habitantes. 
As freguesias mais populosas (com mais de 10 mil habitantes) representavam, por sua vez, apenas 9,38% do 
total (3 freguesias), congregando, no entanto cerca de 35% da população da área em estudo. 
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FIGURA 3.4 – DISTRIBUIÇÃO DAS FREGUESIAS EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE RESIDENTES - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 

3.2.3. Densidade de alojamentos 
Segundo os Censos 2011, a densidade de alojamentos (aloj/km2) representada no Quadro 3.2, segue a 
tendência da densidade populacional, com as zonas de maior concentração a corresponderem a centros 
urbanos consolidados e áreas urbanizadas, onde a densidade populacional é mais elevada. 
A densidade de alojamentos, quando analisada conjuntamente com a densidade populacional apresentada no 
ponto anterior, permitem aferir da estrutura urbana da área de estudo. 

QUADRO 3.2 – ALOJAMENTOS POR CONCELHO - 2011 
Concelhos Nº de alojamentos Densidade de alojamentos (nºaloj/ km2) 

Alcácer do Sal 8.848 5,90 
Grândola 12.076 14,62 
Odemira 21.032 12,22 
Santiago do Cacém 18.477 17,44 
Sines 8.365 47,25 
Alentejo Litoral 68.798 12,96 
Alentejo 471.739 14,93 

Fonte: INE – Censos 2011 
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Na Figura 3.5 apresenta-se a densidade de alojamentos por freguesia sendo, de retirar as seguintes ilações: 
 As freguesias com maior densidade de alojamento localizam-se no litoral e registam valores superiores a 

50 edif/km2, caso das freguesias de Vila Nova de Milfontes (60,97 aloj/km2), Santo André (78,42 aloj/km2) 
e Sines (47,25 aloj/km2); 

 É no interior que se localizam as freguesias com menor densidade de alojamentos, como sejam os casos 
de São Martinho e Torrão, no concelho de Alcácer do Sal, Azinheira de Barros e São Mamede de Sátão 
em Grândola, Luzianes/Gare em Odemira e Abela em Santiago do Cacém, todos eles com menos de 5 aloj 
/km2. 

FIGURA 3.5 – DENSIDADE DE ALOJAMENTOS POR FREGUESIA - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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O crescimento do parque habitacional entre 2001 e 2011 foi uma situação comum em todas as regiões do país, 
tendo o Alentejo Litoral assistido, na última década, a um incremento de 14,84% no número de alojamentos. 
Este crescimento foi superior ao verificado na NUTS II do Alentejo, que foi, no mesmo período, de 11,35%. 
No entanto, o ritmo de crescimento não foi igual em todos os concelhos do Alentejo Litoral com Grândola a 
apresentar mais 31,18% de alojamentos e Santiago do Cacém a ter, em 2011, apenas mais 5,41% de 
alojamentos que em 2001 (Quadro 3.3). 

QUADRO 3.3 –TAXA DE VARIAÇÃO DO NÚMERO DE ALOJAMENTOS ENTRE 2001 E 2011 
Concelhos Taxa de variação de alojamentos (%) 

Alcácer do Sal 14,04 
Grândola 31,18 
Odemira 13,99 
Santiago do Cacém 5,41 
Sines 20,12 
Alentejo Litoral 14,84 
Alentejo 11,35 

Fonte: INE – Censos 2011 
A taxa de variação do número de alojamentos por freguesia que se representa na Figura 3.6 permite destacar, 
pela positiva, as freguesias de Santiago do Cacém/Santa Cruz/São Bartolomeu da Serra (+301,99%), 
Luzianes/Gare (+68,99%) e Carvalhal (71,81%) e pela negativa a freguesia de São Francisco da Serra em 
Santiago do Cacém que perdeu mais de 87% dos alojamentos. 
Excluem-se desta análise as freguesias de Boavista dos Pinheiros e Longueira/Almograve, no concelho de 
Odemira, criadas a 12 de junho de 2001, passando a primeira a integrar população a atual freguesia de São 
Salvador e Santa Maria e a segunda a ser desanexada da então freguesia de S. Salvador. razão que justifica 
a taxa de variação do número de alojamentos negativa registada nesta freguesia. 
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FIGURA 3.6 – VARIAÇÃO DO NÚMERO DE ALOJAMENTOS POR FREGUESIA ENTRE 2001 E 2011 (%) 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 

3.2.4. Estrutura do povoamento 
Em 2011, o Alentejo Litoral caraterizava-se por uma forma de povoamento concentrada, com 64,99% da 
população a viver em apenas 7 das 31 freguesias da região, tendo todas elas mais de 5.000 habitantes. 
Esta concentração da população em freguesias de média a grande dimensão facilita, entre outros aspetos, 
uma oferta de transporte coletivo com maior qualidade e regularidade nesse grupo de freguesias, concentrando 
uma maior quantidade de serviços na faixa litoral e nas sedes de concelho onde se concentra um maior número 
de pessoas. Por outro lado, esta realidade, condiciona a criação de percursos nos concelhos e freguesias mais 
no interior, já que o reduzido número de pessoas não justifica uma rede de transportes com condições de 
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operação associadas a percursos extensos e elevados tempos de viagens, que lhe retiram competitividade por 
um lado, não garantindo, por outro, uma procura potencial elevada. 
Analisando a distribuição da população residente por freguesia em 2011 (Figura 3.7), verifica-se que: 
 5,19% desta (5.086 habitantes) vive em freguesias com pequena dimensão (menos de 1.000 habitantes), 

salientando-se: 
– Azinheira de Barros e São Mamede de Sátão, que congrega apenas 4,75% da população do concelho de 

Grândola; 
– Luzianes/Gare em Odemira e São Martinho em Alcácer do Sal, com menos de 500 habitantes, 

representando cada uma menos de 3,5% da população dos concelhos onde se inserem; 
– Das 7 freguesias com menos de 1.000 habitantes, 3 localizam-se no concelho de Odemira; 
 29,82% (29.201 habitantes) reside em freguesias de média dimensão (entre 1.001 e 5.000 habitantes), 

destacando-se: 
– O peso da freguesia do Torrão no total do município de Alcácer do Sal (17,59% do total do concelho); 
– O aparecimento, neste escalão, de uma sede de concelho – freguesia de São Salvador e Santa Maria em 

Odemira, onde residem 12% do efetivo populacional do concelho, valor inferior ao registado nas restantes 
sedes de concelho do Alentejo Litoral; 

– Abela, em Santiago do Cacém, que embora tenha 1.221 habitantes apresenta uma densidade 
populacional inferior a 5 hab/km2; 

 29,57% (28.947 habitantes) vive em freguesias com mais de 5.000 habitantes e menos de 10.000 
habitantes, a saber: 

– São Teotónio e Vila Nova de Milfontes em Odemira cujo peso para o total de efetivos populacionais do 
município é, respetivamente de 24,70% e 19,30%; 

– Alcácer do Sal e Santa Susana, sede de concelho, onde residem 69% dos habitantes do município; 
– Santiago do Cacém/São Bartolomeu da Serra/Santa Cruz, sede do município de Santiago do Cacém e 

cujo contributo para o total populacional concelhio é de 28,41%; 
 35,42% (34.681 habitantes) concentra-se nas 3 freguesias com mais de 10.000 habitantes: 
– Sines com 13.200 habitantes; 
– Grândola e Santa Margarida da Serra com 10.834 habitantes, (73% da população total do concelho), e; 
– Santo André com 10.647 habitantes. 
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FIGURA 3.7– ESCALÃO DO NÚMERO DE RESIDENTES POR FREGUESIA - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 

3.2.4.1. População por lugares 
Na Figura 3.8 e Quadro 3.4 apresenta-se a distribuição da população do Alentejo Litoral pelos 283 lugares 
censitários que integram a área de intervenção, podendo-se observar-se que: 
 Cinco desses lugares apresentam uma população superior a 5.000 habitantes, a saber: Vila Nova de Santo 

André, Santiago do Cacém, Sines, Grândola e Alcácer do Sal. Destes, destacam-se os lugares de Sines, 
com mais de 12 mil habitantes e Vila Nova de Santo André com mais de 8 mil habitantes; 

 Nove lugares situavam-se no escalão entre os 1.000 e os 5.000 habitantes, estando a maioria localizada 
na faixa litoral (concelho de Odemira), com exceção dos lugares de Alvalade, Torrão e Ermidas, que se 
localizam junto às vias rodoviárias e ferroviárias que atravessam o Alentejo Litoral; 

 Os lugares com menos de 500 habitantes representam 92% do total de lugares do Alentejo Litoral, 
concentrando apenas 26% da população total, existindo ainda 121 lugares (43% do total) com menos de 
50 habitantes onde reside 3,09% da população total; 

 Refira-se ainda a existência de cerca de 10.000 habitantes (10,25% do total) que são considerados 
população isolada. 

QUADRO 3.4 –POPULAÇÃO RESIDENTE POR LUGAR - 2011 
Dimensão dos lugares Lugares (nº) Residentes (nº) Residentes (%) 

(+) 5 000 habitantes 5 40.064 40,9 
Entre1 000 e 5 000 habitantes 9 16.979 17,3 
Entre 500 e 999 habitantes  8 4.977 5,1 
(-) 500 habitantes 261 25.868 26,4 
Residual - 10.037 10,2 

Fonte: INE – Censos 2011 
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FIGURA 3.8 – POPULAÇÃO RESIDENTE NO ALENTEJO LITORAL POR DIMENSÃO DE LUGAR - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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3.2.5. Estrutura etária da população 
Analisando a estrutura etária dos concelhos que integram o Alentejo Litoral (Figura 3.9) verifica-se que: 
 O Alentejo Litoral apresenta uma percentagem de jovens até aos 14 anos inferior (12,68%) à registada na 

globalidade do Alentejo (13,57%), indiciando uma fraca juventude da sua população e uma elevada 
tendência para o envelhecimento populacional; 

 Nesta faixa etária destaca-se o município de Sines, com 14,52% de jovens até aos 14 anos, os quais, nos 
restantes municípios representam menos de 13%; 

 O peso da população em idade ativa, entre os 15 e os 64 anos é superior no Alentejo Litoral (63,39%) 
quando comparado com o Alentejo (62,27%). Igualmente, o peso dos idosos (+65 anos) é inferior no 
Alentejo Litoral (23,94%) enquanto na globalidade do Alentejo atinge os 24,16%; 

 A população em idade ativa varia entre os 61,65% no concelho de Odemira e os 67,89% no concelho de 
Sines. Esta diferença entre municípios pode ser explicada, antes de mais, pela presença, em Sines, da 
maior infraestrutura industrial do país e do porto de Sines, os quais se configuram como os maiores polos 
empregadores do Alentejo Litoral, fazendo de Sines e de Santiago do Cacém (64,04% da população em 
idade ativa) os concelhos com maior poder de atração de população em idade ativa. De destacar o peso 
de Grândola e de Alcácer do Sal, onde a população em idade ativa ascende em ambos aos 62%; 

 Quatro dos concelhos do Alentejo Litoral apresentam uma percentagem de população idosa superior a 25% 
- Santiago do Cacém, Grândola, Odemira e Alcácer do Sal, valor superior à média do Alentejo Litoral. 
Apenas no concelho de Sines se verifica uma percentagem de idosos inferior a 20%, sendo este o município 
mais jovem da área em estudo. 

FIGURA 3.9– ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO POR CONCELHO 

 
Fonte: INE – Censos 2011 

Verifica-se, no entanto, que a estrutura etária da população apresenta variações significativas entre as várias 
freguesias (Figura 3.10). 
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FIGURA 3.10 – ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR FREGUESIA - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 

Da análise da estrutura etária por freguesia representada na Figura anterior constata-se que: 
 São Martinho das Amoreiras, no concelho de Odemira, apresenta apenas 14,91% da sua população com 

menos de 24 anos, em contraste com os quase 40% de população com mais de 65 anos, fazendo desta a 
freguesia mais envelhecida do Alentejo Litoral; 
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 Das 31 freguesias em análise, destaque, para o Carvalhal em Grândola com menos de 15% de idosos e, 
no registo contrário, Sabóia em Odemira com cerca de 41% de idosos; 

 10 das freguesias em análise apresentam menos da metade da sua população em idade ativa, sendo de 
referir, neste caso, a freguesia de Sabóia, com menos de 45% da sua população em idade ativa; 

 No extremo oposto encontram-se as freguesias de Carvalhal e de Santo André em Santiago do Cacém, 
com um peso da população ativa de respetivamente 67,67% e 60,54%; 

 As freguesias com maior percentagem de população jovem, com 14 anos ou menos, localizam-se junto ao 
litoral – Vila Nova de Milfontes (16,50%) e Sines (14,66%) ou próximo desta, Boavista dos Pinheiros 
(17,27%); 

 De referir ainda que as três freguesias mais envelhecidas, ou seja com maior percentagem de população 
com 65 anos ou mais – Sabóia (40,97%), São Martinho das Amoreiras (39,96%) e Luzianes/Gare (37,06%), 
se localizam todas no interior do concelho de Odemira. 

3.2.6. Índices de dependência 
3.2.6.1. Índice de envelhecimento populacional 

O território do Alentejo Litoral apresentava, em 2011, uma população bastante mais envelhecida que a 
registada no Alentejo, com cerca de 189 idosos por cada 100 jovens, valor esse que desce para 178 no Alentejo 
e ainda para 128,6 na totalidade do território português. 
Dentro dos concelhos que integram o Alentejo Litoral, destaque para Odemira, com o maior índice de 
envelhecimento (216,16 idosos por 100 jovens), seguindo-se Grândola (206,1), Alcácer do Sal (194,66), 
Santiago do Cacém (192,2) e Sines (121), o que aponta para um elevado envelhecimento da população (Figura 
3.11). 

FIGURA 3.11– ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO POR CONCELHO - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 

 
 

194,7 206,2 216,2
192,2

121,1

188,9 178,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago doCacém Sines Alentejo Litoral Alentejo



 

   

 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 43 
 

3.2.6.2. Índice de dependência de jovens e idosos 
Odemira foi o concelho do Alentejo Litoral que apresentou o maior índice de dependência de idosos 
apresentou, com 42,54 idosos por cada 100 habitantes em idade ativa, seguindo-se o concelho de Grândola 
com 41,17, Alcácer do Sal com 40,59, Santiago do Cacém com 36,93 e finalmente Sines com 25,91, sendo 
este o único município que apresenta um índice de dependência de idosos inferior ao verificado em Portugal 
Continental (29 idosos por cada 100 habitantes em idade ativa). 
O índice de envelhecimento e o índice de dependência de idosos mostram que, na maioria do território do 
Alentejo Litoral, a população se encontra mais envelhecida que na generalidade do país e do Alentejo, cujos 
índices de envelhecimento e dependência de idosos são respetivamente 178,05 e 38,81. 
Já o índice de dependência de jovens no ano de 2011 é inferior à média nacional (22,4 jovens por cada 100 
habitantes em idade ativa em Portugal contra apenas 20 no Alentejo Litoral e 21,8 na globalidade do Alentejo). 
Dos concelhos em estudo apenas Sines (21,39) e Alcácer do Sal (20,85) apresentam valores superiores a 20 
jovens por 100 habitantes em idade ativa. No extremo oposto e confirmando as análises efetuadas 
anteriormente, que apontam para este como o mais envelhecido dos concelhos em análise, surge Odemira 
com um índice de dependência de jovens de 19,68, apenas superado por Santiago do Cacém com 19,22 jovens 
por cada 100 habitantes em idade ativa. Em Grândola, esse valor é de 20 jovens por cada 100 habitantes em 
idade ativa. 
Através da análise dos índices de envelhecimento populacional (Figura 3.11) e de dependência de jovens e 
idosos (Figura 3.12) por concelho pode verificar-se que a estrutura populacional não é semelhante nos 5 
concelhos, existindo alguns mais envelhecidos, Grândola e Odemira. O concelho mais jovem é Sines. 

FIGURA 3.12 – ÍNDICES DE DEPENDÊNCIA DE JOVENS E IDOSOS POR CONCELHO - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 
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Da análise dos índices de dependência à freguesia, (Figuras 3.13 a 3.15), destaca-se: 
 As freguesias de Sabóia e São Martinho das Amoreiras em Odemira e São Francisco da Serra em Santiago 

do Cacém são as mais envelhecidas do Alentejo Litoral com índices de envelhecimento de 516, 496 e 417 
(idosos por cada 100 jovens) respetivamente, o que é confirmado pelo baixo índice de dependência de 
jovens (15,45, 15,49 e 16,06 respetivamente) e elevado índice de dependência de idosos (80,14, 76,86 e 
66,97) respetivamente; 

 Para além das três freguesias supramencionadas são igualmente de destacar a generalidade das 
freguesias localizadas no interior do Alentejo Litoral, nomeadamente São Martinho (concelho de Alcácer do 
Sal), Colos, Luzianes/Gare, Relíquias, Santa Clara-a-Velha e Vale de Santiago em Odemira e Abela em 
Santiago do Cacém com índices de envelhecimento significativos (entre 300 e 400 idosos por cada 100 
jovens) e igualmente índices de dependência de idosos elevados (entre 50 e 70 idosos por cada 100 
habitantes em idade ativa) e índices de dependência de jovens baixos (entre 15 e 20 jovens por cada 100 
habitantes em idade ativa); 

 Destaque ainda para a freguesia de Melides, que se apresenta como a mais envelhecida freguesia do litoral 
com índices de envelhecimento, de dependência de idosos e de jovens de 337,42, 58,20 e 17,25 
respetivamente; 

 Em oposição surgem as freguesias de Boavista dos Pinheiros e Vila Nova de Milfontes em Odemira, e as 
freguesias de Santo André em Santiago do Cacém e Sines, com índices de envelhecimento inferiores a 
120 idosos por cada 100 jovens, índices de dependência de idosos inferiores entre 20 e 32 idosos por cada 
100 habitantes em idade ativa e, finalmente, índices de dependência de jovens entre 18 e 25 jovens por 
cada 100 habitantes em idade ativa; 

 Note-se que, mesmo assim, estas freguesias se encontram numa situação de tendência para o 
envelhecimento, com mais idosos que jovens; 

 As restantes freguesias encontram-se numa situação intermédia, apresentando estruturas demográficas 
ligeiramente envelhecidas, como demostram os índices de envelhecimento, todos superiores a 120. 
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FIGURA 3.13 – ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO POR FREGUESIA - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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FIGURA 3.14 – ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DE IDOSOS POR FREGUESIA - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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FIGURA 3.15 – ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DE JOVENS POR FREGUESIA - 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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3.2.7. Dimensão Média da Família 
A dimensão média das famílias no Alentejo Litoral, era, em 2011, de 2,37 pessoas, valor inferior ao registado 
para a generalidade do Alentejo (2,45 pessoas) e para Portugal (2,57 pessoas). Todos os concelhos em análise 
apresentam uma dimensão média da família entre 2 e 2,5 pessoas, destacando-se Santiago do Cacém único 
concelho cuja dimensão média da família é superior à média regional. No extremo oposto encontra-se o 
concelho de Odemira com apenas 2,27 pessoas por família. 

FIGURA 3.16 – DIMENSÃO MÉDIA DA FAMÍLIA NOS CONCELHOS DO ALENTEJO LITORAL (2011) 

 
Fonte: INE – Censos 2011 
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FIGURA 3.17 – EQUIPAMENTOS DE ENSINO NO ALENTEJO LITORAL2 

 
Fonte: Municípios do Alentejo Litoral, INE – Censos 2011 e CAOP 2015 

                                                                                 
2 Não foi possível obter junto do Município de Grândola informação relativa aos equipamentos de ensino. 
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A análise do mapa permite concluir de uma maior concentração dos equipamentos do ensino básico e 
secundário nas sedes de concelho, local onde se localizam as escolas secundárias existentes, verificando-se, 
nos aglomerados de maior dimensão, mas que não são sedes de concelho, a existência apenas de escolas 
básicas do 2º e 3º ciclo. 
Denota-se uma boa cobertura territorial da rede de equipamentos de ensino, com a quase totalidade das 
freguesias a possuírem equipamentos públicos de ensino pré-escolar e do 1º ciclo, ou com este a ser 
assegurado por instituições privadas de solidariedade social. De destacar a existência, em Vila Nova de 
Milfontes, de um equipamento privado de ensino, com oferta de ensino secundário, e que, pelas suas 
características gera viagens pendulares interfreguesias com grande parte do território do Alentejo Litoral, 
nomeadamente com as restantes freguesias de Odemira e ainda com Santiago do Cacém e Grândola. 

3.3.2. Equipamentos de Saúde 
A rede de equipamentos de cuidados de saúde no Alentejo Litoral estrutura-se em torno de um hospital público 
– Hospital do Litoral Alentejano, EPE -  e uma rede de centros de saúde e respetivas extensões que cobrem a 
quase totalidade do território em estudo.  
O Hospital do Litoral Alentejano, EPE é o principal equipamento de saúde do Alentejo Litoral, pelas suas 
valências e área de influência que abrange a totalidade do território. Não existe, na área de intervenção, 
qualquer equipamento de saúde privado de dimensão relevante ou com valências e especialidades que 
complementem o hospital público existente. O Alentejo Litoral é, no entanto, servido por hospitais localizados 
fora do seu território, nomeadamente Beja, Évora, Setúbal e Lisboa aos quais os residentes recorrem com 
frequência para consultas da especialidade ou tratamentos específicos não disponibilizados no Hospital do 
Alentejo Litoral. 
Da análise da distribuição territorial destes equipamentos representada na Figura 3.18, pode concluir-se por 
uma ligeira concentração de equipamentos de saúde nas sedes de concelho. É nestas que se localizam os 
centros de saúde, podendo igualmente encontrar-se equipamentos classificados como “outros” onde se 
incluem laboratórios de análises clínicas, centros de radiologia e consultórios médicos privados e ainda a 
Unidade de Cuidados Longos e Continuados de Grândola. 
Na categoria “Outros” regista-se a existência de equipamentos complementares de diagnóstico e tratamento 
(i.e. unidade de cuidados continuados, clinicas de hemodialise, clinicas de fisioterapia) e equipamentos 
particulares (i.e. Centro da Cruz Vermelha Portuguesa, clinicas dentárias). Note-se que, a procura turística 
registada neste território, em especial na faixa litoral, justifica a criação de equipamentos privados que supram 
as necessidades da população flutuante, mas que suprem igualmente carências existentes nesses locais em 
termos de rede pública de cuidados de saúde.  
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FIGURA 3.18 – EQUIPAMENTOS DE SAÚDE NO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: Municípios do Alentejo Litoral, INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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3.3.3. Equipamentos administrativos, de segurança e de proteção civil 
A maioria dos equipamentos administrativos concentram-se nas sedes de concelho do Alentejo Litoral, de onde 
se destacam as Câmaras Municipais, tribunais, IEFP, conservatórias, departamentos de finanças, cartórios e 
delegações da segurança social. 
Os postos de turismo, as juntas de freguesia e os CTT (estes últimos na categoria “Outros”) por prestarem 
serviços de maior proximidade apresentação uma distribuição espacial mais uniforme pelo território, 
localizando-se nos principais aglomerados populacionais. 
Nas Figuras 3.19 e 3.20 apresenta a localização destas tipologias de equipamentos. 

FIGURA 3.19 – EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS DO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: Municípios do Alentejo Litoral, INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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FIGURA 3.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL DO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: Municípios do Alentejo Litoral, INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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3.3.4. Grandes superfícies comercias e áreas de comércio e serviços 
Nos últimos anos tem-se assistido a uma disseminação da construção de grandes superfícies comerciais em 
detrimento, muitas vezes do comércio local. Estas superfícies estão na sua maioria sujeitas a uma 
concentração territorial na periferia dos aglomerados urbanos, englobando muitas vezes, estações de serviço, 
supermercados e hipermercados e ainda lojas especializadas de alguma dimensão e integradas muitas vezes 
nos grupos económicos dos hipermercados aí localizadas. 

FIGURA 3.21 – GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS E ÁREAS DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS DO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: Municípios do Alentejo Litoral, INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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Cacém, e a freguesia de São Teotónio em Odemira, que, pela sua dimensão populacional ou características 
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balneares, justificam a existência desta tipologia de equipamentos. De notar a existência de apenas dois 
centros comerciais, um em Grândola e outro em Sines. 

3.3.5. Zonas industriais e logísticas 
A atividade industrial tem grande expressão no Alentejo Litoral, nomeadamente no município de Sines onde se 
localiza a maior zona industrial e logística do país, constituída essencialmente por industria pesada do setor 
energético e de apoio à atividade do porto de Sines. No entanto, todos os concelhos do Alentejo Litoral 
possuem áreas dedicadas à implementação de indústria, na sua maioria ligeira e de menor impacto ambiental. 

FIGURA 3.22 – ZONAS INDUSTRIAIS E LOGÍSTICAS NO ALENTEJO LITORAL 
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A maioria dos polos existentes localizam-se junto aos principais eixos rodoviários e ferroviários, apresentando, 
contudo, dimensões e capacidade de geração e atração de viagens muito distintas, sejam no transporte de 
mercadorias, seja nas deslocações pendulares dos seus trabalhadores (Figura 3.22). 
Como referido destaca-se a Zona Industrial e Logística de Sines, a que se associa o Porto de Sines e a 
sua zona de atividades logísticas intra-portuária, as quais no seu conjunto ocupam quase 5 mil hectares, 
sendo o principal polo empregador da região e o maior gerador de viagens pendulares dos seus trabalhadores 
e de transporte de mercadorias. Note-se que existem indústrias nestas áreas industriais e logísticas que 
operam 24 horas por dia, 365 dias por ano. 

FIGURA 3.23 – PORTO DE SINES E ZONA INDUSTRIAL E LOGÍSTICA DE SINES 

 
Fonte: https://www.google.pt 

Para além desta destacam-se ainda, pela importância concelhia que apresentam as seguintes: 
 Zona de Indústria Ligeira de Alcácer do Sal, localizada a norte da cidade, junto ao nó de convergência 

da N5 com o IC1; 
 Zona de Indústria Ligeira de Grândola, com cerca de 20 hectares, a qual, por falta de procura industrial 

permite a instalação de serviços e comércio, localizada a este da cidade, junto à Estrada Principal e à linha 
ferroviária; 

 Parque industrial de Boavista dos Pinheiros, localizado junto à N120 e onde coexistem pequena 
indústrias com áreas comerciais do setor da construção civil; 

 Parque Industrial de Odemira;  
 Áreas industriais em Santiago do Cacém. Existem 6 áreas industriais no município de Santiago do 

Cacém, coexistindo em todas elas, indústria ligeira e comércio associados ao setor automóvel e ao setor 
da construção civil. As áreas identificadas como industriais e logísticas em sede de PDM são: 
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o Zona de Indústria Ligeira de Santiago do Cacém, localizada em torno da N261-3, com cerca de 130 mil 
m2 repartidos em 85 lotes; 

 
o Parque Industrial de Santo André, na periferia da vila, onde existe também serviços, com a instalação 

no mesmo de um hotel e dos Bombeiros Voluntários, tem cerca de 246 mil m2 distribuídos por 203 lotes.  

 
o Área Industrial de Ermidas-Sado, com 74 lotes distribuídos por 140 mil m2; 
o Área Industrial de Cercal do Alentejo, com 60 mil m2 em 53 lotes; 
o Área Industrial de Vale de Água, com uma área de 5 mil m2 e 16 lotes, apontando para a existência de 

industriais de pequena/média dimensão; 
o Área Industrial de Alvalade, com uma área de 5 mil m2 e apenas 6 lotes, depreende-se que nesta área 

industrial funcionam empresas com grandes necessidades de espaço, como seja empresas de 
construção civil. 

Parque Industrial de Santo André 

Zona de Industria Ligeira de Santiago do Cacém 
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Refira-se ainda a existência, na Comporta, de uma área de iniciativa municipal destinada a indústria ligeira e a 
moradias, considerando-se que a área de influência da mesma será relativamente local não se prevendo 
grandes fluxos de tráfego rodoviário gerados ou atraídos na mesma. Os lotes rondam os 150 m2 cada. 

3.4. DINÂMICAS ECONÓMICAS 
A análise das características económicas registadas no Alentejo Litoral incide na análise de um conjunto de 
indicadores que permite caraterizar sumariamente a distribuição do emprego e das atividades económicas à 
escala da sub-região. 

3.4.1. Taxa de Atividade 
No que respeita à taxa de atividade3 em 2011, esta ascende a 46,17% no Alentejo Litoral, valor ligeiramente 
superior ao registado para a totalidade da região do Alentejo (45,25%).  
É no município de Sines que se regista a maior taxa de atividade da região em análise (50,9%), fruto da 
atratividade populacional deste município, onde se localizam os dois maiores polos empregadores do Alentejo 
Litoral – o porto e a Zona de Atividades Industriais e Logísticas de Sines. Segue-se Santiago do Cacém, com 
uma taxa de atividade superior à média do Alentejo Litoral (47,77%), o qual beneficia da proximidade e dos 
bons acessos a Sines, permitindo a fixação de população empregada nos polos industriais e logísticos ali 
localizados, nomeadamente em Santo André. 
No extremo oposto situa-se o município de Grândola com uma taxa de atividade de 42,53%.  

FIGURA 3.24 – TAXA DE ATIVIDADE NOS CONCELHOS DO ALENTEJO LITORAL (2011) 

 
Fonte: INE – Censos 2011 

No entanto, e como se pode observar na Figura 3.25 estes valores apresentam algumas assimetrias dentro 
dos municípios, com freguesias a apresentarem taxas de atividade inferiores a 30%, como é o caso das 
freguesias de Luzianes/Gare (27,04%) e Sabóia (28,30%), ambas no concelho de Odemira. 

 

                                                                                 
3 Peso da população ativa sobre o total da população com 15 ou mais anos 
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FIGURA 3.25 – TAXA DE ATIVIDADE NAS FREGUESIAS DO ALENTEJO LITORAL (2011) 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 

Pelos baixos valores de taxa de atividade destacam-se ainda as freguesias de São Martinho das Amoreiras, 
em Odemira, e Carvalhal, em Grândola, com taxas de atividade inferiores a 35%, sendo de referir, neste último 
concelho, que todas as freguesias registam taxas de atividade inferiores a 45%. 
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Note-se a relativa homogeneidade do município de Alcácer do Sal, onde a taxa de atividade varia entre os 40 
e os 50%, sendo mais elevada na freguesia da Comporta, localizam-se na vizinhança de um importante polo 
de emprego na área do lazer e turismo – Península de Tróia. 
Apenas 4 freguesias apresentam taxas de atividade superiores a 50% - Santo André, em Santiago do Cacém 
(52,70%), Sines (51,25%), Comporta em Alcácer do Sal (50,47%) e São Teotónio em Odemira (50,01%). 

3.4.2. Taxa de Emprego 
O retrato da taxa de emprego por concelho e por freguesia permite aferir sobre a relação entre a população 
empregada e a população com 15 ou mais anos de idade. 
A taxa de emprego cifra-se em 47,11% no conjunto do Alentejo Litoral, valor superior ao registado para a 
totalidade da região do Alentejo (45,63%). Os municípios de Sines (53,80%) e Santiago do Cacém (49,50%), 
apresentam as taxas de emprego da população residente mais elevadas, acima do valor verificado para a 
totalidade do Alentejo Litoral, contrastando com os municípios de Odemira (43,34%) e de Grândola (43,17%) 
que evidenciam as taxas de emprego mais baixas. (Figura 3.26) 

FIGURA 3.26 – TAXA DE EMPREGO NOS CONCELHOS DO ALENTEJO LITORAL (2011) 

 
Fonte: INE – Censos 2011 

O retrato da taxa de emprego por freguesia (Figura 3.27) permite concluir que os valores relativos mais 
elevados (superiores a 50,0%) se registam nas freguesias da Comporta, concelho de Alcácer do Sal (50,32%), 
Boavista dos Pinheiros em Odemira (53,07%), Santo André e Santiago do Cacém/Santa Cruz/São Bartolomeu 
da Serra, em Santiago do Cacém (respetivamente 55,36% e 51,35%) e em Sines (54,30%). 
De destacar ainda as freguesias de Alcácer do Sal/Santa Susana em Alcácer do Sal, São Salvador e Santa 
Maria em Odemira e de Porto Covo em Sines, todas com taxas de emprego superiores a 47,5%, 
No registo contrário encontram-se as freguesias de Luzianes/Gare, Sabóia e Santa Clara-a-Velha, todas 
localizadas no concelho de Odemira e todas com taxas de emprego inferiores a 30%. 
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FIGURA 3.27 – TAXA DE EMPREGO NAS FREGUESIAS DO ALENTEJO LITORAL (2011) 

 
Fonte: INE – Censos 2011 e CAOP 2015 
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3.4.3. Desemprego 
Tal como a taxa de emprego e a taxa de atividade, também a análise da evolução do desemprego permite 
caracterizar a socioeconomia de uma região, aferindo da sua capacidade de atrair população ou a tendência 
para a migração populacional e consequente alterações do padrão de deslocações da sua população. 
Como se pode observar na Figura 3.28, nos últimos 6 anos, o Alentejo Litoral registou um incremento do 
número de desempregados inscritos no centro de emprego, incremento esse que foi mais acentuado nos anos 
de 2012 a 2014, tendo desde então invertido a tendência, com uma quebra do número de desempregados, 
sem que, no entanto, estes valores, regressem aos verificados em 2011. 
Da análise da Figura 3.27 e do Quadro 3.5 pode concluir-se que: 
 Entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2016 o número de desempregados nos concelhos do Alentejo Litoral 

aumentou 24,38%; 
 O maior aumento do desemprego deu-se entre 2011 e 2012, período no qual o número de desempregados 

inscritos nos centros de emprego cresceu 47,19%. Neste mesmo período os maiores aumentos deram-se 
nos municípios de Sines (101,81%), Grândola (63,90%) e Santiago do Cacém (59,73%), enquanto que em 
Alcácer do Sal e Odemira esse crescimento foi relativamente menor (26,29% e 20,66%) respetivamente; 

 Desde 2014 que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego tem vindo a diminuir na 
quase totalidade dos concelhos do Alentejo Litoral. Apenas Grândola manteve um aumento do desemprego 
até 2015, sendo a tendência, desde então, para uma quebra; 

 Sines apresenta-se como o concelho que maior percentagem de empregos perdeu ao longo dos últimos 6 
anos. Não obstante a quebra do número de desempregados que se regista desde 2014, em fevereiro de 
2016 existiam mais 113,72% de pessoas inscritas no centro de emprego que no mesmo mês de 2011. 
Segue-se Grândola, com mais 44,13% de desempregados que em 2011 e Santiago do Cacém, com um 
aumento do desemprego de 25,84%; 

 No registo contrário aparecem os concelhos de Alcácer do Sal e Odemira, onde o número de 
desempregados é hoje menor que há 6 anos – menos 21,34% e menos 0,90% respetivamente. 

FIGURA 3.28 – EVOLUÇÃO DO DESEMPREGO NO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional – Estatísticas por concelho – fevereiro de cada ano 
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QUADRO 3.5 – VARIAÇÃO DO DESEMPREGO NO ALENTEJO LITORAL (%) 
Concelhos 2012/11 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2016/2011 

Alcácer do Sal 26,29 10,75 -0,77 -28,57 -20,65 -21,34 
Grândola 63,90 16,08 7,83 -23,46 -8,21 44,13 
Odemira 20,66 -3,32 -6,93 -5,41 -3,50 -0,90 
Santiago do Cacém 59,73 16,76 -0,39 -22,80 -12,25 25,84 
Sines 101,81 33,18 -14,57 -5,19 -1,82 113,72 
Alentejo Litoral 47,19 13,05 -4,69 -15,19 -7,53 24,38 
Alentejo 21,44 16,83 -6,95 -13,27 -3,33 10,68 

Fonte: IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional – Estatísticas por concelho – fevereiro de cada ano 

3.4.4. Número de Empresas 
Quanto à dinâmica evolutiva do número de empresas (por município da sede), a análise do Quadro 3.6 permite 
constatar que o Alentejo Litoral registou um declínio do número de empresas com sede neste território, uma 
tendência patente numa variação de -5,45% no período 2009-2013, quebra ainda assim inferior à verificada na 
globalidade da região onde a área em estudo se insere, já que no Alentejo esta quebra foi de -6,09%. Note-se, 
no entanto, que a tendência, desde 2011, é para uma recuperação da economia, com um crescimento do 
número de empresas registadas no Alentejo Litoral, tendência essa que só não é visível no município de Sines. 
É de referir a quebra de mais de 7,5% no número de empresas registadas nos municípios de Alcácer do Sal e 
Grândola, embora, no último ano, esta tendência, e como já referido para a maioria do território do litoral 
alentejano, se tenha invertido, com crescimentos, respetivamente, de 1,96% e 0,90%. Em 2013, Santiago do 
Cacém e Odemira concentravam cerca de 56% do total de empresas registadas no Alentejo Litoral, com Sines 
a representar apenas 12,95% do total, não obstante o seu enorme poder empregador.  

QUADRO 3.6 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS POR MUNICÍPIO (2010-2013) 
Concelho 2010 2011 2012 2013 Variação (%) 

2010/2013 
% no Alentejo 

Litoral 
Alcácer do Sal 1.740 1.733 1.578 1.609 -7,53 14,73 
Grândola 1.945 1.873 1.776 1.792 -7,87 16,40 
Odemira 3.034 2.980 2.830 2.937 -3,20 26,89 
Santiago do Cacém 3.339 3.352 3.163 3.171 -5,03 29,03 
Sines 1.496 1.484 1.435 1.415 -5,41 12,95 
Alentejo Litoral 11.554 11.422 10.782 10.924 -5,45 100,00 
Alentejo 81.453 79.747 75.540 76.494 -6,09  - 

Fonte: INE - Anuários Estatísticos, Vários anos 
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3.4.5. População por setor de atividade económica 
De acordo com os Censos 2011, em Portugal, 5% da população estava empregada no setor primário, 35% no 
setor secundário e 60% no setor terciário. No Alentejo essa repartição é ligeiramente diferente com o setor 
primário a ocupar mais de 9% da população empregada, com apenas 22% da população empregada o setor 
secundário e o setor terciário a ser responsável por mais de 68% dos empregos. 
No Alentejo Litoral os valores percentuais de população empregada eram, à data dos Censos 2011, 
semelhantes aos registados para a generalidade do Alentejo, predominando a população ativa no setor terciário 
(63,49%), seguido do setor secundário (24,83%), sendo de 11,67% o peso da população empregue no setor 
primário. 
Em termos concelhios (Figura 3.29), Odemira é concelho com maior percentagem de população empregue no 
setor primário (quase 23%) e com menor percentagem de população empregue tanto no setor secundário 
(18,79%) como no setor terciário (58,34%). Para além de Odemira destaca-se ainda o elevado peso do setor 
primário no concelho de Alcácer do Sal (17,54%) a juntar ao baixo peso do setor secundário (19,16%). 
Sines surge como o concelho onde o peso do secundário é maior (31,45%) seguido de Santiago do Cacém 
(30,44%), sendo estes os únicos dois concelhos onde o peso do secundário é superior à média sub-regional. 
Note-se que o Alentejo Litoral regista uma percentagem de população empregada no setor secundário superior 
à média regional, face à presença, em Sines, da maior zona industrial do país. 
É em Grândola que o setor terciário assume maior representatividade ascendendo aos 71,58%, valor bastante 
superior à média sub-regional, regional e nacional. 

FIGURA 3.29 –  POPULAÇÃO ATIVA POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA (2011) 

 
Fonte: INE – Censos 2011 

Na Figura 3.30 apresenta-se a população empregada por setor de atividade por freguesia, sendo evidentes as 
assimetrias registadas em cada concelho. 
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FIGURA 3.30 – POPULAÇÃO EMPREGADA POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA (2011) 

 
Fonte: INE –Censos 2011 e CAOP 2015 

Da análise da população empregada por setor de atividade salienta-se: 
 A existência de diversas freguesias com elevado peso no setor secundário, como sejam Santo André 

(37,17%) e Ermidas-Sado (32,77%) em Santiago do Cacém, Vale de Santiago (32,15%) e Colos (32,00%) 
em Odemira e ainda Sines (31,88%); 
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 Valores reduzidos de população empregue no setor primário como sejam os 1,41% registados em Santo 
André e os 3,19% registados em Sines e os 4,80% verificados na freguesia de Santiago do Cacém/Santa 
Cruz/São Bartolomeu da Serra; 

 Das sedes de concelho, apenas a freguesia de Alcácer do Sal e Santa Susana apresenta um peso da 
população empregue no setor primário (15,21%) superior à média sub-regional (11,67%); 

 Destaque ainda para o peso do setor terciário na freguesia de São Salvador e Santa Maria (sede do 
concelho de Odemira) que ultrapassa os 82%, seguindo-se Grândola e Santa Margarida da Serra (73,74%) 
e Santiago do Cacém/Santa Cruz/São Bartolomeu da Serra (70,48%). No registo oposto encontram-se as 
freguesias sede dos concelhos de Alcácer do Sal e Sines com um peso da população no setor terciário de 
apenas 66,60% e 64,93% respetivamente; 

 Odemira, apesar de ser o concelho com maior percentagem de população no setor primário, apresenta, tal 
como já referido freguesias com elevado peso de setor terciário (São Salvador e Santa Maria) e do setor 
secundário (Vale de Santiago e Colos). No entanto regista ainda as freguesias nas quais o setor primário é 
o mais importante na generalidade do Alentejo Litoral como sejam São Teotónio (42,34%) e 
Longueira/Almograve (41,45%); 

 De referir ainda a freguesia de São Martinho, em Alcácer do Sal, onde a repartição da população pelos três 
setores de atividade é a mais equilibrada – setor primário (30,19%), setor secundário (25,16%) e setor 
terciário (44,65%). 

3.5. ORDENAMENTO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 
O Modelo Territorial do Alentejo Litoral reflete a sua ligação e interdependências existentes não apenas com o 
restante território da NUTS II do Alentejo, mas igualmente com a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve, 
estando assente nas infraestruturas de transportes que o atravessam e ainda a mais importante infraestrutura 
portuária nacional – o porto de Sines. 
Considera, no entanto, o PROT Alentejo que é emergente uma nova organização territorial, marcada por uma 
forte integração entre as estruturas ambientais e agroflorestais e as estruturas urbano-económicas, 
consequência de uma implementação recente de novas atividades, do desenvolvimento de novas funções e 
novos setores, cuja consolidação marcará, num futuro próximo, a emergência de uma nova geografia e um 
novo posicionamento estratégico do território do Alentejo. 
O modelo territorial do PROT Alentejo aposta no posicionamento desta região no contexto das relações inter-
regionais no espaço nacional e no contexto das relações económicas entre Portugal e Espanha, através da 
intensificação das ligações entre estes territórios com especial incidência no corredor Sines-Badajoz, enquanto 
eixo de conetividade do principal porto português ao território espanhol. 
Para tal, sublinha a função central das estruturas logísticas e empresariais de dimensão regional, no sentido 
de promover a atratividade empresarial, apostando no desenvolvimento de economias de aglomeração numa 
perspetiva de promoção de estratégias de eficiência coletiva e de inovação urbana e empresarial de âmbito 
regional. 
Considera igualmente importante o papel dos centros urbanos regionais enquanto espaços determinantes para 
a coesão territorial e sustentabilidade económica e social das zonas rurais de mais baixa densidade, 
constituindo-se como suportes de uma economia de aglomeração e realidades urbanas com dimensão 
económica e institucional necessárias à emergência de contextos favoráveis à inovação social e empresarial. 
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FIGURA 3.31 – MODELO TERRITORIAL DO PROT ALENTEJO 

 
Fonte: PROT Alentejo 
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No Alentejo Litoral destaca-se o centro urbano de Sines-Santiago do Cacém-Santo André, como elemento de 
uma rede de centros de desenvolvimento de dimensão regional, apoiando a inovação social e económica, 
afirmando a sua função polarizadora ao nível sub-regional e afirmando-se no contexto nacional e 
transfronteiriço. 
O PROT destaca ainda a função dos centros urbanos locais, nomeadamente as sedes de concelho, no suporte 
da coesão territorial e na constituição de polos de desenvolvimento social, de atividades económicas de âmbito 
local e de pequenas economias de natureza residencial. 
Neste sentido é preconizado um sistema urbano policêntrico, assente num conjunto de subsistemas regionais, 
nos quais se inclui Sines-Santiago do Cacém-Santo André e em eixos urbanos de proximidade, com base em 
parcerias urbano-rurais e em cooperações estratégicas interurbanas. 
Este modelo organiza-se assim em torno de uma hierarquia de centros urbanos – regionais, estruturantes e 
complementares com funcionalidades diferenciadas. 
A presença de uma elevada concentração de recursos e valores naturais e culturais permite que o Alentejo 
Litoral se afirme como um polo turístico nacional, sendo fundamental apostar num planeamento integrado que 
garanta a manutenção dos valores inerentes, desenvolvendo uma atratividade qualificada, que mantenha uma 
ocupação do solo contida e de baixa densidade, de forma a promover os seus valores naturais e culturais. 
Naturalmente  que esta baixa ocupação acarreta desafios ao nível do planeamento do sistema de transportes 
públicos, pela necessidade de garantir a mobilidade da população residente e turística, em muitas zonas deste 
território com uma oferta não regular, que garanta uma adequada cobertura territorial e a inclusão social 
(atualmente não existente). 
O sistema de acessibilidades, transportes e mobilidade assume-se como um dos pilares fundamentais da 
implementação do modelo territorial definido no PROT. A sua configuração deverá garantir adequados níveis 
de acessibilidade e articulação interna e promover uma boa ligação e articulação funcional com as regiões 
envolventes, nomeadamente as de importância internacional. 
Este sistema de acessibilidades, transportes e mobilidade contempla ainda um conjunto de corredores de 
âmbito sub-regional, que no Alentejo Litoral deverão garantir maior acessibilidade entre as sedes de concelho 
e os centros urbanos estruturantes, articulando todos os espaços e os centros de base económica regional.  

3.6. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 
Com 97.925 habitantes, os cinco concelhos que constituem o Alentejo Litoral, concentravam, em 2011, cerca 
de 12,9% da população total do Alentejo, registando, entre 1991 e 2011, uma tendência de manutenção dos 
seus efetivos populacionais (menos 0,60%), embora se verifiquem ritmos de evolução diferenciados de 
município para município.  
No último período intercensitário (2001 – 2011) apenas o município de Sines assistiu a um crescimento 
populacional (+4,87%), sendo as quebras da população residente nos restantes municípios muito distintas. 
Grândola e Odemira apresentam quebras muito ligeiras (-0,50% e -0,15% respetivamente), enquanto em 
Alcácer do Sal a perda de população residente atingiu os -8,69%, sendo de -4,36% em Santiago do Cacém. 
Ao nível demográfico e socioeconómico o Alentejo Litoral apresenta duas realidades relativamente distintas: 
 Um conjunto de freguesias localizadas no litoral ou junto aos grandes eixos rodoviários, onde se concentra 

a maioria da população residente nesta sub-região e onde se localizam as principais infraestruturas, 
equipamentos e atividades económicas; 
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 Um conjunto de freguesias interiores, mais afastadas das sedes de concelho, onde se incluem algumas 
freguesias de Odemira e Santiago do Cacém, de características mais rurais, com menores densidades 
demográficas e de emprego, maior envelhecimento populacional e consequentemente com maiores 
dificuldades de acesso a serviços básicos como a saúde e a educação. 

A nível demográfico, a evolução recente da população residente nas diversas freguesias que constituem o 
Alentejo Litoral tem demonstrada a tendência para o acentuar das dicotomias entre o interior e o litoral, 
acentuadas apenas pela integração da maioria do território do litoral alentejano na Estrutura Regional de 
Proteção e Valorização Ambiental do Alentejo, que condiciona a ocupação urbana do litoral. 
São disso exemplo as freguesias de Santa Clara-a-Velha e Luzianes/Gare, no concelho de Odemira e ainda 
Azinheira de Barros e São Mamede de Sátão em Grândola, com uma quebra de 35% do seu efetivo 
populacional entre 1991 e 2001, todas elas localizadas no interior do Alentejo Litoral e as freguesias litorais de 
Vila Nova de Milfontes e Odemira e Carvalhal em Alcácer do Sal com crescimentos populacionais, no mesmo 
período, superiores 50%. 
A análise da ocupação do território expressa pelos indicadores de densidade (populacional e de alojamentos) 
permite concluir que existem assimetrias significativas entre as freguesias em estudo, com as maiores 
densidades a registarem-se na freguesia de Santo André (141,75 hab/km2 e 78,42 aloj/km2), Sines (86,51 
hab/km2 e 47,25 aloj/km2) e Vila Nova de Milfontes (65,78 hab/km2 e 60,97 aloj/km2), enquanto, na esmagadora 
maioria das freguesias do interior e ainda na freguesia da Comporta, ocupada em grande parte por áreas 
turísticas de baixa densidade, estes índices não ultrapassam os 10 hab/km2 e os 5 aloj/km2. 
Estes indicadores e a sua distribuição no território estão em consonância com a estrutura de povoamento, 
semelhante em todo o Alentejo Litoral e que se caracteriza pelo seu modelo concêntrico, com cerca de 64,99% 
da população a residir em apenas 7 das 31 freguesias da região, todas elas com mais de 5.000 habitantes e 
que se constituem, na sua maioria como sedes de concelho ou importantes polos turísticos do litoral. 
As assimetrias referidas são igualmente evidentes no que respeita à estrutura etária da população e aos 
índices de dependência, sendo as freguesias mais interiores que apresentam maior peso da população idosa 
e índice de envelhecimento populacional mais elevado (São Martinho, Luzianes/Gare, Santa Clara-a-Velha, 
Sabóia, São Martinho das Amoreiras e são Francisco da Serra, todas com um peso da população idosa superior 
a 35% e mais de 350 idosos por cada 100 jovens). Este envelhecimento é confirmado pelos baixos índices de 
dependência de jovens e elevados índices de dependência de idosos. 
Com estruturas etárias mais jovens e menores índices de envelhecimento demográfico destacam-se as 
freguesias de Sines, Boavista dos Pinheiros e Vila Nova de Milfontes, todas com mais de 25% de jovens com 
menos de 24 anos e índices de envelhecimento inferiores a 120 idosos por cada 100 jovens. 
A análise da distribuição dos equipamentos coletivos no território do Alentejo Litoral aponta para uma 
concentração destes nas sedes de concelho, à exceção das freguesias de Santo André e Vila Nova de 
Milfontes, que pelo seu efetivo populacional ou características fortemente balneares e turísticas justificam a 
presença, nas mesmas, de serviços como correios, centros de saúde privados, cartórios, etc. 
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Destaca-se, em termos de emprego, o polo gerador/atractor formado pelo porto e pela zona industrial e 
logística de Sines, e outras empresas e indústrias associadas, localizadas na sua envolvente, à qual se junta 
o hospital do litoral alentejano, fazendo do eixo Sines – Santiago do Cacém – Santo André, o maior polo 
empregador da região.  
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4. PADRÕES DE MOBILIDADE 

4.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
A otimização do sistema de transportes e a alteração dos padrões de mobilidade da população só é possível 
com o conhecimento das necessidades e características das deslocações da população. Para tal é 
fundamental: 
 Caracterizar o comportamento da população residente, estudantil e empregada em termos de mobilidade; 
 Identificar a natureza e dimensão das alterações ocorridas nestas deslocações no período 2001/2011; 
 Quantificar e caracterizar as deslocações atuais da população residente nos concelhos do Alentejo Litoral. 
Assim, as análises desenvolvidas no presente capítulo baseiam-se em informação de duas fontes distintas, a 
saber: 
 Informação relativa aos hábitos de deslocação da população ativa e estudante que realiza viagens de e 

para os cinco municípios do Alentejo Litoral, disponibilizada pelos Censos 2001 e Censos 2011 (subcapítulo 
4.2.); 

 Informação relativa aos hábitos de deslocações dos residentes nos cinco concelhos que integram o estudo 
obtida através da realização de inquéritos à mobilidade realizados no âmbito do presente estudo. Os 
modelos de inquérito utilizados podem ser consultados no Anexo II. 

4.2. MOBILIDADE PENDULAR 
4.2.1. Evolução dos movimentos pendulares 2001-2011 

A abordagem apresentada incide sobre os movimentos pendulares da população ativa que realiza deslocações 
pendulares (ou seja, por motivos de trabalho ou estudo) e baseia-se na informação disponibilizada pelos 
Recenseamentos Gerais da População de 2001 e 2011. 
A análise evolutiva da população residente (empregada e estudante), nos cinco concelhos do Alentejo Litoral, 
que realiza deslocações pendulares, denota uma quebra ligeira no período 2001/11 (- 0,9%), fruto da quebra 
do número de residentes que realiza deslocações intraconcelhias (- 857 habitantes), tendo-se verificado um 
aumento do número de deslocações interconcelhias (+ 380 residentes) – Quadro 4.1 e Figura 4.1. 
Esta estagnação no número de deslocações pendulares vem evidenciar o já referido envelhecimento da 
população do Alentejo Litoral, a que acresce a necessidade cada vez maior desta se deslocar para fora do seu 
concelho de residência tanto para trabalhar como para estudar. De notar, no entanto, a existência de 
crescimentos significativos de população que realiza movimentos pendulares no concelho de Sines (+653 
residentes) e o crescimento da população residente em Grândola que realiza deslocações interconcelhias 
(+32,7%) que poderá significar uma maior necessidade de procurar emprego fora da área de residência. 
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QUADRO 4.1 – MOVIMENTOS PENDULARES (POR MOTIVO DE TRABALHO OU ESTUDO) EM 2001 E 2011  

Concelhos 
População que realiza 

deslocações pendulares 
População que realiza 

deslocações intraconcelhias 
População que realiza 

deslocações interconcelhias 
2001 2011 Var. 01-11 2001 2011 Var. 01-11 2001 2011 Var. 01-

11 
Alcácer do Sal 7.657 6.804 -11,1% 6.360 5.728 -9,9% 1.297 1.076 -17,0% 
Grândola 7.184 7.289 1,5% 6.306 6.124 -2,9% 878 1.165 32,7% 
Odemira 12.275 12.514 1,9% 11.042 11.160 1,1% 1.233 1.354 9,8% 
Santiago do Cacém 16.624 16.003 -3,7% 12.687 11.872 -6,4% 3.937 4.131 4,9% 
Sines 7.780 8.433 8,4% 7.172 7.826 9,1% 608 607 -0,2% 
Alentejo Litoral 51.520 51.043 -0,9% 43.567 42.710 -2,0% 7.953 8.333 4,8% 

Fonte: INE - Censos 2001 e Censos 2011 
FIGURA 4.1 – EVOLUÇÃO DAS DESLOCAÇÕES DA POPULAÇÃO TRABALHADORA E ESTUDANTE (2001/2011) 

 
Fonte: INE - Censos 2001 e Censos 2011 

A distribuição da população que realiza deslocações pendulares está diretamente relacionada com a 
distribuição da população residente por concelho, sendo que são os concelhos mais populosos os que 
concentram maiores percentagens de população a realizar viagens pendulares. Assim, em 2011 verificava-se 
que: 
 Em Odemira e Santiago do Cacém, que se apresentam como os municípios mais populosos da área em 

estudo, 12.514 e 16.003 residentes realizavam viagens pendulares, o que constitui, respetivamente 24,5% 
e 31,3% do total de viagens pendulares dos residentes do Alentejo Litoral; 
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 Em Sines 8.433 residentes efetuam deslocações pendulares (16,5% do total do Alentejo Litoral), seguindo-
se Grândola com cerca de 7.289 residentes a efetuarem viagens pendulares (14,3%) e Alcácer do Sal com 
6.804 residentes a efetuarem viagens pendulares (13,3%). 

A análise da distribuição da população segundo o local de trabalho ou estudo em 2011 (Figura 4.2) permite 
concluir sobre o predomínio de deslocações intraconcelhias, ou seja, a percentagem de população que exercia 
a sua atividade no concelho de residência é superior a 74% em todos os concelhos do Alentejo Litoral. Ainda 
que se tenha registado um decréscimo do peso relativo destas deslocações, continua a verificar-se a 
necessidade de garantir soluções de transporte intraconcelhias que satisfaçam as necessidades de mobilidade 
dos residentes. 
No global dos cinco concelhos do Alentejo Litoral esta percentagem ascende aos 84,2% (42.710 residentes), 
sendo a percentagem de população que exerce a sua atividade fora do concelho de residência de 15,8% (8.333 
residentes). Destacam-se os concelhos de Santiago do Cacém, por apresentar um elevado peso de população 
a exercer a sua atividade fora do concelho de residência (25,8%) e o concelho de Sines, por apresentar apenas 
7,2% da sua população a exercer a sua atividade fora do concelho de residência. 

FIGURA 4.2 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO O LOCAL DE TRABALHO OU ESTUDO (2011) 

 
Fonte: INE - Censos 2011 

A análise da variação da população que realiza deslocações pendulares entre 2001 e 2011 (Figura 4.3) permite 
concluir do crescimento do número de viagens dos residentes para fora do seu concelho de residência, 
indiciando um incremento de população a trabalhar/estudar fora do seu concelho de residência (+4,8%), 
enquanto a população que exerce a sua atividade no concelho onde reside diminuiu, no mesmo período, cerca 
de 2,0%. 
Assim, destacam-se os crescimentos da população residente em Grândola e em Sines que exerce a sua 
atividade fora do seu concelho de residência (+32,7% e +9,8% respetivamente). Nos restantes concelhos estes 
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valores são de +4,9% em Odemira, de -0,2% em Santiago do Cacém e de -17,0% em Alcácer do Sal. De notar 
que Alcácer é o município onde o número de viagens pendulares mais desce, tanto interconcelhias (-17,0%) 
como intraconcelhias (-9,9%). Santiago do Cacém e Sines apresentam-se como os municípios onde as 
deslocações intraconcelhias registam um aumento (+9,1% e 1,1% respetivamente). Nos restantes municípios 
esta variação é de -2,9% em Grândola e de -6,4% em Odemira.  

FIGURA 4.3 – VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO QUE REALIZA DESLOCAÇÕES PENDULARES SEGUNDO O TIPO DE DESLOCAÇÃO (2001-2011) 

 
Fonte: INE - Censos 2011 

4.2.2. Dependências funcionais dos concelhos 
Analisando as dependências funcionais dos concelhos integrantes do Alentejo Litoral, conclui-se que Sines se 
constituí como o principal polo atractor da população que exerce a sua atividade profissional ou estuda fora da 
sua área de residência. Em 2011, Sines era o destino de trabalho ou estudo de 4.181 habitantes do restante 
Alentejo Litoral, o que não é de estranhar face ao papel desempenhando pelo polo logístico e industrial. 
Ainda no que se refere às dependências funcionais salienta-se que todos os restantes concelhos apresentam 
um fraco poder atractor, com o volume de saídas a ser superior ao de entradas. (Figuras 4.4 e 4.5): 
 Em Sines, o peso das entradas é de 39,9% (4.181 residentes de outros concelhos do Alentejo Litoral e 

ainda 1.419 residentes de outras áreas do país que exercem a sua atividade ou estudam neste município), 
enquanto o peso das saídas é de apenas 4,3% (607 dos seus residentes exercem a sua atividade 
profissional ou estudam fora do concelho, sendo que destes, 361 habitantes o fazem em Santiago do 
Cacém). Ainda neste município é de salientar o peso significativo dos residentes da Área Metropolitana de 
Lisboa que aqui trabalha ou estuda (807 entradas, que representam cerca de 15% do total de entradas); 

 Em Grândola o peso das entradas e das saídas é mais equilibrado, com 13,1% de entradas (1.097 
residentes de outros concelhos) e 13,9% de saídas (1.165 residentes); 

 Em Santiago do Cacém, o peso das saídas é muito elevado (23,9% ou seja 4.131 residentes, dos quais 
mais de 76% trabalham ou estudam em Sines), sendo o peso das entradas de 7,5% (1.297 entradas); 
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 Em Alcácer do Sal registam-se 545 (7,4%) entradas e 1.045 saídas (14,6%); 
 Em Odemira, 1.354 residentes exercem a sua atividade fora do concelho (dos quais se destacam os 18% 

que realizam viagens pendulares com a região do Algarve), enquanto que entram no município para 
trabalhar ou estudar 636 residentes de outros concelhos. 

FIGURA 4.4 – MOVIMENTOS PENDULARES NO ALENTEJO LITORAL EM 2011 

 
Fonte: INE - Censos 2011 

FIGURA 4.5 – MOVIMENTOS PENDULARES NO ALENTEJO LITORAL EM 2011 (%) 

 
Fonte: INE - Censos 2011 
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No Quadro 4.2 apresentam-se os movimentos pendulares entre os concelhos do Alentejo Litoral em 2011, os 
quais permitem aferir sobre as principais relações funcionais entre os mesmos. Constata-se, da leitura do 
mesmo e da observação da Figura 4.6 que Sines se constitui como o principal destino das viagens pendulares 
efetuadas por residentes de outros concelhos, destacando-se como principais pares origem-destino: Santiago 
do Cacém - Sines (3.157 deslocações), Odemira - Sines (562 deslocações), Grândola - Sines (353 
deslocações), Alcácer do Sal - Grândola (318 deslocações) e Grândola - Santiago do Cacém (309 
deslocações). 

FIGURA 4.6 – POPULAÇÃO ATIVA QUE REALIZA VIAGENS PENDULARES EM 2011 

 
Fonte: INE -  Censos 2011 

De referir ainda a existência de diversos pares origem/destino com menos de 50 viagens pendulares, a saber: 
 Odemira e os concelhos de Alcácer do Sal e Grândola; 
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 Entre Alcácer do Sal e Santiago do Cacém; 
 Entre Sines e os concelhos de Alcácer do Sal e Grândola. 

QUADRO 4.2 – MOVIMENTOS PENDULARES ENTRE OS CONCELHOS DO ALENTEJO EM 2011  
Concelhos Alcácer do 

Sal Grândola Odemira Santiago do 
Cacém Sines Total 

Alcácer do Sal - 318 1 31 109 459 
Grândola 145 - 8 309 353 815 
Odemira 3 8 - 212 562 785 
Santiago do Cacém 18 216 200 - 3.157 3.591 
Sines 6 24 63 361 - 454 
Alentejo Litoral 172 566 272 913 4.181 6.104 

Fonte: INE - Censos 2011 
Importa ainda frisar que alguns concelhos do Alentejo Litoral apresentam relações funcionais expressivas com 
outras regiões do Alentejo e do país (Quadro 4.3 e Figura 4.7), nomeadamente com o Baixo Alentejo e com a 
Área Metropolitana de Lisboa (939 e 2.682 viagens em ambos os sentidos, respetivamente).  

QUADRO 4.3 – MOVIMENTOS PENDULARES ENTRE OS CONCELHOS DO ALENTEJO LITORAL E O RESTO DO PAÍS EM 2011  
Concelhos Baixo 

Alentejo 
Alentejo 
Central 

Alto 
Alentejo 

AML 
Norte AML Sul Algarve Resto do 

Pais Total 
Alcácer do Sal 90 241 5 146 437 20 50 989 
Grândola 145 61 6 151 425 32 63 883 
Odemira 289 22 10 112 53 378 69 933 
Santiago do Cacém 300 38 6 246 188 62 87 927 
Sines 115 35 21 350 574 68 431 1594 
Alentejo Litoral 939 397 48 1005 1677 560 700 5326 

Fonte: INE - Censos 2011 
O importante papel de Sines como polo empregador é bem evidente nas relações funcionais que estabelece 
com os municípios do Alentejo Litoral, e também com o resto do território nacional. Das 5.326 viagens entre o 
Alentejo Litoral e o resto do país, 1.594 (cerca de 30%) são com o município de Sines. 
Regista-se um elevado peso do Algarve nas regiões pendulares do município de Odemira (40% das viagens 
entre esse município e o território extra Alentejo Litoral), fruto da proximidade geográfica, e da atratividade da 
região algarvia enquanto polo de emprego. 



 

78 |  
 

De destacar ainda as 241 viagens entre Alcácer do Sal e o Alentejo Central, face às boas acessibilidades 
proporcionadas pela A2 e pela proximidade ao nó da A6 que facilitam as deslocações com esta sub-região, 
levando a população deste concelho a trabalhar em municípios como Évora e Vendas Novas. 

FIGURA 4.7 – MOVIMENTOS PENDULARES ENTRE OS CONCELHOS DO ALENTEJO LITORAL E O RESTO DO PAÍS EM 20114 

 
Fonte: INE - Censos 2011  

                                                                                 
4 Por uma questão de leitura, apenas se apresentam os pares origem/destino com mais de 100 viagens pendulares 
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4.2.3. Modos de transporte utilizados nas deslocações pendulares 
A repartição modal evidencia a acentuada dependência do automóvel individual, que suporta 61,7% do 
cômputo das deslocações pendulares realizadas no Alentejo Litoral (Figura 4.8), seguindo-se o modo pedonal 
(22,6%) e o autocarro (6,9%), detendo o comboio uma expressão residual, cifrada em 0,1% destas 
deslocações, justificado pelo facto do modo ferroviário não assegurar deslocações internas a este território. 
Igualmente residual é o peso do modo ciclável nas deslocações pendulares (1%). 
Note-se que não se registam diferenças significativas entre a repartição modal verificada nos vários municípios, 
ainda que Santiago do Cacém seja o que apresenta uma maior expressão na utilização do TI (65,7%) e menor 
peso do modo pedonal (19,9%).  

FIGURA 4.8 – REPARTIÇÃO MODAL DAS DESLOCAÇÕES PENDULARES, POR CONCELHO (2011) 

 
Fonte: INE - Censos 2011 

Da análise comparativa com 2001 (Figura 4.9) importa salientar: 
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FIGURA 4.9 – REPARTIÇÃO MODAL DAS DESLOCAÇÕES PENDULARES, POR CONCELHO (2001) 

 
Fonte: INE - Censos 2001 

Ao nível concelhio, foi em Sines e Santiago do Cacém que a redução da quota do modo pedonal foi mais 
significativa (de 37,9% para 24,8% e de 31,7% para 19,9%, respetivamente), sendo neste último concelho que 
o peso deste modo é mais reduzido.  
A utilização do automóvel, que detém um crescimento notável em todos os concelhos, regista a sua maior 
variação em Santiago do Cacém, tendo passado de 43,3% (2001) do total das deslocações para 65,7% (2011). 
Relativamente à repartição modal das deslocações intraconcelhias (Figura 4.10), esta tem uma distribuição 
semelhante à verificada para o cômputo das deslocações, ainda que a preferência pelo automóvel seja 
ligeiramente inferior (59,1% no Alentejo Litoral e 63,0% em Santiago do Cacém, o concelho que apresenta o 
peso mais elevado deste modo), detendo o modo pedonal uma participação mais significativa: 26,6% no 
Alentejo Litoral e 28,5% em Alcácer do Sal e Grândola.  

FIGURA 4.10 – REPARTIÇÃO MODAL DAS DESLOCAÇÕES PENDULARES INTRACONCELHIAS, POR CONCELHO (2011) 

 
Fonte: INE - Censos 2011 
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No que concerne à repartição modal das deslocações interconcelhias (Figura 4.11), o automóvel suporta mais 
de 70% dos fluxos gerados por todos os concelhos (74,6% no conjunto do Alentejo Litoral), ascendendo a 
78,1% e 77,6% nos casos de Grândola e Odemira, respetivamente. Destaque ainda para os transportes 
coletivos rodoviários, com o autocarro a representar 8,9% das deslocações geradas no Alentejo do Litoral e o 
transporte coletivo da empresa ou escola a ascender a 12,4%. 
Ainda de notar a fraca quota de utilização dos modos suaves (pedonal e ciclável) e dos transportes públicos, 
sendo que em alguns municípios o transporte coletivo da empresa/escola assume uma quota superior do 
transporte público, o que evidencia a existência de diversos serviços de transportes assegurados quer por 
polos empregadores que garantem o transporte dos seus trabalhadores, quer pelos próprios municípios que, 
face às lacunas existentes asseguram o transporte escolar de uma percentagem significativa dos alunos. 

FIGURA 4.11 – REPARTIÇÃO MODAL DAS DESLOCAÇÕES PENDULARES INTERCONCELHIAS, POR CONCELHO (2011) 

 
Fonte: INE - Censos 2011 
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Como tal, realizaram-se inquéritos à mobilidade da população residente nos 5 municípios do Alentejo Litoral, 
cujos resultados se apresentam seguidamente. 

4.3.1. Inquéritos aos residentes 
Para a caracterização dos padrões de mobilidade da população residente no Alentejo Litoral, realizaram-se 
1.616 inquéritos telefónicos válidos que decorreram nos meses de novembro de 2015 a janeiro de 2016. Note-
se que estes trabalhos foram suspensos durante o período das férias escolares de Natal, por corresponder a 
um período atípico em termos dos padrões de mobilidade habituais dos residentes. 
A segmentação da amostra foi realizada por escalão etário, sexo e freguesia de residência, de acordo com as 
quotas apresentadas no Relatório de Programação dos Trabalhos de Campo (RPTC). Com o objetivo de se 
obter uma maior taxa de amostragem optou-se por dimensionar para as freguesias existentes em 2001 (que 
correspondem ao zonamento definido no capítulo 2). Por uma questão legal apenas foi possível inquirir a 
população com mais de 14 anos de idade, pelo que o dimensionamento da amostra foi efetuado para as faixas 
etárias inquiridas. 
Para a realização dos inquéritos foi utilizado o sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview), no 
sentido de tornar a realização do inquérito mais célere e garantir a qualidade do mesmo, tendo os trabalhos de 
campo sido assegurados pela empresa Multidados. 
Uma vez que se pretendia caracterizar as viagens realizadas apenas nos dias úteis, as entrevistas decorreram 
de terça-feira a sábado, reportando-se as questões ao dia anterior da realização dos inquéritos. O questionário 
apresenta-se no Anexo II do presente relatório. 
No Quadro 4.4 apresenta-se a distribuição dos inquéritos obtidos por escalão etário, sexo e freguesia. 

QUADRO 4.4 – DISTRIBUIÇÃO DOS INQUÉRITOS POR ESCALÃO ETÁRIO E SEXO 
Freguesia H 15-24 M 15-24 H 25-64 M 25-64 H 65+ M 65+ Total 

Alcácer do Sal 13 13 73 71 28 40 238 
Santa Maria do Castelo 4 4 23 22 7 10 70 
Santa Susana 1 1 2 3 1 3 11 
Santiago 4 4 27 25 10 14 84 
Torrão 2 2 12 11 6 8 41 
São Martinho 1 1 2 3 2 2 11 
Comporta 1 1 7 7 2 3 21 
Grândola 13 11 70 60 28 37 219 
Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão 1 1 4 3 2 2 13 
Grândola 8 7 38 42 18 23 136 
Melides 1 1 9 8 5 7 31 
Santa Margarida da Serra 1 1 1 1 1 2 7 
Carvalhal 2 1 18 6 2 3 32 
Odemira 30 30 139 146 66 73 484 
Colos 1 1 6 5 3 3 19 
Relíquias 1 1 5 4 3 4 18 
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Freguesia H 15-24 M 15-24 H 25-64 M 25-64 H 65+ M 65+ Total 
Sabóia 1 1 5 5 4 5 21 
Santa Clara-a-Velha 1 1 3 3 2 2 12 
Santa Maria 1 1 8 7 3 3 23 
São Luís 2 2 10 10 5 7 36 
São Martinho das Amoreiras 1 1 5 4 4 4 19 
São Salvador 2 2 9 10 4 5 32 
São Teotónio 7 5 34 36 15 13 110 
Vale de Santiago 1 1 3 3 1 2 11 
Vila Nova de Milfontes 5 5 24 31 9 10 84 
Pereiras-Gare 1 1 1 1 1 1 6 
Bicos 1 1 3 3 2 2 12 
Zambujeira do Mar 1 2 5 5 2 3 18 
Luzianes-Gare 1 1 2 3 2 3 12 
Boavista dos Pinheiros 2 2 9 9 3 3 28 
Longueira / Almograve 1 2 7 7 3 3 23 
Santiago do Cacém 29 27 141 152 58 79 486 
Abela 1 1 4 4 3 3 16 
Alvalade 3 2 11 10 1 11 38 
Cercal do Alentejo 3 3 18 17 9 11 61 
Ermidas do Sado 2 2 11 11 5 7 38 
Santa Cruz 1 1 2 2 2 3 11 
Santiago do Cacém 6 6 41 41 16 22 132 
Santo André 9 8 40 55 13 14 139 
São Bartolomeu da Serra 1 1 2 2 2 -  8 
São Domingos 1 1 4 5 2 3 16 
São Francisco da Serra 1 1 4 3 3 3 15 
Vale de Água 1 1 4 2 2 2 12 
Sines 13 12 61 64 17 22 189 
Sines 12 10 55 58 15 19 169 
Porto Covo 1 2 6 6 2 3 20 
Total 98 93 484 493 197 251 1.616 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015- janeiro 2016 
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A amostra foi estimada com base nos resultados dos Censos 2011, tendo-se restringido por questões legais à 
população com 15 ou mais anos, pelo que os padrões de mobilidade da faixa etária com idade inferior a 15 
anos não se encontram caracterizados. 
No Quadro 4.5 apresentam-se as taxas de amostragem obtidas por freguesia. 

QUADRO 4.5 – TAXAS DE AMOSTRAGEM POR FREGUESIA 
Freguesia Pop. 15 ou + anos Nº inquéritos Taxa de amostragem (%) 

Alcácer do Sal 1.1361 238 2,1 
Santa Maria do Castelo 3.511 70 2,0 
Santa Susana 333 11 3,3 
Santiago 3.983 84 2,1 
Torrão 2.030 41 2,0 
São Martinho 405 11 2,7 
Comporta 1.099 21 1,9 
Grândola 12 988 219 1,7 
Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão 639 13 2,0 
Grândola 9.213 136 1,5 
Melides 1.495 31 2,1 
Santa Margarida da Serra 165 7 4,2 
Carvalhal 1.476 32 2,2 
Odemira 22.880 484 2,1 
Colos 914 19 2,1 
Relíquias 850 18 2,1 
Sabóia 1.061 21 2,0 
Santa Clara-a-Velha 549 12 2,2 
Santa Maria 1.137 23 2,0 
São Luís 1.765 36 2,0 
São Martinho das Amoreiras 925 19 2,1 
São Salvador 1.623 32 2,0 
São Teotónio 4.903 110 2,2 
Vale de Santiago 511 11 2,2 
Vila Nova de Milfontes 4.177 84 2,0 
Pereiras-Gare 237 6 2,5 
Bicos 495 12 2,4 
Zambujeira do Mar 826 18 2,2 
Luzianes-Gare 387 12 3,1 
Boavista dos Pinheiros 1.351 28 2,1 
Longueira / Almograve 1.169 23 2,0 
Santiago do Cacém 26.086 486 1,9 
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Freguesia Pop. 15 ou + anos Nº inquéritos Taxa de amostragem (%) 
Abela 793 16 2,0 
Alvalade 1.851 38 2,1 
Cercal do Alentejo 3.020 61 2,0 
Ermidas do Sado 1.798 38 2,1 
Santa Cruz 414 11 2,7 
Santiago do Cacém 6.573 132 2,0 
Santo André 9.238 139 1,5 
São Bartolomeu da Serra 347 8 2,3 
São Domingos 764 16 2,1 
São Francisco da Serra 738 15 2,0 
Vale de Água 550 12 2,2 
Sines 12.169 189 1,6 
Sines 11.264 169 1,5 
Porto Covo 905 20 2,2 
Total 85.484 1616 1,9 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015- janeiro 2016 

4.3.2. Indicadores globais 
Os 85.484 residentes no Alentejo Litoral com mais de 14 anos realizam diariamente 192.553 viagens, das quais 
cerca de 29% são realizadas a pé ou de bicicleta (55.823 viagens) e cerca de 71% são motorizadas (136.713 
viagens), sendo que o número médio de viagens por habitante ronda as 2,25 viagens (Quadro 4.6).  

QUADRO 4.6 – INDICADORES GLOBAIS DE MOBILIDADE 
Indicadores Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines Alentejo 
Litoral 

População 11.361 12.988 22.880 26.086 12.169 85.484 
Total de viagens 24.340 28.505 51.578 57.516 30.615 192.553 
Viagens motorizadas 18.696 19.392 34.875 41.508 22.261 136.731 
% viagens motorizadas 10 10 18 22 12 71 
Nº médio viagens/hab. 2,14 2,19 2,25 2,20 2,52 2,25 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015- janeiro 2016 
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4.3.3. Caracterização das viagens 
4.3.3.1. Número de viagens realizadas pelos residentes 

No Quadro 4.7 e na Figura 4.12 representa-se o número de viagens realizadas pela população de cada 
município, sendo de salientar que: 
 A maioria da população da região (76%) realiza em média uma ou duas viagens diárias, cerca de 5% realiza 

3 viagens, 16% realiza 4 viagens e 2% realiza 5 ou mais viagens diariamente; 
 Os cinco concelhos do Alentejo Litoral apresentam um comportamento semelhante no que concerne ao 

número de viagens declaradas, predominando em todos a população que realiza 1 ou 2 viagens (85% em 
Alcácer do Sal, 82% em Grândola, 77% em Odemira, 79% em Santiago do Cacém e 57% em Sines); 

 O concelho de Sines é o que apresenta um maior peso da população que realiza 4 viagens (32%). 
QUADRO 4.7 – NÚMERO DE VIAGENS REALIZADAS 

Concelhos 1 ou 2 3 4 5 ou mais Total 
Viagens 

Número médio 
de viagens 

Alcácer do Sal 20.810 585 2.944 0 24.340 2,14 
Grândola 23.395 430 4.405 275 28.505 2,19 
Odemira 39.644 3.411 6.289 2.234 51.578 2,25 
Santiago do Cacém 45.562 3.817 7.342 795 57.516 2,21 
Sines 17.483 2.334 9.803 996 30.615 2,52 
Alentejo Litoral 146.894 10.577 30.783 4.299 192.553 2,25 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
FIGURA 4.12 – NÚMERO DE VIAGENS REALIZADAS 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
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Relativamente às viagens declaradas pela população admite-se que: 
 O número de viagens declarado se possa encontrar subestimado. De um modo geral, existe tendência para 

que os inquiridos ignorem algumas das viagens realizadas, por esquecimento ou por relevância, 
nomeadamente por estas serem de curta distância e muitas vezes realizadas a pé; 

 A taxa de desemprego contribui para uma redução do número de viagens realizadas pelos inquiridos, 
tendência generalizada a todo o país e que se reflete sobretudo na redução das viagens motorizadas; 

 O envelhecimento populacional é igualmente um fator que contribui para um menor número de viagens, 
nomeadamente de viagens regulares. Não é por isso de estranhar que Sines que apresenta uma estrutura 
etária mais jovem seja o município com maior número médio de viagens por habitante. 

4.3.3.2. Motivos das viagens 
Relativamente ao motivo das viagens (Quadro 4.8) é de frisar que os inquiridos referiram, na sua maioria, 
realizar viagens por motivo de trabalho (58.661 viagens), compras (38.394 viagens) e saúde (32.314 viagens) 
que totalizaram 129.369 deslocações. Apenas foram consideradas viagens com o motivo “Ir para casa” quando 
os inquiridos indicaram deslocar-se entre primeira e segunda residências (1.929 viagens). 

QUADRO 4.8 – DISTRIBUIÇÃO DAS VIAGENS REALIZADAS POR MOTIVO 
Concelhos Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines Alentejo 
Litoral 

Assuntos pessoais 2.339 2.260 8.340 5.418 2.697 21.054 
Compras 4.116 7.201 10.240 10.203 6.634 38.394 
Desporto / Lazer 1.242 1.602 3.334 3.978 3.332 13.488 
Em serviço 92 0 737 446 399 1.674 
Estudo 1.389 1.483 2.251 2.434 1.763 9.321 
Ir para casa 196 235 863 634 0 1.929 
Ir para o trabalho  8.937 10.204 12.943 18.434 8.143 58.661 
Levar / Buscar a família 941 615 1354 2.255 1.796 6.961 
Refeição 103 211 762 1.161 466 2.703 
Saúde 3.871 4.559 8.472 10.812 4.599 32.314 
Visitar familiares / amigos 1.113 134 2.280 1.741 786 6 055 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
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Com menor expressão surgem os motivos “levar/buscar família” (6.961 viagens), “visitar amigos/familiares com 
6.055 viagens e “estudo” (9.321 viagens). Salienta-se, contudo, que a fraca expressão do motivo “estudo” se 
encontra associada ao facto de, por motivos legais, não se ter inquirido a população dos escalões etários mais 
jovens, pelo que o volume destas viagens se encontra subvalorizado. As viagens associadas aos motivos “em 
serviço” e “refeição” têm fraca expressão representando 1.674 viagens e 2.703 viagens, respetivamente.  
Analisando os motivos das viagens por concelho (Figura 4.13) constata-se que: 
 Os concelhos de Grândola e Alcácer do Sal são os que apresentam maior percentagem de viagens por 

motivo de “trabalho”, com quotas de 36% e 37%, respetivamente. Nos restantes concelhos a quota varia 
entre os 25% em Odemira e os 32% em Santiago do Cacém; 

 As viagens por motivo “estudo” apresentam maior expressão nos concelhos de Sines e Alcácer do Sal (6%), 
sendo que nos restantes concelhos varia entre 4% e 5%; 

 As viagens “em serviço” rondam apenas 1% das viagens totais em todos os concelhos; 
 O concelho de Grândola é o que apresenta maior quota de viagens por motivo de compras (25%), seguindo-

se Sines (22%) e Odemira (20%), sendo Alcácer do Sal e Santiago do Cacém os concelhos em que este 
motivo apresenta menor representatividade (17% e 18%, respetivamente); 

 O motivo “desporto/lazer” apresenta maior representatividade no concelho de Sines (11%), oscilando nos 
outros concelhos entre 5% e 7%; 

 O motivo “assuntos pessoais” assume uma expressão significativa no concelho de Odemira (16%), 
constituindo, a par do motivo de saúde, o segundo motivo de viagens dos residentes; 

 O motivo “saúde” assume uma expressão significativa na maioria dos concelhos, especialmente em 
Santiago do Cacém (19%). Nos restantes concelhos este motivo ronda os 15% e 16%, sendo este o terceiro 
motivo das viagens da população; 

 Os motivos “levar/buscar família”, “refeição” e “ir para casa” assumem fraca expressão em todos os 
concelhos (máximo de 6%). 

FIGURA 4.13 – MOTIVO DAS VIAGENS POR CONCELHO 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
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4.3.3.3. Repartição modal das viagens 
No Quadro 4.9 e na Figura 4.14 apresenta-se a repartição modal das viagens realizadas pelos residentes nos 
concelhos do Alentejo Litoral tendo em consideração os modos de transporte utlizados.  
Verifica-se que os residentes dão preferência às viagens em transporte individual, como condutores (85 156 
viagens), ou como passageiros (35.776 viagens) e às viagens que realizam a pé (55.162 viagens). 
Com menor expressão estão as viagens realizadas em autocarro, através do serviço da Rodoviária do Alentejo 
(6.192 viagens), viagens de motorizada (2.430 viagens), táxi (2.031 viagens) e outro modo de transporte (2.005 
viagens), como por exemplo em ambulância nas viagens por motivo de saúde.  

QUADRO 4.9 – REPARTIÇÃO MODAL DAS VIAGENS POR CONCELHO 
Concelhos Alcácer do 

Sal Grândola Odemira Santiago do 
Cacém Sines Alentejo 

Litoral 
A Pé 5.644 8.887 16.516 15.761 8.354 55.162 
Autocarro Junta de Freguesia 86 - 588 99 - 774 
Autocarro Município 490 - - 135 - 625 
Autocarro Rodoviária Alentejo 1.567 785 1.419 2.422 - 6.192 
Autocarro Serviços Expresso - - 50 50 66 166 
Autocarro Serviços Urbanos - - - - 1.067 1.067 
Barco 124 92 - - - 216 
Bicicleta  226 187 247 - 660 
Carro (condutor) 10.638 11.960 20.902 27.852 13.804 85.156 
Carro (passageiro) 4.950 6.009 9.310 8.846 6.661 35.776 
Comboio CP - - 94 200 - 294 
Motorizada 593 409 803 255 371 2.430 
Táxi 99 137 1.086 642 67 2.031 
Outro 149 - 623 1.007 226 2.005 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
As viagens realizadas em Autocarro - Serviços Expresso, Serviços Urbanos e da Junta de Freguesia e do 
Município, barco, bicicleta e em comboio têm fraca expressão, totalizando, em conjunto 3.802 viagens, cerca 
de 4% do total das viagens, razão pela qual foram agrupados em “Outros” juntamente com o táxi e a motorizada 
(Figura 4.14). 
Conclui-se assim que a quota de utilização do transporte coletivo é bastante reduzida, analisando-se na Figura 
4.16 as preferências pelo TC por concelho. 
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Uma análise individualizada por concelho (Quadro 4.9 e da Figura 4.14) permite constatar que: 
 O automóvel privado é o meio de transporte mais utilizado, sendo a sua quota de utilização superior a 60% 

em todos os municípios, com exceção de Odemira, em que esta quota se cifra nos 59%. Sines é o município 
com maior peso deste meio de transporte (67%);  

 Em Santiago do Cacém, 48% das viagens são realizadas de carro, com os residentes a serem os 
condutores da viatura; este meio de transporte tem também representatividade nos restantes concelhos, 
rondando os 41% e os 45% e constitui o primeiro meio de transporte escolhido pela população; 

 O concelho de Odemira é o que regista maior quota de utilização do modo pedonal (cerca de um terço do 
total das viagens dos residentes), e Alcácer do Sal é onde este modo tem menos representatividade (23%). 
Nos restantes concelhos a quota das viagens “a pé” oscila entre os 27% (Sines) e os 31% (Grândola), 
sendo este o segundo meio de transporte mais representativo; 

 O “carro (como passageiro)” assume uma expressão significativa no concelho de Sines (22%) e menor 
representatividade no concelho de Santiago do Cacém (15%), sendo que nos restantes concelhos ronda 
os 20%, apresentando-se assim como o terceiro meio preferencial; 

 O “Autocarro Rodoviária do Alentejo” assume uma fraca expressão em todos os concelhos (igual ou inferior 
a 4%), exceto em Alcácer do Sal (6%); 

 Agrupados em “Outros”, estão a “Motorizada”, o “Táxi”, o “Autocarro Serviço Expresso”, o “Autocarro Junta 
de Freguesia”, o “Autocarro do Município”, o “Barco”, a “Bicicleta” e o “Comboio”, que assumem cerca de 
4% no geral dos concelhos, com maior representatividade no concelho de Odemira (7%). 

FIGURA 4.14 – REPARTIÇÃO MODAL DAS VIAGENS POR CONCELHO 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

Na Figura 4.15 apresenta-se a repartição modal das viagens em função do motivo, sendo de analisar as 
diferenças significativas na seleção do modo por motivo das viagens, a saber: 
 As deslocações a pé assumem menor representatividade nos motivos “em serviço” e “saúde” (9% e 11% 

respetivamente) e maior representatividade nos motivos “visitar amigos/familiares” (36%), “refeição” (38%), 
“estudo” (41%), “ir para casa” (63%) e “desporto/lazer” (65%); 

 Os motivos “em serviço” e “saúde” em que as quotas de deslocações a pé são reduzidas, correspondem 
aos motivos com maior expressão do TI, seja em carro como condutor ou como passageiro (cerca de 82% 
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e 64%). No caso das deslocações “em serviço” o carro é quase uma necessidade quando não se tratam de 
deslocações que possam realizar com recurso ao modo pedonal e no caso das deslocações por motivo 
saúde, a ocasionalidade das viagens associada à ausência de transportes públicos ajustados às 
necessidades de mobilidade da população justifica esta opção; 

 O motivo “saúde” é o que agrega um maior leque de modos de transporte selecionados, desde o carro, a 
pé, de táxi, de autocarro da Rodoviária do Alentejo e Serviços Urbanos, etc. O facto de abranger uma 
população mais idosa que muitas vezes não dispõe de viatura própria para a realização das viagens é um 
dos fatores que justificam esta opção modal. 

FIGURA 4.15 – REPARTIÇÃO MODAL DAS VIAGENS POR MOTIVO 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

No que concerne à repartição das viagens por modo de TC por concelho (Figura 4.16), constata-se que: 
 Em Alcácer do Sal a maioria das viagens (69%) são realizadas em serviços regulares da rodoviária do 

Alentejo, sendo o segundo modo de transporte mais utilizado o autocarro do município (22%) e o terceiro 
o barco (5%); 

 Em Grândola há dois meios de TC utilizados, sendo o autocarro da Rodoviária do Alentejo o mais 
representativo (90%) e o barco menos significativo nas viagens dos residentes (10%); 

 No concelho de Odemira 27% das viagens em TC são realizadas em autocarros de serviços realizados 
pelas Juntas de Freguesias, 66% da Rodoviária do Alentejo e 7% utilizam o comboio; 
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 Em Santiago do Cacém, as viagens em autocarro da Rodoviária do Alentejo representam 83% das viagens 
em TC, seguindo-se o comboio (7%), o autocarro do município (5%) e por fim o autocarro da junta de 
freguesia (3%) e o autocarro dos serviços expresso (2%); 

 No concelho de Sines, os autocarros de serviços urbanos têm uma elevada representatividade entre os 
utilizadores de TC (94% das viagens realizadas em TC), sendo que 6% das viagens são efetuadas em 
autocarros de serviços expresso. 

FIGURA 4.16 – REPARTIÇÃO DAS VIAGENS EM TRANSPORTE COLETIVO E POR CONCELHO 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

Note-se que em todos os concelhos a representatividade do comboio é bastante reduzida (inferior a 10%), o 
que se deve essencialmente ao facto do Alentejo Litoral apenas ter serviços de longo curso (Alfa e Intercidades) 
que não asseguram as necessidades diárias da população. 

4.3.3.4. Hora de realização das viagens 
No Quadro 4.10 e na Figura 4.17 apresenta-se a distribuição horária das viagens ao longo do dia, de acordo 
com a hora declarada de início das mesmas, sendo de destacar dois períodos de concentração de viagens, 
um de manhã e de outro de tarde. 

QUADRO 4.10 – HORA DE REALIZAÇÃO DAS VIAGENS 
Horas Nº viagens % Viagens 
01h00 68 0,04 
02h00 49 0,03 
03h00 68 0,04 
04h00 163 0,08 
05h00 333 0,17 
06h00 1.566 0,81 
07h00 8.245 4,28 
08h00 21.630 11,23 
09h00 16.958 8,81 
10h00 15.947 8,28 
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Horas Nº viagens % Viagens 
11h00 13.563 7,04 
12h00 14.321 7,44 
13h00 10.554 5,48 
14h00 13 932 7,24 
15h00 12.943 6,72 
16h00 15.780 8,19 
17h00 15.777 8,19 
18h00 14.281 7,42 
19h00 8.244 4,28 
20h00 3.904 2,03 
21h00 1.233 0,64 
22h00 1.101 0,57 
23h00 1.157 0,60 
24h00 736 0,38 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
A maioria das viagens realizam-se entre as 7h e as 19h, concentrando-se a maior parte entre as 08h e as 10h 
(cerca de 28%) no período da manhã e entre as 16h e as 17h (cerca de 16%) no período da tarde. É de realçar 
que o número de viagens é bastante próximo no período da tarde em vários períodos horários. De madrugada 
(01h-06h), a população residente no Alentejo Litoral praticamente não realiza viagens.  

FIGURA 4.17 – HORA DE INÍCIO DAS VIAGENS REALIZADAS 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
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4.3.3.5. Duração média das viagens 
No Quadro 4.11 apresenta-se a duração média das viagens por modo de transporte. Como se pode observar, 
a duração média das viagens com início nos municípios do Alentejo Litoral é de 19 minutos sendo semelhante 
em todos os concelhos, variando entre o máximo de 24 minutos em Odemira e o mínimo de 15 minutos em 
Grândola. 
Analisando a duração por modo de transporte, verifica-se que as viagens com maior duração são realizadas 
em Autocarros dos Serviços Expressos (2,5h) e pelo Comboio CP (1,5h), o que poderá ser justificado por estes 
serem vocacionados para viagens de longo curso e, portanto, de maior duração. 
Como seria expectável, o modo pedonal é o modo de transporte que apresenta menor duração das viagens 
(13 minutos de duração média) seguindo-se o “autocarro do município” com 15 minutos e a “bicicleta” e o “carro 
como condutor”, ambos com cerca de 17 minutos de duração. No caso das viagens “a pé” e “bicicleta” tratam-
se de viagens de proximidade e, como tal, de menor distância e duração. 

QUADRO 4.11 – DURAÇÃO MÉDIA DAS VIAGENS POR CONCELHO E MODO DE TRANSPORTE 
Concelhos Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines Alentejo 
Litoral 

A Pé 00:14 00:10 00:14 00:12 00:14 00:13 
Autocarro Junta de Freguesia 01:00 - 00:24 00:30 - 00:28 

Autocarro Município 00:15 - - 00:15 - 00:15 
Autocarro Rodoviária Alentejo 00:33 00:30 00:59 00:53 - 00:48 

Autocarro Serviços Expresso - - 02:00 01:30 02:50 02:30 

Barco 00:30 00:35 - - - 00:32 
Bicicleta  00:25 00:13 00:15 - 00:17 
Carro (como condutor) 00:18 00:15 00:21 00:16 00:14 00:17 
Carro (como passageiro) 00:27 00:23 00:30 00:25 00:20 00:26 
Comboio CP - - 02:00 01:24 - 01:36 
Motorizada 00:16 00:08 00:20 00:13 00:09 00:15 
Outro 01:50 - 01:57 00:54 01:08 01:19 
Táxi 00:10 00:15 00:43 00:22 00:10 00:30 
Autocarro Serviços Urbanos 00:27 00:18 01:06 00:30 00:30 00:32 

Total 00:21 00:15 00:24 00:19 00:16 00:19 
*Nota: os campos a branco indicam que não foram realizadas viagens no concelho, ou no modo específico 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
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No Quadro 4.12 apresenta-se a duração média das viagens por motivo. O motivo “ir para o trabalho” é o que 
apresenta menor duração média (13 minutos). Seguem-se os motivos “compras”, “refeição” e “levar/buscar 
família” com cerca de 15 minutos. Com durações entre os 16 e os 19 minutos encontram-se as viagens por 
motivo “desporto/lazer”, “assuntos pessoais” e “estudo”. 
Os motivos cujas viagens apresentam maior duração, referem-se às viagens para “visitar familiares/amigos”, 
“em serviço”, “saúde” e “ir para casa”, todos com uma duração média igual ou superior a 28 minutos. 

QUADRO 4.12 – DURAÇÃO MÉDIA DAS VIAGENS POR CONCELHO E MOTIVO 
Concelhos Alcácer do 

Sal Grândola Odemira Santiago do 
Cacém Sines Alentejo 

Litoral 
Assuntos pessoais 00:14 00:20 00:24 00:14 00:11 00:18 
Compras 00:18 00:13 00:17 00:14 00:12 00:15 
Desporto / Lazer 00:28 00:14 00:19 00:18 00:15 00:18 
Em serviço 00:20  00:22 00:42 01:27 00:43 
Estudo 00:29 00:11 00:23 00:15 00:16 00:18 
Ir para o trabalho 00:13 00:12 00:14 00:15 00:10 00:13 
Levar / Buscar a família 00:13 00:12 00:17 00:18 00:13 00:15 

Refeição 00:05 00:15 00:12 00:23 00:07 00:16 
Saúde 00:36 00:28 00:44 00:27 00:30 00:33 
Visitar familiares / amigos 00:36 00:10 00:38 00:56 00:33 00:42 

Ir para casa 00:15 00:07 00:47 00:11  00:27 
Total 00:21 00:15 00:24 00:19 00:16 00:19 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

4.3.3.6. Frequência das viagens 
Como se pode verificar na Figura 4.18, no conjunto dos cinco municípios que constituem o Alentejo Litoral 
cerca de 37% das viagens assumem um carácter regular (realizam-se 5 vezes por semana), 20% realizam-se 
de duas a três vezes por semana, 14% uma vez por semana, 13% uma vez por mês, 2% ao fim-de-semana, 
sendo de 14% o peso das viagens que se realizam com outra frequência (na sua maioria correspondem a 
viagens que se realizam menos de uma vez por semana). 
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A análise por concelho permite concluir que: 
 Grândola e Alcácer do Sal são os concelhos com maior frequência de realização das viagens, ascendendo 

o peso das viagens em dias úteis aos 41% e 42% respetivamente. Nos restantes concelhos o peso das 
viagens em dia útil oscila entre 31% e 38%; 

 Os concelhos de Sines e Odemira são os que apresentam maior expressão das viagens realizadas duas a 
três vezes por semana (com um peso de 24% e 23%, respetivamente); 

 As viagens realizadas com menor frequência (com frequência de uma vez por semana ou inferior) têm 
expressão nos concelhos de Alcácer do Sal, Odemira e Grândola, com pesos de 31%, 33% e 32%, 
respetivamente; 

 As viagens realizadas só ao fim-de-semana oscilam entre 1 e 2%, exceto em Grândola que atingem os 4%. 
FIGURA 4.18 – FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DAS VIAGENS POR CONCELHO 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

Na Figura 4.19 representa-se a frequência das viagens por motivo. Com seria expetável, as viagens pendulares 
por motivo “trabalho” e “estudo”, bem como as viagens “levar/buscar família” são as que se realizam com maior 
frequência. No caso do motivo de trabalho a percentagem da população que realiza viagens todos os dias úteis 
ascende aos 87% e do motivo “estudo” aos 83%. Em situação inversa, ou seja, as viagens menos frequentes 
encontram-se associadas aos motivos “visitar amigos/familiares”, “assuntos pessoais” e “saúde”. 
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FIGURA 4.19 – FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DAS VIAGENS POR MOTIVO 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

4.3.3.7. Principais origens/destinos das viagens 
Relativamente às principais origens/destinos das viagens realizadas pela população residente no Alentejo 
Litoral, e de modo a quantificá-las, agruparam-se em: 
 Intraconcelhias, ou seja, que têm origem e destino dentro do mesmo concelho; 
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 Exteriores, referindo-se às viagens que têm os dois extremos (origem e destino) fora do Alentejo Litoral, 

mas que atravessam o seu território. 
No Quadro 4.13 apresentam-se os resultados obtidos, sendo de frisar que a maioria das viagens realizadas 
pelos residentes nos concelhos Alentejo Litoral são intraconcelhias e representam 86,5% do total (cerca de 
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Odemira, 197 viagens por residentes em Santiago do Cacém e 66 viagens efetuadas por residentes em Sines. 
Os residentes do concelho de Alcácer do Sal não indicaram ter realizado viagens exteriores ao Alentejo Litoral. 

QUADRO 4.13 – TIPOLOGIA DE VIAGENS 

Concelhos 
Viagens 

Intraconcelhias 
Viagens Intra 

Alentejo Litoral Viagens Externas Alentejo Litoral 
Viagens 

Exteriores 
Nº % Nº % Nº % Nº 

Alcácer do Sal 20.365 84,5 888 3,7 2.853 11,8 24.105 0 
Grândola 24.944 88,6 2.047 7,3 1.153 4,1 28.144 184 
Odemira 44.369 89,4 1.972 4,0 3.296 6,6 49.637 266 
Santiago do Cacém 50.404 84,6 6.234 10,5 2.917 4,9 59.556 197 
Sines 25.844 85,0 3.850 12,7 704 2,3 30.398 66 
Alentejo Litoral 165.927 86,5 14.990 7,8 10.923 5,7 191.840 713 
Total - - - - - - 192.553 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
Ainda que o predomínio de viagens intraconcelhias seja um aspeto comum a todos os concelhos, a análise 
efetuada por concelho evidencia disparidades quanto ao peso relativo das diferentes tipologias de viagens 
(Figura 4.20), a saber: 
 Os concelhos de Odemira e Alcácer do Sal são os que apresentam menor expressão de viagens intra 

Alentejo Litoral (4,0% e 3,8%, respetivamente), sendo que nos restantes concelhos este peso oscila entre 
os 7% e os 13%; 

 Em termos de viagens externas, Sines é o concelho com menor expressão deste tipo de viagens (2,3%) e 
Alcácer do Sal com maior expressão (12%), variando nos restantes concelhos entre os 4% e os 7%; 

 Relativamente às viagens intraconcelhias, os pesos relativos de cada concelho são muito próximos, 
destacando-se apenas o concelho de Odemira, em que este tipo de viagem está perto da ordem dos 90%. 

FIGURA 4.20 – TIPOLOGIA DE VIAGENS 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
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No que concerne aos fluxos entre os cinco concelhos do Alentejo Litoral (Quadro 4.14 e Quadro 4.15), são 
realizadas diariamente 180.917 viagens, correspondendo os fluxos mais significativos a: 
 Viagens intraconcelhias: 
– Internas ao concelho de Alcácer do Sal (cerca de 20.365 viagens); 
– Internas ao concelho de Grândola (24.944 viagens); 
– Internas ao concelho de Odemira (44.369 viagens); 
– Internas ao concelho de Santiago do Cacém (50.404 viagens); 
– Internas ao concelho de Sines (25.844 viagens); 
 Viagens entre concelhos do Alentejo Litoral: 
– Ligações entre Sines e Santiago do Cacém (cerca de 3.294 viagens de Santiago do Cacém para Sines e 

3.263 viagens no sentido inverso). 
QUADRO 4.14 – MATRIZ ORIGEM/DESTINO DAS VIAGENS ENTRE CONCELHOS DO ALENTEJO LITORAL 

Concelhos Alcácer do 
Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines Total 
Alcácer do Sal 20.365 433 53 352 50 21.252 
Grândola 443 24.944 50 1.368 186 26.991 
Odemira 53 50 44.369 1.330 538 46.341 
Santiago do Cacém 356 1.270 1.315 50.404 3.294 56.639 
Sines 50 49 489 3.263 25.844 29.694 
Alentejo Litoral 21.266 26.746 46.276 56.718 29.912 180.917 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
QUADRO 4.15 – PESO RELATIVO DOS PARES ORIGEM/DESTINO DAS VIAGENS ENTRE CONCELHOS DO ALENTEJO LITORAL (%) 

Concelhos Alcácer do 
Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines Total 
Alcácer do Sal 11,3 0,2 0,0 0,2 0,0 11,7 
Grândola 0,2 13,8 0,0 0,8 0,1 14,9 
Odemira 0,0 0,0 24,5 0,7 0,3 25,6 
Santiago do Cacém 0,2 0,7 0,7 27,9 1,8 31,3 
Sines 0,0 0,0 0,3 1,8 14,3 16,4 
Alentejo Litoral 11,8 14,8 25,6 31,4 16,5 100,0 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
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Das 10.923 viagens externas apresenta-se no Quadro 4.16 os pares origem/destino mais significativos, sendo 
de salientar as relações entre os seguintes concelhos: 
 Alcácer do Sal – Setúbal (780 viagens); 
 Santiago do Cacém – Lisboa (1.127 viagens); 
 Odemira – Lisboa (922 viagens); 
 Odemira – Beja (654 viagens). 
Os pares origem/destino designados representam cerca de 42% das viagens externas aos concelhos do 
Alentejo Litoral. 

QUADRO 4.16 – PARES ORIGEM/DESTINO DAS VIAGENS EXTERNAS NO ALENTEJO LITORAL 
Concelhos Beja Évora Faro F.Alentejo Lisboa Ourique Portimão Setúbal Outros Total 

Alcácer do Sal 0 257 0 148 421 51 0 780 1195 2853 
Grândola 246 0 137 0 134 0 0 249 386 1153 
Odemira 654 54 180 0 922 192 442 204 649 3296 
Santiago do Cacém 99 0 135 179 1127 0 0 288 1088 2917 
Sines 0 66 0 0 200 0 0 134 303 704 
Alentejo Litoral 999 378 453 328 2804 243 442 1655 3621 10923 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

4.4. CARACTERIZAÇÃO DOS INQUIRIDOS 
No presente subcapítulo apresenta-se a caracterização da população residente inquirida (nível de instrução, 
situação perante o emprego, entre outros), bem como o apuramento de alguns indicadores que condicionam a 
mobilidade e como tal são fundamentais para a compreensão das opções modais dos inquiridos (posse de 
carta de condução, disponibilidade de viatura para a realização das viagens, entre outros).  
Relativamente à dimensão da amostra (Figura 4.21 e Figura 4.22), definida com base na população total do 
Alentejo Litoral, foram inquiridas 1.616 pessoas (52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino), em que 
11% tem entre 15 e 24 anos, 23% entre 25 e 44 anos, 38% tem entre 45 e 64 anos e 28% mais de 65 anos. 
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FIGURA 4.21 – SEXO DA POPULAÇÃO INQUIRIDA 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

FIGURA 4.22 – IDADE DA POPULAÇÃO INQUIRIDA 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

4.4.1. Nível de instrução da população 
A análise do nível de instrução da população inquirida (Figura 4.23) permite concluir que apenas cerca de 15% 
dos inquiridos nos cinco municípios possui licenciatura, sendo próxima a percentagem da população analfabeta 
ou com instrução primária incompleta (12%). A população com instrução primária completa é de 28%, com 9º 
ano é de 22% e com 12º ano de 21%. 
Com percentagens muito reduzidas (inferiores a 5%) surge a população com bacharelato (2%) e os inquiridos 
que não sabem/não respondem (2%). 
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FIGURA 4.23 – NÍVEL DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

Esta mesma análise por concelho evidencia que: 
 Na generalidade dos concelhos, a percentagem de população com curso superior situa-se entre os 14% e 

os 22%, sendo a exceção o concelho de Odemira com 9%. É este o concelho em que a população 
analfabeta detém maior peso (18%); 

 Na generalidade dos concelhos do Alentejo Litoral, o peso da população que possui o 9º ano é próximo ao 
da população que possui o 12º ano, caso dos concelhos de Grândola e Alcácer do Sal (20% e 21% 
respetivamente) e Santiago do Cacém (22% e 23% respetivamente). 

 Verificam-se ainda, em todos os concelhos, pesos significativos de população com instrução primária 
completa (28% no conjunto dos cinco municípios), oscilando entre 22% em Sines e 30% em Santiago do 
Cacém. 

4.4.2. Situação perante o emprego 
Questionados quanto à sua situação profissional (Figura 4.24), verifica-se que 36% dos inquiridos são 
reformados, 31% são trabalhadores por contra de outrem, 11% encontram-se desempregados, 9% são 
domésticas, 6% são estudantes, 4% são empresários e 3% são profissionais liberais, sendo que menos de 1% 
dos inquiridos não declarou a sua situação perante o emprego. 
A elevada percentagem de população “reformada” (superior a 34% na maioria dos concelhos com exceção de 
Sines em que se situa nos 31%) evidencia a tendência para o envelhecimento da população. 
Da análise por concelho é de salientar: 
 A existência de uma percentagem significativa de população “desempregada” na generalidade dos 

concelhos que oscila entre o peso mínimo de 8% em Grândola e o máximo de 17% em Alcácer do Sal; 
 O peso reduzido da população estudante, que oscila entre os 5% em Santiago do Cacém e os 7% em 

Sines, sendo que estes valores estão subestimados pelo facto de apenas se ter inquirido população com 
15 ou mais anos; 
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 Da população que se encontra a exercer profissão, constata-se que a maioria dos inquiridos trabalha por 
conta de outrem, variando o peso desta classe entre os 30% e os 34% na generalidade dos municípios, 
sendo o valor mais baixo registado em Odemira (26%). 

FIGURA 4.24 – SITUAÇÃO PERANTE O EMPREGO 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

4.4.3. População cativa do transporte público 
Com base nos inquéritos realizados foi ainda possível estimar a população “cativa” do transporte público, ou 
seja, aquela que não dispõe de outro modo alternativo para a realização das suas viagens. Considerou-se 
assim como população cativa, os inquiridos que não possuem carta de condução, ou não possuem viatura 
própria, ou têm carta de condução, mas não conduzem. 
Em todos os concelhos a maioria dos indivíduos inquiridos referiram dispor de carta de condução (pesos que 
variam entre o mínimo de 61% em Odemira e Alcácer do Sal e o máximo de 69% em Sines), sendo menos 
representativas as respostas que referiram possuir carta de condução, mas não conduzir (3.097 pessoas) e 
não possuir viatura (1.856 pessoas). 
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FIGURA 4.25 – POSSE DE CARTA DE CONDUÇÃO 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

Em termos de idade da população cativa do transporte público (Figura 4.26), 53% dos inquiridos sem carta de 
condução têm mais de 65 anos (14.562 pessoas), 35% têm entre 45 e 64 anos (9.605 pessoas), 8% entre 25 
e 44 anos (2.192 pessoas) e 5% entre 15 e 24 anos (1.276 pessoas). É de realçar o concelho de Alcácer do 
Sal, em que 17% dos inquiridos têm entre 25 e 44 anos, enquanto que nos outros concelhos este peso oscila 
entre 4% e 9%. Também Sines se destaca pela elevada percentagem de inquiridos entre os 45 e os 64 anos 
sem carta de condução (51%), sendo que para os outros concelhos este peso não vai além dos 39%.  

FIGURA 4.26 – INQUIRIDOS SEM CARTA DE CONDUÇÃO - IDADE 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

Dos cativos do transporte público, sem viatura disponível (Figura 4.27), 57% tem mais de 65 anos (1 050 
pessoas), 24% tem entre os 45 e os 64 anos (446 pessoas) e 19% tem entre 15 e 24 anos (360 pessoas). 
Sines destaca-se por ser o concelho em que, entre os 45 e os 65 anos, todos os inquiridos que têm carta de 
condução possuem viatura. O concelho de Odemira agrega a maior percentagem de pessoas encartadas com 
mais de 65 anos sem acesso a viatura (cerca de 78%). 
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FIGURA 4.27 – INQUIRIDOS COM CARTA DE CONDUÇÃO MAS SEM VIATURA - IDADE 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

4.4.4. Caracterização do agregado familiar 
4.4.4.1. Dimensão do agregado familiar 

A caracterização do agregado familiar, no que se refere ao número de elementos existentes em cada família, 
é também um aspeto importante para a compreensão dos padrões de mobilidade dos inquiridos e das suas 
opções modais para a realização das viagens. 
Assim, apresentam-se na Figura 4.28 os apuramentos realizados referentes a estas questões efetuadas no 
inquérito à mobilidade dos residentes. 
Relativamente à dimensão dos agregados familiares dos inquiridos, constata-se que no conjunto dos 5 
concelhos do Alentejo Litoral, 42% dos mesmos são constituídos por 2 elementos, 24% por 3 elementos, 16% 
por apenas 1 elemento, 13% por quatro elementos, 3% por 5 ou mais elementos, sendo que 2% não sabe ou 
não responde. É de realçar a semelhança da dimensão dos agregados familiares entre cada concelho. 
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FIGURA 4.28 – NÚMERO DE ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR  

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

4.4.4.2. Taxa de motorização 
O nível de motorização, associado à disponibilidade de carta de condução, é um indicador importante da 
“disponibilidade” dos inquiridos relativamente à utilização do transporte individual. 
Como se pode observar na Figura 4.29, 18% dos agregados familiares residentes no Alentejo Litoral não possui 
veículo motorizado para a realização das viagens, sendo que a maioria destes (47%) dispõe de um veículo, 
26% de dois veículos, 5% de três veículos, 2% de quatro ou mais veículos e 2% não respondeu à questão. 

FIGURA 4.29 – NÚMERO DE VIATURAS DISPONÍVEIS NO AGREGADO FAMILIAR 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

Com base nos dados apurados relativos à disponibilidade dos veículos e à dimensão dos agregados familiares 
por concelho, é possível estimar o parque automóvel da população inquirida e a taxa de motorização por 
concelho (Quadro 4.17).  
A taxa de motorização foi calculada com base na dimensão média dos agregados em cada concelho, tendo 
em conta também o número de veículos por família. 
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Santiago do Cacém é o concelho em que a taxa de motorização é mais elevada (523 veíc./1000 hab), a par 
com Sines (523 veíc./1000 hab). Alcácer do Sal é o concelho em que este valor é menor, cerca de 466 
veíc./1000 hab. Com valores próximos entre si, apresentam-se os concelhos de Odemira e Grândola, com 491 
veíc./1000 hab e 498 veíc./1000 hab respetivamente.  

QUADRO 4.17 – PARQUE AUTOMÓVEL POR CONCELHO 
Concelhos Parque automóvel (veículos) Taxa de motorização (veíc./1000 hab) 

Alcácer do Sal 12.703 466 
Grândola 16.080 498 
Odemira 27.112 491 
Santiago do Cacém 32.503 523 
Sines 15.449 523 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

4.4.5. Custos mensais de transporte 
Para o apuramento dos custos de transporte, questionaram-se os inquiridos quanto aos valores despendidos 
mensalmente em transporte (Figura 4.30 e Figura 4.31), quer em termos de portagens, estacionamento e 
combustível (transporte individual), como também no tocante ao transporte público. 
Relativamente aos custos mensais de transporte (Figura 4.30), verifica-se que na generalidade dos concelhos 
os custos relativos a combustível têm um peso elevado (cerca de 89% das despesas de transportes), sendo 
os restantes 11% repartidos em portagens (5%), em estacionamento (2%) e em transportes públicos (5%). É 
importante referir que existe uma percentagem associada aos inquiridos que não responderam às questões 
(5%). 
Efetuando uma análise por concelho, é de salientar: 
 O peso reduzido dos custos com os transportes públicos em todos os concelhos que oscila entre os 2% em 

Sines e os 7% em Alcácer do Sal. O peso reduzido da quota de utilização do TP no Alentejo Litoral justifica 
que os custos associados aos mesmos sejam também reduzidos; 

 O peso dos custos associados a portagens é reduzido em todos os concelhos, oscilando entre os 4% 
(Alcácer do Sal) e os 8% (Sines); 

 Odemira e Alcácer do Sal são os concelhos onde se gasta menos em estacionamento (1%), em relação 
aos custos totais com transportes; 

 O combustível é o que assume maior peso nas despesas de transportes nos 5 municípios (peso superior a 
87% dos custos), justificável pela elevada taxa de motorização da população e pela quota de utilização do 
mesmo neste território. 
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FIGURA 4.30 – CUSTOS MENSAIS DE TRANSPORTE  

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

Em termos de custos mensais médios de transporte (Figura 4.31), os custos com o combustível rondam os 
69,5€/mês, seguindo-se os custos com as portagens (24,9€/mês) e na mesma ordem de valores os custos com 
o transporte público e estacionamento (12,1€/mês). 

FIGURA 4.31 – CUSTOS MENSAIS MÉDIOS DE TRANSPORTE[€/MÊS] 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

Da análise por concelho, conclui-se que: 
 Sines é o concelho em que o custo associado ao combustível é o mais elevado, cerca de 78€/mês, e por 

consequência é aquele onde os residentes mais gastam em transporte individual, tanto em portagens (cerca 
de 28,7€/mês) como em estacionamento (cerca de 15,2€/mês) e menos em transporte público (17,1€/mês); 

 Grândola é o concelho onde a população mais gasta em transporte público (cerca de 36€/mês), por 
conseguinte o valor gasto em portagens é o mais baixo (22,1€/mês); 

 Na totalidade dos custos em transportes, Santiago do Cacém detém o menor valor médio (121€/mês), 
sendo o concelho onde os residentes menos gastam em transportes; 
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 Alcácer do Sal é o concelho onde os residentes gastam menos em combustível, em média, 
aproximadamente de 64,6€/mês; 

 Odemira é o segundo concelho onde a população gasta, mensalmente, mais em transportes (134,5€/mês), 
sendo Sines o concelho onde a população gasta mais (138,9€/mês). 

4.4.6. Opinião sobre os serviços de transporte 
Neste ponto apresenta-se a opinião da população inquirida relativamente ao sistema de transportes do Alentejo 
Litoral. No que concerne aos motivos que levariam os utilizadores a utilizar os serviços de transporte coletivo, 
apresentam-se no Quadro 4.18 as principais razões, sendo de salientar que: 
 23% “não sabe/ não responde”, o que pode indicar que uma percentagem significativa da população 

residente desconhece os serviços existentes;  
 16% dos inquiridos aponta como fator decisivo a melhoria da frequência do TC, o que indicia desajustes 

entre a oferta e as necessidades de mobilidade da população; 
 11% aponta como fatores determinantes “maior rapidez” e “maior segurança”, estando relacionado com a 

segurança pessoal nos terminais/paragens/estações como nos veículos; 
 Com exceção dos “outros” motivos não especificados, os restantes motivos apontados apresentam um 

peso inferior a 8% das respostas. 
QUADRO 4.18 – ASPETOS QUE LEVARIAM OS RESIDENTES A UTILIZAREM OS SERVIÇOS DE TC (%) 

Concelhos Alcácer do 
Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines Alentejo 
Litoral 

Maior rapidez 5 18 8 3 20 11 
Maior segurança 0 29 0 18 10 11 
Maior cobertura territorial 0 0 8 5 10 5 
Melhorar as frequências 5 15 36 15 10 16 
Reduzir o tempo de espera 5 0 3 0 0 2 
Aumento do preço da gasolina 0 0 0 8 0 2 
Melhorar a pontualidade 0 22 0 11 0 7 
Melhorar o conforto nos terminais/paragens 0 0 5 3 0 2 
Congestionamento 0 0 0 0 0 0 
Dificuldade em estacionar 0 0 0 0 0 0 
Melhorar a informação sobre transportes 0 0 4 0 0 1 
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Concelhos Alcácer do 
Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines Alentejo 
Litoral 

Deixar de levar os filhos à escola 0 0 0 0 0 0 
Deixar de ter carro da empresa 0 0 0 0 0 0 
Nenhum motivo 4 15 0 0 0 4 
Outros 15 0 28 24 20 17 
NS/NR 66 0 7 14 30 23 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 
Uma análise mais pormenorizada das respostas obtidas pelos residentes nos cinco concelhos do Alentejo 
Litoral evidencia: 
 Os inquiridos residentes em Alcácer do Sal evidenciam, na ordem dos 5% cada um, os motivos “melhorar 

as frequências”, “maior rapidez”, “reduzir o tempo de espera” e “nenhum motivo”, pelo que pouco se pode 
concluir sobre os aspetos que levariam aos residentes deste concelho a utilizar o TC. É importante referir 
que 81% das respostas não apontam nenhum motivo específico; 

 No concelho de Grândola os inquiridos indicam quatro motivos principais: “maior segurança” (29%), 
“melhorar a pontualidade” (22%), “maior rapidez” (18%) e “melhorar as frequências” (17%); 

 “Melhorar as frequências” é o aspeto principal mencionado pelos inquiridos de Odemira (cerca de 36%), 
sendo que se seguem, com apenas 8%, dois motivos: “maior rapidez” e “maior cobertura territorial”. Cerca 
de 28% dos inquiridos apontam “outros” motivos; 

 Os residentes de Santiago do Cacém indicam três motivos que os levariam a utilizar o TC: “maior rapidez” 
(18%), “melhorar as frequências” (15%) e “melhorar a pontualidade” (11%). É de notar que neste concelho 
38% das respostas não indicam nenhum motivo específico; 

 Em Sines, os residentes mencionam quatro aspetos relevantes: “maior rapidez” (20%), e com 10% “maior 
segurança”, “maior cobertura territorial” e “melhorar as frequências”; metade das respostas não referem 
nenhum aspeto em concreto que os levaria a utilizar os serviços de TC; 

 Grândola apresenta-se como o único concelho em que não foram obtidas respostas “não sabe/ não 
responde”, enquanto que nos restantes concelhos as percentagens deste tipo de respostas chegam a 
atingir os 66% em Alcácer do Sal, 30% em Sines, 14% em Santiago do Cacém e apenas 7% em Odemira. 

Relativamente às sugestões para melhorar os serviços de TC, apresentam-se no Quadro 4.19 as principais 
sugestões apontadas pelos residentes. Das sugestões mais apontadas destacam-se o aumento da frequência 
(42%), melhorar os preços (10%) e adquirir veículos mais modernos (9%). É de referir que cerca de 17% dos 
residentes “não sabe/ não responde”. 

QUADRO 4.19 – SUGESTÕES PARA MELHORAR OS SERVIÇOS DE TC (%) 
Concelhos Alcácer do 

Sal Grândola Odemira Santiago do 
Cacém Sines Alentejo 

Litoral 
Aumentar a frequência 43 15 65 39 50 42 
Cumprimento de horários 0 15 8 0 0 5 
Veículos mais modernos 0 22 0 3 20 9 
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Concelhos Alcácer do 
Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines Alentejo 
Litoral 

Melhorar rapidez dos percursos 0 0 0 9 0 2 
Percursos mais adequados 0 0 0 4 10 3 
Melhorar as condições das paragens/terminais 0 7 4 3 0 3 
Melhorar os preços 19 18 0 4 10 10 
Melhorar a articulação entre os diferentes modos 0 0 0 0 0 0 

Diversificar os percursos das ligações interconcelhias 0 0 5 0 0 1 

Maior simpatia/educação 0 0 4 5 0 2 
Mais informação sobre os transportes 0 0 0 0 0 0 
Melhorar a limpeza 0 0 0 0 0 0 
Aumentar o conforto 0 0 0 3 0 1 
Outro 4 22 0 0 0 5 
NS/NR 34 0 14 29 10 17 

Fonte: Inquéritos à mobilidade dos residentes, novembro 2015 - janeiro 2016 

4.5. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 
No presente subcapítulo pretende-se efetuar uma síntese das tendências evolutivas dos movimentos 
pendulares dos concelhos do Alentejo Litoral e dos padrões de mobilidade dos residentes, decorrentes da 
análise dos inquéritos à mobilidade realizados aos residentes, tarefa fundamental para a definição de propostas 
para o sistema de transportes a desenvolver nas fases subsequentes do estudo. 
Mobilidade da população ativa e estudante 
A evolução da população ativa (trabalhadores e estudantes) dos concelhos do Alentejo Litoral que realiza 
viagens pendulares diminuiu cerca de 0,9% entre 2001 e 2011, ou seja, o equivalente a – 477 viagens, tendo 
passado de 51.520 residentes para 51.043 residentes, o que evidencia uma ligeira diminuição da necessidade 
da população efetuar viagens pendulares. Este facto poderá estar associado ao envelhecimento populacional 
que se regista em toda a área de intervenção. 
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Apesar desta ligeira quebra do volume de viagens pendulares entre 2001 e 2011, verificam-se dinâmicas 
diferenciadas no território em estudo, em função dos padrões de ocupação do território e das características 
da população residente.  
Esta quebra deve-se essencialmente à redução significativa de população residente a efetuar viagens 
pendulares nos municípios de Alcácer do Sal (- 11,1% ou seja – 853 viagens) e de Santiago do Cacém (- 3,7% 
que correspondem a – 621 viagens), já que, nos restantes municípios se registou um incremento do número 
de viagens pendulares entre os 1,5% em Grândola, 1,9% em Odemira e os 8,4% em Sines. 
Constatou-se ainda que no conjunto dos cinco concelhos que integram o Alentejo Litoral, cerca de 84% dos 
residentes (42.710 residentes) exerce a sua atividade no concelho de residência, sendo de 16% (8.333 
residentes) o peso dos residentes que exerce a sua atividade fora do concelho de residência, o que permite 
inferir sobre a realização de um volume significativo de viagens internas aos concelhos. 
Observou-se um crescimento generalizado da proporção de população que exerce a sua atividade fora do 
concelho de residência (+4,8%, que corresponde a mais 380 viagens), enquanto as viagens intraconcelhias 
diminuíram 2,0% (- 857 viagens), o que indicia uma tendência para o aumento da distância média entre o local 
de residência e o local de trabalho que exige o estudo de soluções de transporte intermunicipais. 
Este aumento de distância deve-se muitas vezes à localização, num determinado local, de polos de emprego, 
comércio e serviços de dimensão supramunicipal, cujos concelhos de localização se tornam peças importantes 
nas relações funcionais dos territórios. No Alentejo Litoral destaca-se o concelho de Sines, destino de 4.181 
viagens dos residentes dos restantes 4 concelhos do Alentejo Litoral (68,5% do total de viagens intra Alentejo 
Litoral realizadas por estes residentes). 
Na década em análise constatou-se ainda uma alteração significativa dos modos de transporte utilizados para 
a realização das viagens, associada à perda de importância do transporte coletivo (- 3.596 viagens o que 
corresponde a uma quebra de 34,1%) e ao crescimento do transporte individual (+45,9%, o que corresponde 
um aumento de cerca de 9.914 residentes a utilizar este modo). Registou-se ainda um decréscimo significativo 
de residentes a utilizar a bicicleta (-78,7% - 1.575 residentes) e o modo pedonal (-32,2% - 5.473 residentes), 
justificável quer pelo referido aumento da distância e duração das viagens, quer pelo forte crescimento ocorrido 
na taxa de motorização e ainda pelo envelhecimento generalizado na população do Alentejo Litoral.  
Padrões de mobilidade dos residentes 
Os residentes nos municípios do Alentejo Litoral realizam diariamente 192.553 viagens, das quais 71% são 
motorizadas, sendo 2,25 o número médio de viagens por habitante. 
Do total de viagens, cerca de 124.022 viagens (64%) são realizadas em transporte individual, 55.162 viagens 
a pé (cerca de 29%), 9.333 viagens (5%) em transporte coletivo, 2.031 viagens de táxi (1%) e 2.005 (1%) 
viagens em que recorrem a “outro” modo de transporte. 
Dos modos de transporte coletivo mais utilizados importa frisar o papel desempenhado pelo transporte público 
rodoviário que assegura 94% das viagens realizadas em transporte coletivo (8.824 viagens) e a fraca 
expressão do modo ferroviário e fluvial cujas quotas se cifram nos 3% e 2% respetivamente (294 e 216 
viagens). É de frisar que o peso destes dois modos de transporte difere entre os concelhos do Alentejo Litoral, 
sendo que o modo ferroviário é utilizado nos concelhos de Santiago do Cacém (7%) e Odemira (4%), e o modo 
fluvial em Alcácer do Sal (5%) e Grândola (10%). A fraca expressão do modo ferroviário é justificada pela 
existência apenas de serviços Alfa e Intercidades vocacionados para viagens ocasionais. 
A criação de condições de intermodalidade, em especial entre os modos rodoviário e ferroviário é um aspeto 
importante para a atratividade do modo ferroviário, sendo fulcral para a captação de utilizadores, em especial 



 

   

 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 113 
 

nos concelhos em que as estações se localizam fora dos aglomerados urbanos, como é o caso da maioria dos 
concelhos do Alentejo Litoral, exceto em Grândola. 
Por fim, é de salientar que das 192.553 viagens geradas pelos residentes no Alentejo Litoral, cerca de 165 927 
viagens (86,5%) são intraconcelhias, 14.990 viagens são interconcelhias (7,8%) e 10.923 viagens (5,7%) são 
externas. Foram ainda referidas e contabilizadas viagens realizadas no exterior ao Alentejo Litoral, mas apenas 
713 viagens (0,4%). 
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5. ACESSIBILIDADES E TRANSPORTE INDIVIDUAL 

5.1. ENQUADRAMENTO 
No presente capítulo desenvolve-se a análise do sistema de acessibilidades e de transporte individual (TI) do 
Alentejo Litoral, considerando-se a evolução da taxa de motorização da população, as acessibilidades intra e 
inter-regionais proporcionadas pela rede existente e a procura na rede. 
No subcapítulo apresenta-se uma caracterização da oferta proporcionada pela rede rodoviária, tendo em 
atenção a acessibilidade proporcionada, avaliando-se as velocidades e tempos de percurso (quer entre as 
sedes dos municípios, quer entre estas e as respetivas sedes de freguesia), procurando quantificar-se a 
população residente servida pela rede rodoviária estruturante da região. 
No que concerne à componente da procura efetua-se uma avaliação da mesma tendo em consideração o 
volume de  tráfego na rede e as características dos seus utilizadores, sustentada nos trabalhos desenvolvidos 
no âmbito do Estudo de Avaliação da Rede Rodoviária Nacional do Litoral Alentejano e Algarvio (EARRNLAA) 
desenvolvido pelo Instituto das Infraestruturas Rodoviária (InIR), entretanto integrado no Instituto da Mobilidade 
e os Transportes (IMT) e nas contagens e inquéritos realizados no âmbito do PMUS do Alentejo Litoral. 
Por último, apresenta-se uma síntese da caracterização e diagnóstico, na qual se destacam os principais 
aspetos a reter para o desenvolvimento das fases seguintes do Plano. 

5.2. TAXA DE MOTORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
Atendendo à elevada dependência em relação ao automóvel individual nas deslocações pendulares da 
população do Alentejo Litoral, considerou-se relevante perceber a evolução da taxa de motorização (veículos 
ligeiros e mistos). A análise pretende aferir da tendência quanto à propriedade de automóvel individual, aspeto 
que tenderá a atuar no complexo de fatores que influenciam as escolhas modais da população.  
Concretizando, este indicador permite perceber que no Alentejo Litoral o rácio de veículos por habitante é 
substancialmente superior à média da NUTS II Alentejo (Figura 5.1). De facto, em 2013, a unidade territorial 
em análise detinha um rácio de 556 veículos/1.000 habitantes, que comparavam com os 346 veículos/1.000 
habitantes da Região Alentejo. Os municípios de Santiago do Cacém (627 veículos/1.000 habitantes) e Sines 
(545 veículos/1.000 habitantes) eram os municípios com taxas mais elevadas. 
Quanto à evolução registada, é possível perceber que os concelhos apresentam tendências díspares. Se nos 
casos de Alcácer do Sal e Grândola ocorre uma estabilização desde 2011, estando o valor do indicador fixado, 
em 2013 em 533 veículos/1.000 habitantes e 496 veículos/1.000 habitantes, respetivamente. Por sua vez, em 
Odemira e Sines a tendência é inversa, com o número de veículos por habitante a registar um crescimento nos 
últimos anos. Em Santiago do Cacém, após o pico atingido em 2011 (com 664 veículos/1.000 habitantes), 
verifica-se desde então uma tendência de decréscimo.   
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FIGURA 5.1 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE MOTORIZAÇÃO (2008-2013) 

 
Fonte: INE, Censos 2011, Anuários Estatísticos (2010/12/14); Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Parque Automóvel Seguro 

(2008-2013) 

5.3. REDE RODOVIÁRIA DO ALENTEJO LITORAL 
De acordo com o Plano Rodoviário Nacional - PRN2000 (Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de julho), a rede 
rodoviária nacional é constituída pela: 
 Rede nacional fundamental, que integra os itinerários principais (IP) - vias de comunicação de maior 

interesse nacional que asseguram a ligação entre os centros urbanos com influência supra distrital e destes 
com os principais portos, aeroportos e fronteiras; 

 Rede nacional complementar, que integra os itinerários complementares (IC) e as estradas nacionais (EN), 
assegurando a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou 
supraconcelhia, mas infra distrital. Os IC são as vias que estabelecem as ligações de maior interesse 
regional, bem como as principais vias envolventes e de acesso nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto; 

 Estradas Regionais, de interesse supramunicipal e complementar à Rede Rodoviária Nacional. 
Note-se que de acordo com o PRN2000 (DL222/98), os IP devem assegurar correntes de tráfego estáveis e 
permitir uma razoável liberdade de circulação aos condutores, para os quais se indica a necessidade de 
assegurar o nível de serviço B (de acordo com o Highway Capacity Manual), o qual deve ser mantido em todas 
as componentes da ligação, inclusivamente nas zonas de entrecruzamento, nos ramos de nós de ligação e 
nas intersecções de nível. 
Já as estradas que integram a rede nacional complementar devem assegurar condições de circulação 
relativamente estáveis, embora com restrições quanto à velocidade e ultrapassagens, para as quais se indica 
o nível de serviço C. 
No que concerne à rede rodoviária fundamental do Alentejo Litoral esta é constituída pelas seguintes vias: 
 IP1 – Valença / Castro Marim – integrado na rede Europeia de Estradas - E 01, inicia-se em Valença, na 

fronteira norte do País, distrito de Viana do Castelo, passando nas proximidades de Braga, Porto, Aveiro, 
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Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Montijo, Setúbal, Aljustrel e Faro, terminando junto a Castro Marim, no 
sul de Portugal. Neste itinerário integram-se as autoestradas A1, A2, A3 e A22, apresentando ainda um 
troço comum com o IP7. O IP1 atravessa o país de norte a sul, junto ao litoral, entre Valença e Lisboa, e 
tornando-se mais interior entre Lisboa e Faro, essencialmente; 

 IP8 – Sines / Vila Verde de Ficalho – inicia-se em Sines, no litoral alentejano do país, distrito de Setúbal, e 
atravessa o país no sentido oeste – este, passando junto a Santiago do Cacém, Beja e Serpa, e terminando 
em Vila Verde de Ficalho, na fronteira este do país. Esta rodovia atravessa o IP1/A2 e o IP2.  

Integram a rede rodoviária complementar do Alentejo Litoral os seguintes Itinerários Complementares: 
 IC1 – Valença / Guia – Este eixo longitudinal, o mais próximo do Atlântico, tem a sua origem em Valença 

atravessa longitudinalmente o país passando pelo Porto, Espinho, Aveiro, Figueira da Foz, Leiria, Caldas 
da Rainha, Lisboa, Marateca, Grândola, Ourique e termina na Guia (IC4). Integram este Itinerário parte de 
várias Autoestradas como a A28 (entre Vilar de Mouros e o Porto), a A29 (entre o Vila Nova de Gaia e 
Estarreja), a A17 (entre Cacia (IP5) e Marinha Grande) e a A8 (entre Marinha Grande e Lisboa (IC17)); 

 IC4 – Sines / Faro – atuando ainda como eixo de articulação com o IP8 e o IP1, tem a sua origem em Sines 
e atravessa o Litoral Alentejano e Algarvio com uma orientação aproximadamente norte – sul na costa 
alentejana e oeste – este na costa algarvia, terminando em Faro. Integram este Itinerário parte da A22, no 
troço compreendido entre Lagos e o final da A2, nas proximidades da Guia. Entre Sines e Faro são 
atravessados os seguintes municípios: Santiago do Cacém, Odemira, Aljezur, Lagos e Portimão. Este 
itinerário, no Alentejo Litoral, ainda não está construído; 

 Apesar de prevista no PRN 2000 esta via não foi concretizada até ao momento, sendo esta ligação 
assegurada pela EN120-1/EN1205. 

 IC33 – Sines / Évora – Este itinerário tem a sua origem em Sines e termina em Évora (IP7) passando 
Grândola. Encontra-se em exploração apenas o trecho Sines (IP8) / Grândola (IC1). 

Para além dos referidos Itinerários Complementares, integram igualmente a rede complementar as seguintes 
Estradas Nacionais: 
 EN121 (entre Santiago do Cacém e Ferreira do Alentejo); 
 EN263 (entre Odemira e Aljustrel). 
A rede rodoviária do Alentejo Litoral é completada pela seguinte rede de Estradas Regionais: 
 ER120 (entre Santiago do Cacém e Tanganheira); 
 ER120-3 (entre Tanganheira e Porto Covo); 
 ER123 (entre Odemira e Ourique-IC1); 
 ER253 (entre Comporta e Alcácer do Sal-IC1); 

                                                                                 
5 Quando construído o IC4 prevê-se que a a EN120 entre Santiago do Cacém e Tanganheira passará a Estrada Regional enquanto entre Tanganheira e Bensafrim será “desclassificada” passando para as Redes Municipais. 
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 ER253-1 (entre Tróia e Comporta); 
 ER261 (entre Comporta e Aljustrel, passando por Santiago do Cacém); 
 ER261-2 (entre Melides e Grândola); 
 ER261-5 (entre Cidade Nova de Santo André e Sines); 
 ER266 (entre Estação Odemira e Nave Redonda, continuando até Monchique); 
 ER389 (entre Cercal do Alentejo e Garvão); 
 ER390 (entre Vila Nova de Milfontes e Cercal); 
 ER393 (entre Vila Nova de Milfontes e Odemira). 
Completam a rede rodoviária fundamental da região a rede de estradas e caminhos municipais da 
responsabilidade dos municípios. 
A Rede Rodoviária do Alentejo Litoral tem uma extensão de aproximadamente 1244 km subdivididos pelos 5 
municípios de acordo com o que se apresenta no Quadro 5.1. 

QUADRO 5.1 – EXTENSÃO DA REDE RODOVIÁRIA NACIONAL POR MUNICÍPIO 

Município Estradas (Km) Estradas (%) Área (Km2) Área (%) 
Densidade 
Estradas 
(Km/Km2) 

Alcácer do Sal 263 21 1.465,3 28 0,18 
Grândola 210 17 807,5 15 0,26 
Odemira 417 34 1.720,6 33 0,24 
Santiago do Cacém 287 23 1.059,8 20 0,27 
Sines 67 5 202,6 4 0,33 
Alentejo Litoral 1.244 - 5.255,8 - 0,24 

Fonte: PRN 2000 e CAOP 2015 
O município de Odemira é o que apresenta a maior extensão de estradas (417 km; 34%), e igualmente aquele 
que apresenta maior área territorial (1.721 km2; 33%), o que se reflete no indicador densidade de estradas que 
ronda os 0,24 km/km2 (valor igual ao do Alentejo Litoral). O município de Alcácer do Sal, com 0,18 km/km2 é o 
que se destaca pela mais baixa densidade de estradas (sendo o único que apresenta um valor inferior ao do 
Alentejo Litoral). No entanto, importa ter em atenção que a rede considerada inclui apenas as vias municipais 
relevantes para o acesso entre sedes de freguesia. 
Considerando apenas a rede classificada no PRN 2000, a extensão da rede rodoviária do Alentejo Litoral é de 
cerca de 712 km, das quais 91 km de Itinerários Principais (13%), 119 km de Itinerários Complementares 
(17%), 157 km de Estradas Nacionais (22%) e 345 km de Estradas Regionais (48%). O município de Alcácer 
do Sal, sendo atravessado pelo corredor do IP1 e IC1, é o que apresenta a maior extensão de estradas 
classificadas como Itinerários (76 km), seguindo-se Grândola (73 km). No extremo oposto, encontra-se o 
município de Odemira, o qual não é atravessado por qualquer estrada classificada como Itinerário. 
Dado que as ligações dos Itinerários Principais e Complementares à rede rodoviária são mais escassas face 
ao que sucede em outras vias, importa destacar que o IP1/A2, no Alentejo Litoral, tem os seguintes nós de 
ligação: nó de Alcácer do Sal; nó de Grândola Norte / IC33 e nó de Grândola Sul / IP8. Para além destes nós, 
são também frequentemente utilizados os nós de Aljustrel e Ourique que asseguram o acesso ao município de 
Odemira. No caso específico do município de Odemira e, como se pode constatar pelos indicadores apurados 
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no presente capítulo, este encontra-se fortemente penalizado nas acessibilidades à rede rodoviária 
fundamental, distando cerca de 90 Km do nó de Grândola (cerca de 60 min), 50 km do nó de Ourique (cerca 
de 45 min) e cerca de 60 km do nó de Aljustrel (cerca de 55 min). 

FIGURA 5.2 –REDE RODOVIÁRIA NACIONAL DO ALENTEJO LITORAL -2016 

 
Fonte: PRN 2000 
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5.4. CARACTERÍSTICAS DA REDE RODOVIÁRIA 
De modo a caracterizar as atuais condições de funcionamento da rede rodoviária do Alentejo Litoral 
desenvolveu-se um modelo de tráfego que permitiu avaliar as acessibilidades proporcionadas, bem como o 
desempenho da mesma. Para tal houve que estabelecer parâmetros, tais como: 
 Extensão de cada via; 
 Capacidade teórica por via e por sentido de circulação; 
 Número de faixas e vias por troço e por sentido; 
 Sentidos de circulação; 
 Velocidade base de circulação (teórica);  
 Características geométricas e tipo de controlo das interseções. 
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FIGURA 5.3 – CARACTERÍSTICAS DA REDE RODOVIÁRIA DO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: PRN2000 Infraestruturas de Portugal (2015) 
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5.5. ACESSIBILIDADE TERRITORIAL 
5.5.1. Acessibilidades interconcelhias 

Tempos de ligação e velocidades 
Tendo por base a rede rodoviária do Alentejo Litoral, procedeu-se à determinação das distâncias, das 
velocidades e dos tempos de percurso entre as sedes de município, assim como entre estas e as sedes de 
distrito mais próximas (Beja, Évora e Setúbal), tendo em consideração o percurso mais rápido. 
Os tempos apresentados reportam-se à viagem realizada em veículo ligeiro entre o centro administrativo de 
cada um dos concelhos considerados e ao percurso que o modelo de tráfego construído considera mais rápido 
“em vazio”, correspondente ao “caminho mais curto”. 

QUADRO 5.2 – MATRIZ DE VELOCIDADES ENTRE SEDES DE CONCELHO - PERCURSO MAIS RÁPIDO (KM/H) 
Concelhos Alcácer Sal Grândola Odemira Santiago 

Cacém Sines Beja Évora Setúbal 
Alcácer Sal - 68 88 73 89 88 111  
Grândola 68 - 78 72 96 73 110 102 
Odemira 88 78 - 57 64 86 90 92 
Santiago Cacém 73 72 57 - 75 63 103 95 
Sines 89 96 64 75 - 88 109 103 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
No que concerne às acessibilidades interconcelhias verificam-se realidades distintas nas ligações entre os 
vários concelhos do Alentejo Litoral sendo de frisar: 
 Em termos globais, Santiago do Cacém e Sines são os municípios que apresentam melhores 

acessibilidades detendo tempos médios de ligação entre sedes de concelho inferiores a 40 minutos (38 
min, 35 min e 36 min, respetivamente); 

 No que concerne a Santiago do Cacém, município onde se localiza o Hospital do Litoral Alentejano (HLA) 
o tempo médio de ligação aos concelhos de Alcácer do Sal e Odemira é bastante significativo (42 min e 58 
min), sendo ainda de destacar que os tempos de ligação às três principais capitais de distrito (Beja, Évora 
e Setúbal) são superiores a 65 min; 

 Odemira é o concelho mais penalizado em termos de acessibilidades rodoviárias, detendo elevados tempos 
de ligação à generalidade dos municípios do Alentejo Litoral (superior a 50 minutos), conciliado com a 
situação geográfica do concelho na região e com a sua extensão territorial, os tempos de ligação da sede 
de concelho às demais sedes de concelho e aos principais centros urbanos suprarregionais (Beja, Évora, 
Lagos, Setúbal e Lisboa). Note-se que a concretização do IC4 (entre Sines e Lagos), possibilitará a melhoria 
significativa da conetividade do concelho, tanto a norte com a sul (Algarve). 

 Deficientes acessibilidades nas ligações dos concelhos do Alentejo Litoral relativamente a Beja, situação 
que a concretização do projetado corredor do IP8 viria suprimir. 
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QUADRO 5.3 – MATRIZ DE TEMPOS DE PERCURSO ENTRE SEDES DE CONCELHO - PERCURSO MAIS RÁPIDO – 2016 (MIN) 
Concelhos Alcácer Sal Grândola Odemira Santiago 

Cacém Sines Beja Évora Setúbal 
Alcácer Sal - 22 85 42 48 64 54 34 
Grândola 22 - 73 25 31 54 69 49 
Odemira 85 73 - 58 51 74 123 111 
Santiago Cacém 42 25 58 - 16 74 89 69 
Sines 48 31 51 16 - 81 94 75 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral 
QUADRO 5.4  – MÉDIA DE TEMPOS DE VIAGEM ENTRE SEDES DE CONCELHO - PERCURSO MAIS RÁPIDO – 2016 (MIN) 

Concelhos Média Tempo entre Sedes Município (min) Tempo Mínimo a Sede Distrito(min) 
Alcácer do Sal 49 34 
Grândola 38 49 
Odemira 67 74 
Santiago do Cacém 35 69 
Sines 36 75 
Alentejo Litoral 45 -- 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
Ainda no que concerne às acessibilidades intermunicipais importa frisar a preocupação com o estado de 
conservação e perfil de algumas vias da rede rodoviária estruturante do Alentejo Litoral, das quais são exemplo 
o IC1 na ligação entre Alcácer do Sal e Grândola, o IC33 entre Grândola e Sines e, ao nível das acessibilidades 
externas, a ligação a Beja assegurada pelo IP8. 
A ligação entre Alcácer do Sal e Grândola atravessa alguns importantes aglomerados populacionais e 
apresenta o pavimento degradado, estando programada uma intervenção de beneficiação/requalificação. 
Contudo, por estar inserida na subconcessão do Baixo Alentejo, cujo contrato se encontra em fase de 
renegociação entre a Administração Central e a concessionária, esta intervenção tem vindo a ser adiada. As 
intervenções nesta via preveem beneficiação do pavimento, drenagem, sinalização vertical e horizontal e outras 
medidas de acalmia de tráfego e disciplina na utilização da área da berma e pretendem contribuir para a 
melhoria das condições de circulação e redução da sinistralidade. 
Relativamente ao IP8, que deverá assegurar a ligação entre Sines e Vila Verde de Ficalho, estão já concluídos 
os troços entre Beja e a fronteira, e o troço inicial junto a Sines (neste troço com perfil de autoestrada). 
Igualmente inserido na subconcessão do Baixo Alentejo, a sua concretização poderá estar comprometida.  
Note-se que a ligação de Sines à rede rodoviária principal é fundamental para escoar o tráfego gerado pelo 
complexo portuário e industrial e tem vindo a ser sucessivamente adiada, com reflexos no tráfego de pesados 
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na rede regional. Estas ligações permitiriam resolver tanto as questões de acessibilidade externa como alguns 
dos problemas que se identificam nas ligações entre concelhos do Alentejo Litoral. 

5.5.2. Índice de sinuosidade 
Calculou-se ainda o indicador de sinuosidade que corresponde ao rácio entre a distância em linha reta (Quadro 
5.6) e a distância por estrada (Quadro 5.5.) entre dois locais, considerando o percurso mais rápido. 

QUADRO 5.5  - MATRIZ DE DISTÂNCIAS ENTRE SEDES DE MUNICÍPIO - PERCURSO MAIS RÁPIDO 
Municípios Alcácer 

Sal Grândola Odemira Santiago 
Cacém Sines Beja Évora Setúbal 

Alcácer Sal - 25 124 51 70 94 100 58 
Grândola 25 - 94 30 50 66 125 83 
Odemira 124 94 - 55 54 107 184 171 
Santiago Cacém 51 30 55 - 20 77 152 109 
Sines 70 50 54 20 - 119 171 129 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
QUADRO 5.6  - MATRIZ DE DISTÂNCIAS ENTRE SEDES DE MUNICÍPIO - LINHA RETA 

Municípios Alcácer Sal Grândola Odemira Santiago 
Cacém Sines Beja Évora Setúbal 

Alcácer Sal - 23 87 43 57 68 56 36 
Grândola 23 - 65 21 37 63 72 47 
Odemira 87 65 - 47 44 83 125 105 
Santiago Cacém 43 21 47 - 18 72 91 58 
Sines 57 37 44 18 - 88 109 63 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
Os resultados obtidos apresentam-se no Quadro 5.7, podendo concluir-se que Odemira é o município mais 
penalizado no contexto do Alentejo Litoral. O facto de se o mais extenso do país e mais penalizado em termos 
de acesso à rede rodoviária fundamental são fatores que justificam os elevados índices de acessibilidade. Das 
ligações mais sinuosas correspondem a: Grândola – Odemira, Grândola - Santiago do Cacém e Grândola – 
Sines; Odemira – Alcácer do Sal e dos municípios do Alentejo Litoral a Évora e a Setúbal. 

QUADRO 5.7  - MATRIZ DE COEFICIENTES DE SINUOSIDADE ENTRE SEDES DE MUNICÍPIO - PERCURSO MAIS RÁPIDO - 2016 
Municípios Alcácer 

Sal Grândola Odemira Santiago 
Cacém Sines Beja Évora Setúbal 

Alcácer Sal - 1,09 1,43 1,19 1,24 1,37 1,78 1,60 
Grândola 1,09 - 1,46 1,46 1,34 1,05 1,75 1,76 
Odemira 1,43 1,46 - 1,18 1,23 1,29 1,47 1,64 
Santiago Cacém 1,19 1,46 1,18 - 1,15 1,07 1,66 1,88 
Sines 1,24 1,34 1,23 1,15 - 1,35 1,58 2,04 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
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FIGURA 5.4 - ISÓCRONAS EM REDOR DA SEDE DE MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL FIGURA 5.5 - ISÓCRONAS EM REDOR DA SEDE DE MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA 

  
Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral 
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FIGURA 5.6 - ISÓCRONAS EM REDOR DA SEDE DE MUNICÍPIO DE ODEMIRA 

 

FIGURA 5.7 - ISÓCRONAS EM REDOR DA SEDE DE MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM 

 
Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral 
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FIGURA 5.8 - ISÓCRONAS EM REDOR DA SEDE DE MUNICÍPIO DE SINES FIGURA 5.9 - ISÓCRONAS EM REDOR DA SEDE DE MUNICÍPIO DE BEJA 

  
Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral 
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FIGURA 5.10 - ISÓCRONAS EM REDOR DA SEDE DE MUNICÍPIO DE ÉVORA FIGURA 5.11 - ISÓCRONAS EM REDOR DA SEDE DE MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

  
Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral 
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5.5.3. Acessibilidades intraconcelhias 
Para avaliação das acessibilidades intrarregionais procedeu-se ao cálculo das isócronas das sedes de 
concelho às sedes de freguesia, apresentando-se seguidamente os resultados obtidos. 
Município de Alcácer do Sal 
No que concerne às acessibilidades intraconcelhias o município dispõe, na generalidade, de boas 
acessibilidades, sendo que o Torrão, pela sua localização geográfica, é a freguesia mais periférica em relação 
à sede de concelho, bem como ao restante território do Alentejo Litoral, evidenciado pelos tempos de ligação 
apresentados no Quadro 5.8 (mais de 30 minutos para todas as sedes de freguesia). 

QUADRO 5.8 – MATRIZ DE TEMPO DE PERCURSO ENTRE SEDES DE FREGUESIA (MIN) 
Sedes de Freguesia Alcácer do Sal Comporta São Martinho Torrão 

Alcácer Sal - 22 16 34 
Comporta 22 - 36 54 
S. Martinho 16 36 - 49 
Torrão 34 54 49 - 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
O indicador de sinuosidade (Quadro 5.9) reflete a existência de alguns percursos mais sinuosos, 
nomeadamente nas ligações às freguesias localizadas no interior do concelho (São Martinho e Torrão) que se 
refletem também nos maiores tempos de ligação a estes territórios. 

QUADRO 5.9 – INDICADOR DE SINUOSIDADE ENTRE SEDES DE FREGUESIA 
Sedes de Freguesia Alcácer do Sal Comporta São Martinho Torrão 

Alcácer Sal - 1,28 1,09 1,35 
Comporta 1,28 - 1,52 1,27 
S. Martinho 1,09 1,52 - 1,52 
Torrão 1,35 1,27 1,52 - 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
Município de Grândola 
A matriz de tempos de viagem evidencia as boas acessibilidades deste município no contexto do Alentejo 
Litoral. Atravessado por várias vias da rede rodoviária principal (i.e. IP 1, IC1 e IC33) não detém freguesias 
com tempos de ligação superiores a 31 minutos. 
A extensão do concelho (805 km2) aliados à orografia em muito contribuem para o baixo índice de sinuosidade 
e para os tempos de ligação calculados. 
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QUADRO 5.10 – MATRIZ DE TEMPO DE PERCURSO ENTRE SEDES DE FREGUESIA (MIN) 
Sedes de Freguesia Azinheira Barros Carvalhal Grândola Melides 

Azinheira Barros - 31 17 31 
Carvalhal 31 - 16 15 
Grândola 17 16 - 16 
Melides 31 15 16 - 

QUADRO 5.11 – INDICADOR DE SINUOSIDADE ENTRE SEDES DE FREGUESIA 
Sedes de Freguesia Azinheira Barros Carvalhal Grândola Melides 

Azinheira Barros - 1,09 1,18 1,38 
Carvalhal 1,09 - 1,04 1,07 
Grândola 1,18 1,04 - 1,31 
Melides 1,38 1,07 1,31 - 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
Município de Santiago do Cacém 
O município de Santiago do Cacém apresenta também alguns tempos de ligação entre sede de concelho e 
sedes de freguesias relativamente elevados (superiores a 30 min). Alguns destes tempos elevados decorrem 
de questões de sinuosidade dos percursos, como se pode comprovar pelo índice de sinuosidade calculado e 
apresentado no Quadro 5.13. Ainda assim, a generalidade das freguesias encontra-se a menos de 30 minutos 
da sede de concelho, com exceção de Alvalade em que o tempo de ligação é ligeiramente superior (32 
minutos). 

QUADRO 5.12 - MATRIZ DE TEMPO DE PERCURSO ENTRE SEDES DE FREGUESIA (MIN) 
Sedes de 
Freguesia Abela Alvalade Cercal do 

Alentejo 
Ermidas-

Sado 
São 

Domingos 
S. Francisco 

da Serra 
Santiago 
Cacém 

Santo 
André 

Abela - 20 33 14 9 22 14 27 
Alvalade 20 - 30 12 12 42 32 45 
Cercal Alentejo 33 30 - 42 24 36 29 28 
Ermidas-Sado 14 12 42 - 22 36 28 41 
S. Domingos 9 12 24 22 - 31 21 34 
S. Francisco Serra 22 42 36 36 31 - 15 14 
Santiago Cacém 14 32 29 28 21 15 - 13 
Santo André 27 45 28 41 34 14 13 - 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
QUADRO 5.13 – INDICADOR DE SINUOSIDADE ENTRE SEDES DE FREGUESIA 

Sedes de Freguesia Abela Alvalade Cercal do 
Alentejo 

Ermidas-
Sado 

São 
Domingos 

S. Francisco 
da Serra 

Santiago 
Cacém 

Santo 
André 

Abela - 1,29 1,28 1,02 1,05 1,64 1,13 1,21 
Alvalade 1,29 - 1,17 1,45 1,06 1,46 1,17 1,19 
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Sedes de Freguesia Abela Alvalade Cercal do 
Alentejo 

Ermidas-
Sado 

São 
Domingos 

S. Francisco 
da Serra 

Santiago 
Cacém 

Santo 
André 

Cercal Alentejo 1,28 1,17 - 1,42 1,23 1,62 1,19 1,24 
Ermidas-Sado 1,02 1,45 1,42 - 1,57 1,46 1,07 1,16 
S. Domingos 1,05 1,06 1,23 1,57 - 1,46 1,20 1,21 
S. Francisco Serra 1,64 1,46 1,62 1,46 1,46 - 1,53 1,64 
Santiago Cacém 1,13 1,17 1,19 1,07 1,20 1,53 - 1,12 
Santo André 1,21 1,19 1,24 1,16 1,21 1,64 1,12 - 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
Município de Sines 
Sendo o município com menor área no Alentejo Litoral, as questões de acessibilidades prendem-se 
essencialmente com as acessibilidades interconcelhias já mencionadas anteriormente. Além da freguesia sede 
de concelho existe apenas outra freguesia (Porto Covo) que dista cerca de 20 minutos da sede de concelho. 

QUADRO 5.14 – MATRIZ DE TEMPO DE PERCURSO E ÍNDICE DE SINUOSIDADE ENTRE SEDES DE FREGUESIA (MIN) 
Sedes de Freguesia Porto Covo Sines  Sedes de Freguesia Porto Covo Sines 

Porto Covo - 15  Porto Covo - 1,48 
Sines 15 -  Sines 1,48 - 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
Município de Odemira 
É o maior concelho do país em termos de área e, também do Alentejo Litoral, localizando-se a sede de concelho 
no interior, o que aliado ao índice de sinuosidade justifica a existência de diversas freguesias e aglomerados a 
distar entre 31-45 minutos da sede de concelho (casos de Sabóia e Santa Clara-a-Velha). Igualmente de frisar 
os elevados indicadores de sinuosidade nas ligações entre Odemira e algumas sedes de freguesia (i.e. 
Boavista dos Pinheiros, Luzianes – Gare, Sabóia e Santa Clara-a-Velha. 
A análise deste indicador permite ainda identificar as freguesias mais penalizadas em termos de 
acessibilidades rodoviárias, correspondendo às que apresentam uma média do indicador de sinuosidade mais 
elevada (superior a 1.5), a saber: Luzianes – Gare, Relíquias, S. Luís, Sabóia e Santa Clara-a-Velha. 
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QUADRO 5.15 - MATRIZ DE TEMPO DE PERCURSO ENTRE SEDES DE FREGUESIA (MIN) 

Sedes de 
Freguesia Boa

vist
a 

Pin
hei

ros
 

Col
os 

Lon
gue

iras
 

/Alm
ogr

ave
 

Luz
ian

es-
Gar

e 
Ode

mir
a 

Rel
íqu

ias 

S. L
uís

 
S. M

arti
nho

 
Am

ore
iras

 
S. T

eot
óni

o 

Sab
óia

 
San

ta C
lara

-
a-V

elh
a 

Val
e 

San
tiag

o 
Vila

 No
va 

Milf
ont

es 

Boavista Pinheiros - 32 15 35 7 25 25 36 10 37 42 35 19 
Colos 32 - 42 21 24 8 30 11 40 35 30 9 34 
Longueiras Almograve 15 42 - 45 17 35 25 46 23 52 53 45 11 
Luzianes-Gare 35 21 45 - 28 21 46 10 44 14 9 24 49 
Odemira 7 24 17 28 - 17 18 28 16 40 35 28 21 
Relíquias 25 8 35 21 17 - 35 12 33 35 30 11 39 
S. Luís 25 30 25 46 18 35 - 41 34 58 53 39 17 
S. Martinho Amoreiras 36 11 46 10 28 12 41 - 44 24 19 14 45 
S. Teotónio 10 40 23 44 16 33 34 44 - 35 37 43 27 
Sabóia 37 35 52 14 40 35 58 24 35 - 5 38 56 
Santa Clara-a-Velha 42 30 53 9 35 30 53 19 37 5 - 33 57 
Vale Santiago 35 9 45 24 28 11 39 14 43 38 33 - 43 
Vila Nova Milfontes 19 34 11 49 21 39 17 45 27 56 57 43 - 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
QUADRO 5.16 – INDICADOR DE SINUOSIDADE ENTRE SEDES DE FREGUESIA 
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Boavista Pinheiros - 1,29 1,21 1,76 1,80 1,22 1,41 1,54 1,07 1,41 1,97 1,23 1,27 
Colos 1,29 - 1,51 1,44 1,23 1,69 1,68 1,11 1,24 1,39 1,35 1,90 1,25 
Longueiras Almograve 1,21 1,51 - 1,49 1,30 1,41 1,93 1,49 1,44 1,32 1,56 1,41 1,67 
Luzianes-Gare 1,76 1,44 1,49 - 1,63 2,06 1,87 1,15 1,70 1,32 1,14 1,41 1,63 
Odemira 1,80 1,23 1,30 1,63 - 1,13 1,26 1,48 1,20 2,04 1,76 1,17 1,41 
Relíquias 1,22 1,69 1,41 2,06 1,13 - 2,30 1,45 1,18 1,43 1,37 1,31 1,77 
S. Luís 1,41 1,68 1,93 1,87 1,26 2,30 - 1,75 1,28 1,81 1,71 1,74 1,42 
S. Martinho Amoreiras 1,54 1,11 1,49 1,15 1,48 1,45 1,75 - 1,49 1,34 1,29 1,36 1,37 
S. Teotónio 1,07 1,24 1,44 1,70 1,20 1,18 1,28 1,49 - 1,85 1,82 1,20 1,32 



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 133 
 

 

Boa
vist

a 
Pin

hei
ros

 
Col

os 
Lon

gue
iras

 
/Alm

ogr
ave

 
Luz

ian
es-

Gar
e 

Ode
mir

a 

Rel
íqu

ias 

S. L
uís

 
S. M

arti
nho

 
Am

ore
iras

 
S. T

eot
óni

o 

Sab
óia

 
San

ta C
lara

-
a-V

elh
a 

Val
e 

San
tiag

o 
Vila

 No
va 

Milf
ont

es 

Sabóia 1,41 1,39 1,32 1,32 2,04 1,43 1,81 1,34 1,85 - 1,52 1,39 1,36 
Santa Clara-a-Velha 1,97 1,35 1,56 1,14 1,76 1,37 1,71 1,29 1,82 1,52 - 1,36 1,60 
Vale Santiago 1,23 1,90 1,41 1,41 1,17 1,31 1,74 1,36 1,20 1,39 1,36 - 1,36 
Vila Nova Milfontes 1,27 1,25 1,67 1,63 1,41 1,77 1,42 1,37 1,32 1,36 1,60 1,36 - 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
No anexo IV encontram-se tabelas com as matrizes de velocidades, tempos de percurso, distâncias e índices 
de sinuosidade entre as sedes de freguesia de cada município. 

5.5.4. População residente servida 
O cruzamento da distribuição da população residente no Alentejo Litoral por subsecção estatística 
(Censos2011), com a rede rodoviária estruturante permitiu aferir a cobertura populacional por tipo de via em 
função do tempo de acesso às mesmas, tendo em consideração o percurso mais rápido. 
No que concerne ao IP1/A1 (eixo rodoviário principal da rede fundamental) estima-se que aproximadamente: 
 26% da população residente no Alentejo Litoral se encontre a menos de 15 minutos de um nó do IP1/A1; 
 30% esteja entre 15 a 30 minutos; 
 23% esteja entre 30 e 45 minutos, 
 14% esteja entre 45 e 60 minutos; 
 6% esteja a mais de 60 minutos. 
O município de Grândola é o que se encontra manifestamente melhor servido pelo IP1/A1 (estimando-se que 
aproximadamente 81% da população residente esteja a menos de 15 minutos de um nó do IP1/A1, enquanto 
que 19% está entre 15 a 30 minutos). O município de Alcácer do Sal também se encontra quase todo bem 
servido, havendo, no entanto 15% da sua população que se encontra entre 30 a 45 minutos. 
O município de Odemira destaca-se pelo oposto uma vez que se estima que não haja residentes a menos de 
15 minutos de um nó do IP1/A1, só 12% se encontram entre 15 a 30 minutos e 78% estão a mais de 45 minutos, 
o que é significativamente superior à média do Alentejo Litoral (no Alentejo Litoral estão a mais de 45 minutos 
20% da população, notando-se aliás que esta situação é exclusiva ao município de Odemira). 
Note-se que, relativamente a Sines, 98% da população encontra-se a mais de 30 minutos de um nó do IP1/A1, 
no entanto, a quase totalidade está a menos de 15 minutos do IP8, que em articulação com o IC33 
proporcionam o acesso ao IP1/A1. 
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QUADRO 5.17 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR TEMPO DE PERCURSO AO IP1/A1 (%) 
Tempo (min) Alentejo Litoral Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines 
>60 6 0 0 25 0 0 
45 a 60 14 0 0 53 0 0 
30 a 45 23 15 0 10 14 98 
15 a 30 30 11 19 12 72 2 
< 15 26 74 81 0 14 0 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
No que concerne ao acesso ao IC1, consta-se que cerca a maioria da população residente no Alentejo Litoral 
(75%) encontra-se a menos de 30 minutos de um nó de acesso a esta via. É, contudo, de notar as debilidades 
do concelho de Odemira no acesso a esta infraestrutura, em que cerca de 73% da população residente se 
encontra a mais de 30 minutos de um nó de acesso. 

QUADRO 5.18 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR TEMPO DE PERCURSO AO IC1 (%) 
Tempo (min) Alentejo Litoral Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines 
>60 0 0 0 0 0 0 
45 a 60 7 0 0 28 0 0 
30 a 45 17 16 0 45 11 0 
15 a 30 34 11 12 18 69 32 
< 15 41 74 88 9 20 68 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
QUADRO 5.19- DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR TEMPO DE PERCURSO AO IP8 (%) 

Tempo (min) Alentejo Litoral Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do 
Cacém Sines 

>60 3 0 0 15 0 0 
45 a 60 13 18 0 41 0 0 
30 a 45 16 17 1 32 16 0 
15 a 30 20 64 24 11 17 1 
< 15 48 0 75 0 67 99 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
QUADRO 5.20- DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR TEMPO DE PERCURSO AO IC33 (%) 

Tempo (min) Alentejo Litoral Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do 
Cacém Sines 

>60 12 0 0 45 0 0 
45 a 60 9 0 0 34 0 0 
30 a 45 12 19 0 21 14 0 
15 a 30 28 50 5 0 21 97 
< 15 39 31 95 0 65 2 
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Relativamente às Estradas Nacionais (incluindo as que se prevê que passem para a jurisdição municipal caso 
venha a ser construído o IC4) e às Estradas Regionais constata-se que: 
 69% da população residente no Alentejo Litoral encontra-se a menos de 10 km de uma Estrada Nacional, 

havendo, no entanto, no município de Grândola, apenas 9% nas mesmas condições (no entanto, destaca-
se a proximidade a IP´s e a IC´s); 

 95% da população residente no Alentejo Litoral encontra-se a menos de 10 km de uma Estrada Regional, 
não havendo relevantes disparidades entre municípios.  

Nos Quadros que se seguem apresenta-se a distribuição da população em função da classe de tempo de 
acesso aos nós do IP1, IP8, IC1 e IC33 por município, assim como a subdivisão por distância às Estradas 
Nacionais e às Estradas Regionais. Apresentam-se igualmente as isócronas para os referidos conjuntos de 
nós e as bandas de distância às referidas estradas. 

QUADRO 5.21 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR DISTÂNCIA A EN’S (%) 
Tempo (min) Alentejo Litoral Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do 

Cacém Sines 
Entre 20 e 30 2 1 12 0 0 0 
Entre 10 e 20 29 35 79 26 20 0 
< 10 69 64 9 74 80 100 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
QUADRO 5.22 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR DISTÂNCIA A ER’S (%) 

Tempo (min) Alentejo Litoral Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do 
Cacém Sines 

Entre 20 e 30 0 0 0 0 0 0 
Entre 10 e 20 5 8 6 11 1 0 
< 10 95 92 94 89 99 100 

Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral, 2016 
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FIGURA 5.12 - ISÓCRONAS EM REDOR DOS NÓS DO IP1/A1 QUE SERVEM O ALENTEJO LITORAL FIGURA 5.13 - ISÓCRONAS EM REDOR DOS NÓS DO IC1 QUE SERVEM O ALENTEJO 
LITORAL 
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FIGURA 5.14 - ISÓCRONAS AOS NÓS DO IP8 QUE SERVEM O ALENTEJO LITORAL FIGURA 5.15 - ISÓCRONAS AOS NÓS DO IC33 QUE SERVEM O ALENTEJO LITORAL 

  
Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral 
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FIGURA 5.16 – BANDAS DE DISTÂNCIA ÀS ESTRADAS NACIONAIS NO ALENTEJO LITORAL FIGURA 5.17 - BANDAS DE DISTÂNCIA ÀS ESTRADAS REGIONAIS NO ALENTEJO LITORAL 

  
Fonte: Modelo de Transportes o Alentejo Litoral 
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5.6. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA 
5.6.1. Procura de tráfego na rede 

No que concerne à procura de tráfego na rede note-se que não se registam níveis de congestionamento na 
rede rodoviária estruturante da região. Os constrangimentos existentes resultam de problemas de 
acessibilidades mencionados no subcapítulo 5.3, e que resultam em tempos de ligação entre os principais 
aglomerados urbanos do Alentejo Litoral. Acresce ainda que, estritamente relacionado com a situação 
económica do país e o aumento generalizado da taxa de desemprego que se tem registado nos últimos anos, 
tem vindo a registar uma redução das viagens motorizadas. 
Assim, a caracterização da procura apresentada no presente subcapítulo suporta-se em dados de tráfego 
publicados, nomeadamente em dados do Estudo de Avaliação da Rede Rodoviária Nacional do Litoral 
Alentejano e Algarvio (EARRNLAA), promovido pelo InIR e concluído em 2011, cujas contagens foram 
efetuadas em 20096. 
No referido estudo, "para efeito da caracterização/quantificação da procura localizada na rede viária, 
utilizaram-se contagens de tráfego efetuadas no âmbito dos recenseamentos de tráfego da EP – Estradas 
de Portugal (tendo o mais recente sido efetuado em 2005), contagens de tráfego automáticas (no IC1, A2 e 
da A22), assim como contagens realizadas no âmbito deste estudo e no âmbito dos Estudos de Tráfego da 
Concessão do Baixo Alentejo e do Algarve Litoral." 
Relativamente aos volumes de tráfego (tráfego médio diário anual - TMDA) nos últimos recenseamentos 
efetuados (2001 e 2005) há a destacar diversos aspetos: 
 Entre Comporta e Sines (Posto 711 da Infraestruturas de Portugal) o volume de tráfego em 2005 foi de 

3.122 veículos/dia, dos quais 7% (205) correspondentes a veículos pesados; 
 Entre Sines e Cercal do Alentejo o volume de tráfego em 2005 foi de 3.274 veículos/dia (Posto 716), dos 

quais 469 pesados (14%); 
 Entre Cercal do Alentejo e Odemira o volume de tráfego em 2005 foi de 988 veículos/dia (Posto 762), dos 

quais 62 pesados (6%); 
 Entre Odemira e Aljezur os volumes de tráfego em 2005 variaram entre aproximadamente entre 2.400 e 

4.300 veículos/dia (Posto 769 com 2.428 veículos/dia, dos quais 249 pesados, 10%; Posto 773 com 4289 
veículos/dia, dos quais 169 pesados, 4%), registando-se o maior dos valores no posto mais próximo de 
Aljezur; 

 Entre Aljezur e Lagos o volume de tráfego em 2005 foi de 3081 veículos/dia (Posto 791), dos quais 133 
pesados (4%); 

Verifica-se, assim, que os volumes de tráfego em 2005 no corredor do eixo constituído pela EN261 e o IC4 
são relativamente baixos, situando-se aproximadamente entre os 1.000 e os 4.500 veículos/dia. 
A título comparativo, note-se, por exemplo, que no IC1 entre Santana da Serra e Marcos da Serra (Posto 
804), o volume de tráfego nesse ano foi de aproximadamente 4.700 veículos/dia dos quais 20% eram 
pesados, enquanto no sublanço Almodôvar-São Bartolomeu de Messines do IP1/A2 o volume de tráfego 
nesse ano foi de aproximadamente 11.300 veículos/dia, dos quais 8% eram pesados. 

                                                                                 
6 Atualmente não está disponível "online" a informação que vinha sendo divulgada no sítio da internet da Infraestruturas de Portugal, através das contagens automáticas de tráfego. 
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FIGURA 5.18 – EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL NO CORREDOR EN261/IC4 ENTRE 2001 E 2005 

 
QUADRO 5.23 – TRÁFEGO DE LIGEIROS E PESADOS NOS PRINCIPAIS POSTOS DE CONTAGEM 

 2001 2005 Var. 2001/2005 (%) Cresc. Médio Anual 
(%) 

Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes 
Comporta-Sines - (Posto 711) 3.060 291 2.917 205 -5% -30 -1 -7 
Sines-Cercal - (Posto 716) 4.604 721 2.805 469 -39% -35 -9 -8 
Cercal-Odemira - (Posto 762) 1.298 83 926 62 -29% -25 -7 -6 
Odemira-Aljezur (N)          (Posto 769) 3.326 291 2.179 249 -34% -14 -8 -3 
Odemira-Aljezur (S)          (Posto 773) 3.453 392 4.120 169 19% -57 5 -12 
Aljezur-Lagos - (Posto 791A) - - 2.948 133 - - - - 

Fonte: EARRNLAA InIR 2010 
Importa destacar que entre 2001 e 2005 se verificaram reduções dos volumes de tráfego (tanto de veículos 
ligeiros, como de veículos pesados), com a exceção dos veículos ligeiros na parte sul do troço entre Odemira 
e Aljezur (Posto 773 da Infraestruturas de Portugal), no qual se verificou um acréscimo de 19%, tendo, no 
entanto, sido também nesse local que se registou o maior decréscimo de veículos pesados (-57%). 
Nas figuras seguintes apresenta-se evolução do tráfego de veículos ligeiros e veículos pesados em algumas 
secções transversais da rede viária em estudo (screen-lines). 
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FIGURA 5.19 – EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL - SCREEN-LINES ZONA NORTE 

 
FIGURA 5.20 – EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL - SCREEN-LINES ZONA CENTRO 

 
Fonte: EARRNLAA InIR 2010 
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FIGURA 5.21 – EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL - SCREEN-LINES ZONA SUL 

 
Fonte: EARRNLAA InIR 2010 

 
No referido estudo "foram realizadas contagens classificadas de tráfego em 8 locais, situados nos corredores 
em estudo (note-se que em 4 destes locais também foram realizados inquéritos origem-destino) tendo estas 
sido realizadas entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro de 2009 (entre as 6h00 e as 22h00). As 
localizações dos postos de contagem e inquérito apresentam-se na Figura 5.227. 

  

                                                                                 
7 C1- EN261 km28,6 entre Melides e Santiago do Cacém (Posto 711); C2 - EN120 entre Santiago do Cacém/Sines e Cercal; C3 - EN123/263 entre Odemira e Telheiro; C4 - EN120 km135 entre Odemira e Aljezur (Posto 773); C5 - Intersecção entre EN253 e EN261 (Comporta); C6 Intersecção entre EN120 e EN268 (Lagos/Vila do Bispo); C7 - EN120 km 97,6 entre Cercal e Odemira (Posto 762) e C8 - EN393 km 5,2 entre Vila Nova de Milfontes e Odemira (Posto 762A) 
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FIGURA 5.22-  LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM 

 
Fonte: EARRNLAA InIR 2010 

Através das contagens de tráfego efetuadas no âmbito do referido Estudo e, comparando-as com as 
contagens do Recenseamento de Tráfego de 2005, constata-se que: 
 uma redução do volume de tráfego entre Comporta e Sines (Posto 711 da Infraestruturas de Portugal); o 

volume de tráfego estimado para 2009 é de 2.417 veículos/dia, dos quais 97 pesados, 4%, tal como entre 
Odemira e Aljezur (Posto 773) com 3.234 veículos/dia, dos quais 194 pesados, (6%); 

 a manutenção do volume de tráfego entre Cercal e Odemira, o volume de tráfego estimado para 2009 é 
de 1.017 veículos/dia (Posto 762), dos quais 32 pesados (3%). 

FIGURA 5.23-  EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL NO CORREDOR EN261/IC4 ENTRE 2005 E 2009 

 
Fonte: EARRNLAA InIR 2010 
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Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados das contagens de tráfego utilizadas no âmbito do referido 
Estudo (quando aplicável, extrapoladas para TMDA), assim como os volumes de tráfego que resultam do 
modelo de tráfego elaborado naquele âmbito. 

FIGURA 5.24  – COMPARAÇÃO ENTRE CONTAGENS E MODELO – ZONA NORTE (TMDA 2009 – LIGEIROS/PESADOS) 

 
Fonte: EARRNLAA InIR 2010 

FIGURA 5.25- – COMPARAÇÃO ENTRE CONTAGENS E MODELO – ZONA CENTRO (TMDA 2009 – LIGEIROS/PESADOS) 
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FIGURA 5.26 - COMPARAÇÃO ENTRE CONTAGENS E MODELO – ZONA SUL (TMDA 2009 – LIGEIROS/PESADOS) 

 
Fonte: EARRNLAA InIR 2010 

No âmbito do presente estudo realizaram-se contagens de tráfego e inquéritos origem-destino no IC1/EN120 
entre Alcácer do Sal e Grândola (Posto de Abastecimento de Combustível de Vale Verde; a sul da intersecção 
com a EM383). Estes trabalhos de campo efetuaram-se no dia 24 de novembro de 2015 (5ª feira) entre as 
7h00 e as 19h00. Estas contagens e inquéritos tiveram como principais objetivos conhecer o tipo de utilização 
do IC1, assim como proporcionar a comparação com os volumes de tráfego no IP1/A2 e respetiva evolução. 
No período horário em que se realizaram as contagens de tráfego (7h00 às 19h00), circularam no posto de 
contagem 4.367 veículos ligeiros e 1.201 veículos pesados (no conjunto dos dois sentidos). Através de fatores 
de extrapolação (com base em contagens horárias de um dia semelhante e em volumes de tráfego noturno, 
dia útil, inverno e anual no Posto A49 de 2005, localizado no IC1/EN120 ao km 4,4), estimou-se o TMDA em 
2015 neste local. Assim, estima-se que em 2015 o TMDA seja de aproximadamente 5.800 veículos 
ligeiros/dia e 900 veículos pesados/dia (total de 6.700 veículos/dia). 
Quando comparado com o TMDA do Posto A49 estimado no Recenseamento de Tráfego de 2005, constata-
se uma significativa redução do volume de veículos ligeiros (-33%) e um significativo aumento do volume de 
veículos pesados (+41%). 
Através da análise dos resultados dos inquéritos origem-destino constata-se que na globalidade dos veículos 
inquiridos, 49% das viagens são internas ao Alentejo Litoral (origem e destino no Alentejo Litoral), 29% são 
do ou para o exterior do Alentejo Litoral (origem ou destino no Alentejo Litoral) e 22% são de atravessamento 
(origem e destino no exterior do Alentejo Litoral). 
No entanto, através de uma análise por tipo de veículo, constatam-se algumas relevantes diferenças. 
Assim, enquanto que nos automóveis ligeiros se registam 62% que efetuam deslocações internas e apenas 
15% efetuam deslocações de atravessamento, nos comerciais pesados verifica-se quase o oposto, pois 19% 
efetuam deslocações internas e 48% efetuam deslocações de atravessamento, enquanto que nos comerciais 
ligeiros se verifica uma situação intermédia, com 35% de deslocações internas, 48% de ou para o exterior e 
19% são de atravessamento. 
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FIGURA 5.27 – DISTRIBUIÇÃO AS 
DESLOCAÇÕES – AUTOMÓVEIS 

LIGEIROS 
FIGURA 5.28 – DISTRIBUIÇÃO AS DESLOCAÇÕES – 

COMERCIAIS LIGEIROS 

 
 

FIGURA 5.29 – DISTRIBUIÇÃO AS DESLOCAÇÕES – COMERCIAIS LIGEIROS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores TI, novembro 2015 

Relativamente aos motivos da deslocação, constata-se que na origem os principais são o "em serviço" (46%) 
e "de casa" (39%). Já quanto ao destino os principais o principal é também o "em serviço" (46%), seguido do 
"para casa" (20%) e "para trabalho" (18%). 
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FIGURA 5.30 – MOTIVO DAS DESLOCAÇÕES - 
ORIGEM FIGURA 5.31 – MOTIVO DAS DESLOCAÇÕES - 

DESTINO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores TI, novembro 2015 

No que se relaciona com a frequência da viagem, destaca-se que 48% revelam efetuar 5 vezes por semana 
nos dias úteis, enquanto que 20% revelam efetuar 2 vezes por semana nos referidos tipos de dia. 

FIGURA 5.32 – FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DAS VIAGENS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores TI, novembro 2015 

5.7. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 
Do ponto de vista das acessibilidades rodoviárias estruturantes, mais precisamente no que se refere à rede 
rodoviária fundamental, o setor norte do Alentejo Litoral é atravessado longitudinalmente pelo IP1/A2, que 
serve as sedes de concelho de Alcácer do Sal e Grândola e flete depois para o exterior do território da região. 
Tal leva a que Santiago do Cacém e Sines não sejam servidos diretamente por esta infraestrutura rodoviária, 
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sendo a ligação assegurada pelo IC33 (Sines-Grândola), uma via integrante da rede rodoviária 
complementar, que parcialmente é coincidente com o IP8 (entre Sines e norte de Santiago do Cacém). 
Também com um traçado longitudinal, que acompanha grosso modo o traçado do IP1/A2, o IC1 serve 
diretamente as sedes de concelho de Alcácer do Sal e Grândola, enquanto que no concelho de Santiago do 
Cacém o atravessamento é feito junto ao limite nascente do seu território. 
A rede rodoviária principal deste território é complementada por um conjunto de Estradas Nacionais e de 
Estradas Regionais. De referir que se encontram por concluir algumas ligações estruturantes previstas no 
Plano Rodoviário Nacional (PRN2000). Estão por concluir as seguintes ligações estruturantes: 
 IP8 – que deverá assegurar a ligação entre Sines e Vila Verde de Ficalho, estando já concluídos os troços 

entre Beja e a fronteira, e o troço inicial junto a Sines até norte de Santiago do Cacém (onde é coincidente 
com o IC33); 

 IC4 – que deverá assegurar a ligação entre Sines, Odemira, Aljezur e Lagos/A22; 
 IC33 – estando a ligação entre Sines e Grândola já concluída, encontra-se por concluir a ligação entre o 

IP8 e Évora (destaca-se que atualmente se prevê que o IC33 se reinicie no IP8 a nascente do IP1/A2, o 
que poderá implicar a futura "desclassificação" do troço entre Santiago do Cacém e o IC1, em redor de 
Grândola). 

Note-se que o IC1, apesar de já existente, não tem ainda características/perfil de Itinerário Complementar 
em parte significativa do seu percurso no Alentejo Litoral. 
A análise da rede rodoviária regional atual evidencia a existência de alguns défices de acessibilidade, 
designadamente no corredor de ligação a Beja e à fronteira em Vila Verde de Ficalho, que deverá ser 
suplantada com a concretização do corredor do IP8. A melhoria das acessibilidades rodoviárias inter-
regionais e internacionais proporcionadas pela concretização deste corredor, conjugada com a concretização 
da ligação ferroviária do Porto de Sines a Espanha, assumirão um papel determinante no alargamento do 
hinterland desta infraestrutura portuária, assim como na afirmação do polo logístico e industrial de Sines.  
Ainda no que concerne às acessibilidades inter-regionais, é de frisar a debilidade da conectividade externa 
do município de Odemira, não sendo servido por qualquer IP ou IC (o nó do IP1/A2 mais próximo – Ourique 
– dista cerca de 45 minutos da sede de concelho), conciliado com a situação geográfica do concelho na 
região e com a sua extensão territorial, nos tempos de ligação da sede de concelho às demais sedes de 
concelho e aos principais centros urbanos suprarregionais (Beja, Évora, Setúbal e Lisboa). Note-se que a 
concretização do IC4 (entre Sines e Lagos) previsto no PRN, possibilitará a melhoria significativa da 
conectividade do concelho, tanto a norte com a sul (Algarve).  
Igualmente de frisar as deficientes acessibilidades nas ligações dos concelhos do Alentejo Litoral 
relativamente a Beja, situação que a concretização do projetado corredor do IP8 viria suprimir (com exceção 
de Odemira). 
Relativamente às acessibilidades intrarregionais (aferida pelas isócronas às sedes de concelho), a 
generalidade dos territórios concelhios encontra-se a menos de 30 minutos da sede de concelho 
correspondente. Excetua-se Odemira, cuja extensão do seu território justifica a existência de aglomerados a 
distar entre 31- 45 minutos da sede de concelho. 
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Não obstante, registam-se deficits de acessibilidade em algumas ligações intrarregionais, caso por exemplo 
das ligações do concelho de Odemira a Santiago do Cacém e a Sines, que a concretização do IC4 poderá 
melhorar. 
Importa, no entanto, destacar que à semelhança da redução da população, também se tem verificado uma 
generalizada redução do tráfego (que a situação económica promove, em vez de, ao contrário do que sucedia 
anteriormente, atenuar ou compensar), o que pode contribuir para uma mais difícil concretização dos 
investimentos em infraestruturas rodoviárias. 
Como referido anteriormente, em 2009, o InIR realizou o Estudo de Avaliação Estratégica da Rede Rodoviária 
do Litoral Alentejano e Algarvio, o qual visava promover a articulação entre os traçados dos itinerários 
complementares de determinada região e a dinâmica territorial verificada e previsível, numa ótica de 
desenvolvimento e ordenamento do território sustentado e sustentável. Com a sua elaboração pretendia-se 
obter contributos para eventual ajustamento e consolidação das propostas do PRN8. As conclusões deste 
mesmo estudo apontam para a concretização de uma ligação com um perfil menos sinuoso de ligação de 
Odemira ao IP1 (Ourique) e a Beja, fundamental para suprir o défice de acessibilidades deste município e 
para o reforço da coesão territorial dos Alentejo Litoral. 
 

                                                                                 
8 In Relatório de Âmbito, Capítulo 2, outubro 2009. 



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 151 
 

6. TRANSPORTE COLETIVO E TÁXIS 

6.1. TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIÁRIO 
6.1.1. Caracterização da infraestrutura 

O território do Alentejo Litoral é atravessado pela linha do Sul, que liga a estação de Campolide A em Lisboa 
à estação de Tunes no Algarve, numa extensão total de 272,5 km, dos quais cerca de 138 km no território 
em estudo, permitindo a ligação deste território ao resto do país e a Espanha. O Alentejo Litoral é igualmente 
servido pela linha de Sines que liga a linha do Sul ao porto de Sines, numa extensão de 50,7 km, e ainda 
pela Variante de Alcácer, com uma extensão de 28,8 km totalmente localizadas na área em estudo. (Figura 
6.1). 
No que se refere à linha do Sul localizada no Alentejo Litoral, a mesma é totalmente eletrificada, de bitola 
larga (1.668 mm), com uma capacidade máxima permitida de 22,5 ton/Eixo e 8 ton/m e gabarito do tipo CPb+ 
(altura 4 500 mm e largura 3.440 mm). No entanto, pode ser decomposta em três troços, a saber: 
 Troço Pinheiro – Ermidas do Sado, composto por via única e onde a velocidade máxima é de 160 km/hora 

a 220 km/hora. Este troço, bastante importante para o transporte de mercadorias entre o porto de Sines 
e o seu hinterland ibérico permite a circulação de comboios de mercadorias até 615 metros, valor inferior 
ao permitido na linha de Sines (620 metros). Note-se que, após a conclusão da ligação Sines-Elvas-Caia, 
bastante importante para o alargamento do hinterland do porto de Sines, poderão circular, neste troço e 
na linha de Sines, comboios com comprimentos na ordem dos 750 metros; 

 Troço Ermidas do Sado – Torre Vã, onde a via é dupla ao longo de cerca de 20,1 km, sendo a velocidade 
máxima admitida de 160 km/hora a 220 km/hora. Este troço é menos utilizado para o transporte de 
mercadorias, permitindo apenas a passagem de comboios de mercadorias com 490 metros de 
comprimento máximo; 

 Troço Torre Vã – Santa Clara-Sabóia, no qual a linha volta a ser em via única e a velocidade máxima 
permitida é de 120 km/h a 160 km/h. tal como o troço anterior apenas permite a circulação de comboios 
de mercadorias com um comprimento máximo de 490 metros. 

Em todos estes troços circulam serviços de longo curso de transporte de passageiros – Alfa e Intercidades 
entre Porto, Lisboa e Faro. Não existem serviços regionais nesta linha, pelo que este modo de transporte 
apenas assume representatividade nas acessibilidades externas não assegurando deslocações entre os 
municípios do Alentejo Litoral. 
A Variante de Alcácer liga Pinheiro a Grândola Norte, em via única, totalmente eletrificada, de bitola larga 
(1.668 mm), com uma capacidade máxima permitida de 22,5 ton/Eixo e 8 ton/m e gabarito do tipo CPb+ 
(altura 4 500 mm e largura 3.440 mm), e onde a velocidade máxima permitida é de 160 km/hora a 220 
km/hora. 
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FIGURA 6.1 – REDE FERROVIÁRIA NACIONAL DO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: IP – Infraestruturas de Portugal, SA – Diretório da Rede 2017 

A linha de Sines serve exclusivamente para o transporte de mercadorias, permitindo a circulação de 
composições até aos 620 metros de comprimento. Tal como a linha do Sul, é totalmente eletrificada, de bitola 
larga e gabarito do tipo CPb+ (altura 4.500 mm e largura 3.440 mm). Como potenciais condicionantes à 
utilização desta linha apresenta-se o facto de ser via única e da velocidade máxima permitida ser de 90 km/h 
a 120 km/h, o que, no entanto, e face ao tráfego existente não tem limitado o tráfego de comboios nesta linha. 
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A infraestrutura ferroviária do Alentejo Litoral não é objeto de qualquer investimento de vulto na sua 
modernização desde 2004, ano em que foi sujeita a obras de modernização, eletrificação e sinalização, 
estando, no entanto, previstos um conjunto de intervenções que visam, essencialmente, melhorar a 
capacidade e reforçar a competitividade ibérica e internacional do porto de Sines: 
 Melhorar e implementar novas estações técnicas, no sentido de viabilizar, no troço Sines/Setúbal/Lisboa, 

a circulação de comboios de 750 metros de comprimento e aumentar a respetiva capacidade da linha; 
 Melhorar a sinalização eletrónica; 
 Construir o troço Elvas – Caia, que embora esteja localizado fora do território do Alentejo Litoral, terá 

impactos no incremento da quota de mercado da ferrovia no transporte de mercadorias, e 
consequentemente no aumento da circulação na linha de Sines e no troço Pinheiro – Ermidas do Sado 
na Linha do Sul; 

 Modernização do troço Sines -Ermidas – Grândola. 
No Alentejo Litoral, a linha do Sul é constituída por 13 estações e apeadeiros, das quais apenas 3 possuem 
serviço ferroviário: 
 No concelho de Alcácer do Sal: Pinheiro, Monte Novo-Palma (desativada), Alcácer do Sal (desativada), 

Vale do Guizo (desativada), não sendo este município servido por este modo de transporte desde a 
construção da variante a Alcácer; 

 No concelho de Grândola: Grândola, Canal Caveira (desativada), Azinheira dos Barros (desativada) e 
Lousal (desativada); 

 No concelho de Santiago do Cacém: Ermidas-Sado; 
 No concelho de Odemira: Amoreiras-Odemira (desativada), Luzianes (desativada), Santa Clara-Sabóia e 

Pereiras (desativada). 
Note-se que desde a supressão dos serviços regionais nesta linha que se procedeu ao encerramento das 
estações identificadas como desativadas. As estações ferroviárias em serviço encontram-se caraterizadas 
no ponto 6.2. do presente relatório 
De referir a existência de um terminal de mercadorias associado às instalações da Somincor e também a 
estação da Funcheira, que localizando-se fora da área de intervenção, no concelho de Ourique, serve as 
populações do concelho de Odemira, apresentando-se como uma interface de algum relevo para as 
acessibilidades inter-regionais do Alentejo Litoral. 
Quanto à linha de Sines, a qual entronca com a Linha do Sul em Ermidas do Sado, a mesma possui diversos 
ramais, associados a instalações industriais e portuárias e onde funcionam terminais de mercadorias, na sua 
maioria de utilização exclusiva das empresas aí localizadas: Ramal de Sines, Ramal Petrogal – Asfaltos, 
Ramal EDP – Cinzas.  
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6.1.2. Cobertura da rede 
Para a análise da cobertura da rede ferroviária à determinação das áreas de influência de cada estação 
ferroviária, dadas pelos buffers dos 500 metros e 1.000 metros. 
Na Figura 6.2. apresenta-se uma estimativa de cobertura populacional das estações ferroviárias em 
funcionamento no Alentejo Litoral, que abrangem uma população residente de cerca de 6 mil habitantes e 
cuja repartição por buffer se apresentam no Quadro 6.1. De referir que, à exceção de Grândola, as estações 
ferroviárias que servem a área de intervenção se localizam fora dos aglomerados urbanos, não sendo 
passíveis de serem acedidas a pé ou mesmo em bicicleta. 

FIGURA 6.2 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: IP – Infraestruturas de Portugal, SA – Diretório da Rede 2017, Censos 2011 e CAOP 2015 
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QUADRO 6.1 – POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS (RAIOS DE 500 E 1000 
METROS)9 

Estação Buffer 500 m Buffer 1000 m Total 
Ermidas do Sado 1.400 260 1.660 
Grândola 1.063 2.913 3.976 
Santa Clara - Sabóia 131 15 146 
Total 2.594 3.188 5.782 

Fonte: IP – Infraestruturas de Portugal, SA – Diretório da Rede 2017, Censos 2011 e CAOP 2015 
Para um buffer de 1.000 m de raio, a população residente contida na área de influência das estações 
ferroviárias corresponde a menos de 6% do total populacional do Alentejo Litoral. 
Apesar de a relação entre as áreas correspondentes aos buffers de 500 m e de 1.000 m ser de 1 para 4, a 
relação média entre as populações abrangidas é de apenas 1,23 para o total das estações ferroviárias, rácio 
que varia entre 0,11 (estação de Santa Clara-Sabóia) e 2,7 (Grândola), que se apresenta como a única 
estação cujo buffer dos 500 metros apresenta menor população que o buffer dos 1.000 metros. 
Pelos baixos quantitativos de população residente nos buffers dos 500 e 1.000 metros das estações e 
apeadeiros ferroviários conclui-se essencialmente da localização destas infraestruturas em aglomerados de 
pequena dimensão, casos das estações de Ermidas-Sado e Santa Clara Sabóia. Uma maior cobertura dos 
serviços ferroviários deverá ser conseguida através da promoção das condições de intermodalidade entre 
este modo e o transporte individual e os serviços de transporte público coletivo rodoviário a estas 
infraestruturas (quase inexistentes atualmente). 

6.1.3. Isócronas às estações ferroviárias 
Tratando o comboio de um modo de transporte pesado, importa avaliar a acessibilidade às estações 
ferroviárias pela rede viária, analisada pelo cálculo das isócronas a partir destas infraestruturas. 
Similarmente ao que se efetuou na análise da acessibilidade respeitante ao espaço rodoviário salvaguarda-
se a não consideração de atrasos na rede viária para a obtenção dos polígonos limitados pelas isócronas. 
Para os intervalos de tempo de 5, 10 e 15 minutos, constata-se existirem alguns vazios no território, 
nomeadamente a sul da estação de Grândola e em torno da estação de Santa Clara-Sabóia. É ainda notório, 
se analisarmos a figura sem considerar o terminal de Sines, que a área de influência das estações ferroviárias 
corresponde a uma parte residual do território do Alentejo Litoral.  
Na Figura 6.3 apresentam-se as isócronas calculadas. 

 
 

                                                                                 
9 Não foi estimada a população na envolvente da estação da Funcheira, por esta se encontrar a mais de 1.000 da área de intervenção 
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FIGURA 6.3 – MAPA DE ISÓCRONAS DEFINIDAS A PARTIR DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO ALENTEJO LITORAL10 

 
Fonte: Infraestruturas de Portugal, SA – Diretório da Rede 2017e Modelo de Tráfego do Alentejo Litoral 

                                                                                 
10 Isócronas apenas calculadas para as estações com serviço ferroviário. 
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Conclui-se assim, tanto pela análise das isócronas como da população residente nos buffers de 500 e 1.000 
metros em torno das estações, da pouca importância do modo ferroviário nas deslocações da população do 
Alentejo Litoral. 

6.1.4. Caracterização da Oferta 
O transporte ferroviário de passageiros, e como já referido no ponto 5.2.1, apenas se realiza na linha do Sul, 
sendo os serviços assegurados pela CP – Comboios de Portugal, que explora apenas serviços de longo 
curso, nomeadamente comboios Intercidades entre Lisboa e Faro. 
A oferta diária é de 3 circulações no sentido norte-sul e de 4 circulações no sentido sul-norte, com durações 
entre 1 hora e 2,5 horas para Lisboa e entre 1 hora e 2,25 horas para Faro. 
Salienta-se desde já a inexistência de um serviço ferroviário regional, suprimido aquando da construção da 
variante de Alcácer do Sal, concluída em dezembro de 2010, tendo o serviço regional entre Setúbal e Sines 
sido suprimido em 2011. A supressão deste serviço leva a que o transporte ferroviário não sirva as ligações 
internas ao território do Alentejo Litoral, impedindo igualmente as mesmas de utilizarem o transporte 
ferroviário como modo de deslocação inter-regional, já que nem todos os concelhos são servidos por serviços 
de transporte ferroviário, nomeadamente Sines e Alcácer do Sal. 
No Quadro 6.2 apresentam-se os tempos de percurso para a ligação entre Lisboa e as estações de Grândola, 
Ermidas-Sado e Santa Clara-Sabóia e ainda a estação da Funcheira, enquanto que, no Quadro 6.3 se 
apresentam os tempos de ligação do serviço intercidades entre Faro e as estações que servem as 
populações do Alentejo Litoral. 

QUADRO 6.2 – TEMPO DE PERCURSO NOS SERVIÇOS DE LONGO CURSO (LISBOA - ALENTEJO LITORAL) 
Partida de Lisboa Duração Grândola Duração Ermidas-

Sado Duração Funcheira Duração Santa Clara 
- Sabóia 

10h02 1h17 1h31 1h53 2h22 
14h02 1h14 1h28 1h50 2h25 
17h32 1h14 1h29 1h57 2h25 

Fonte: CP – Comboios de Portugal, EP, janeiro 2016 
QUADRO 6.3 – TEMPO DE PERCURSO NOS SERVIÇOS DE LONGO CURSO (FARO – ALENTEJO LITORAL) 

Partida de Faro Duração Santa Clara-
Sabóia Duração Funcheira Duração Ermidas-

Sado Duração Grândola 
07h00 0h59 1h23 1h42 1h53 
08h24 1h04 1h36 1h58 2h13 
13h54 1h03 1h32 1h53 2h10 
17h56 1h04 1h33 1h57 2h12 

Fonte: CP – Comboios de Portugal, EP, janeiro 2016 
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O preço das viagens entre Lisboa e Faro e as estações ferroviárias do Alentejo Litoral apresenta-se no 
Quadro 6.4, destacando-se o elevado valor das viagens intrarregionais – desde 3,10€ entre Grândola e 
Ermidas-Sado até 8,60€ entre Grândola e Santa Clara-Sabóia. De e para Lisboa os preços variam entre os 
13,20€ (Grândola) e os 17,20€ (Santa Clara – Sabóia). Os preços apresentados referem-se a viagens apenas 
num sentido e em 2º classe. 

QUADRO 6.4 – TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE LONGO CURSO NO ALENTEJO LITORAL (EUROS) 
Origem/Destino Grândola  Ermidas-Sado Funcheira Santa Clara - 

Sabóia Faro 
Lisboa 13,20 15,20 15,70 17,20 - 
Grândola - 3,10 6,10 8,60 12,70 
Ermidas-Sado - - 3,60 6,60 11,70 
Funcheira - - - 4,10 9,60 
Santa Clara-Sabóia - - - - 7,60 

Fonte: CP – Comboios de Portugal, EP, janeiro 2016 
Os serviços desta linha são efetuados por locomotivas elétricas, da série 5601-5630, as quais podem atingir 
os 220 km/h, tendo uma potência elétrica de 5600kW. Atualmente a CP tem 29 unidades operacionais, tendo 
todas entrado ao serviço em 1993, ou seja, há 23 anos. De acordo com dados obtidos, as carruagens do 
serviço intercidades foram adquiridas na mesma data. Uma composição ferroviária do intercidades é 
constituída por uma carruagem com bar e cafetaria, e carruagens para 1ª e 2ª classe. A capacidade das 
carruagens de 1ª classe é de 58 lugares enquanto as carruagens de 2º classe podem transportar entre 82 e 
88 passageiros.  

6.1.5. Caracterização da Procura 
6.1.5.1. Procura por linha e por estação  

Para a procura por linha e por estação recorreu-se a contagens realizadas nas estações ferroviárias de 
Grândola, Ermidas-Sado, Santa Clara-Sabóia e Funcheira. 
Estas contagens foram efetuadas em dias úteis, dia 25 de novembro de 2015 na estação de Grândola (08h-
19h), dia 27 de novembro de 2015 nas estações de Ermidas-Sado (08h-20h) e Santa Clara-Sabóia (07h-20h) 
e dia 19 de fevereiro de 2016 na estação da Funcheira (09h-20h). 
Pela observação do Quadro 6.5, verifica-se que a estação ferroviária da Funcheira é a que movimenta mais 
passageiros (cerca de 118). Grândola é a segunda estação que movimenta mais passageiros (cerca de 80), 
seguindo-se Ermidas-Sado com 59 passageiros e Santa Clara-Sabóia com 53 passageiros. No total, as 
quatro estações inseridas na área de intervenção do estudo, movimentam cerca de 310 passageiros por dia. 

QUADRO 6.5 – MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NO RESPETIVO PERÍODO HORÁRIO  
Estações Embarques Desembarques Total 

Grândola 43 37 80 
Ermidas-Sado 13 46 59 
Santa Clara-Sabóia 30 23 53 
Funcheira 43 75 118 
Total 129 181 310 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 
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De acordo com a análise aos dados recolhidos nos inquéritos realizados, observa-se na Figura 6.4 a procura 
horária relativamente ao serviço ferroviário nas estações supra indicadas, podendo concluir-se que: 
 Nas estações ferroviárias da Funcheira e Ermidas-Sado, a maior procura incide sobre o período entre as 

19h e as 20h (cerca de 54% e 43%, respetivamente), e entre as 15h e as 16h (32% dos passageiros); 
 Na estação ferroviária de Grândola, o período em que se registou maior procura foi entre as 11h e as 12h 

(34% dos passageiros), entre as 15h e as 16h (20% dos passageiros) e entre as 08h e as 09h (18%); 
 Na estação ferroviária de Santa Clara-Sabóia, a procura distribui-se de forma mais equitativa entre as 

12h e as 19h e também entre as 07h e as 08h. 
FIGURA 6.4 – PROCURA HORÁRIA NAS ESTAÇÕES 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

6.1.5.2. Caracterização das viagens 
A caracterização das viagens foi realizada com base em contagens e inquéritos efetuados nos dias e períodos 
horários anteriormente indicados e nas estações suprarreferidas. 
Na Figura 6.5 apresenta-se o número de passageiros utilizadores das estações e o respetivo número de 
inquéritos efetuados, podendo-se constatar que a estação ferroviária da Funcheira é a que apresenta maior 
procura, seguindo-se a estação de Grândola, Ermidas-Sado e por fim Santa Clara-Sabóia. Em termos de 
inquéritos, foram conseguidos cerca de um terço nas estações de Ermidas-Sado e Santa Clara-Sabóia, sendo 
que nas estações de Grândola e Funcheira a proporção de inquéritos é inferior, cerca de um quarto e um 
quinto de passageiros, respetivamente. 
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FIGURA 6.5  - NÚMERO DE PASSAGEIROS E NÚMERO DE INQUIRIDOS EM CADA ESTAÇÃO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

Relativamente às viagens realizadas em transporte ferroviário, verifica-se que 45% da procura ferroviária se 
concentra apenas em 8 pares O/D (Quadro 6.6), destacando-se os percursos Lisboa – Grândola (7%) e 
Almada – Castro Verde, Lisboa – Ourique, Lisboa – Santiago do Cacém e Montijo – Grândola (6%).  

QUADRO 6.6 – MOVIMENTO DE PASSAGEIROS ENTRE CONCELHOS  
Origem – Destino (OD) % viagens  

Lisboa – Grândola 7% 
Almada – Castro Verde 6% 
Lisboa – Ourique 6% 
Lisboa – Santiago do Cacém 6% 
Montijo – Grândola 6% 
Odemira – Lisboa 5% 
Faro – Odemira 5% 
Montijo– Almada 4% 
Restantes O/D 65% 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 
 
A análise do motivo da viagem (Figura 6.6), denota a predominância dos movimentos pendulares, tanto por 
motivo de trabalho ou de escola, nas estações de Santa Clara-Sabóia, Ermidas-Sado e Funcheira, 
nomeadamente os associados a deslocações de estudantes (42% na Funcheira e 72% em Ermidas-Sado, 
contra os 6% em Santa Clara-Sabóia). Na estação de Grândola os motivos mais declarados foram os 
associados a lazer (31% do total) e saúde (33% do total), seguido ainda de “visitas a amigos/familiares” 
(18%). 
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FIGURA 6.6 – MOTIVO DA VIAGEM EM CADA ESTAÇÃO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

Relativamente ao modo de acesso às estações (Figura 6.7), verifica-se que o transporte individual (carro) é 
o predominante no acesso a todas as estações, com 86% dos inquiridos a acederem por este meio, sendo o 
segundo modo mais representativo o pedonal (7%) e táxi (7%). Conclui-se, da análise por estação: 
 A estação com maior peso do meio “carro” é a Funcheira (96% dos inquiridos), seguindo-se Santa Clara-

Sabóia, fruto da sua excentricidade face aos aglomerados urbanos envolventes e à não existência de 
ligações em transporte coletivo rodoviário com horários compatíveis com os da ferrovia; 

 O táxi é apenas utilizado nas estações de Santa Clara-Sabóia (10%) e Grândola (15%) o que estará 
associado em parte ao motivo da viagem, já que é nestas estações que os motivos não pendulares (lazer, 
saúde e visitar amigos/familiares) apresentam maior peso; 

 Ermidas-Sado apresenta um elevado peso do meio “a pé” (25% do total), concluindo-se que esta serve 
uma grande parte da população localizada nas suas imediações. Apenas em Grândola e na Funcheira se 
registam igualmente utilizadores a acederem à estação a pé (10% e 4% respetivamente). 

FIGURA 6.7 – MODO DE ACESSO ÀS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 
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No tocante ao tempo de espera dos passageiros nas estações (Figura 6.8), verifica-se que: 
 No geral, a maioria dos passageiros espera até um máximo de 15 minutos pelo comboio, exceção feita 

na estação de Santa Clara-Sabóia onde mais de metade dos inquiridos espera mais de 20 minutos; 
 Nas estações de Santa Clara-Sabóia e Ermidas-Sado os tempos de espera podem chegar aos 30 minutos 

(20% e 25% respetivamente), enquanto que na estação da Funcheira 25% dos inquiridos refere que 
espera mais de 60 minutos; 

 É também na Funcheira que o peso dos inquiridos que referem esperar menos de 5 minutos é superior 
(24%), seguindo-se Ermidas-Sado (14%) e Grândola (5%). 

FIGURA 6.8 – TEMPO DE ESPERA NA ESTAÇÃO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

No que se refere à frequência da utilização do transporte ferroviário (Figura 6.9), mais de 50% dos inquiridos 
não utiliza este meio de transporte frequentemente, mas sim ocasionalmente, com apenas 12% a viajarem 
de comboio entre 2 a 3 vezes por semana e 17% a utilizarem este modo de transporte uma vez por semana, 
o que não é de estranhar pelo facto de apenas se realizarem serviços de longo curso vocacionados para 
viagens não pendulares.  
A análise por estação permite concluir que: 
 As estações de Ermidas-Sado e Funcheira são as que apresentam uma procura mais regular, com cerca 

de 40% de passageiros a utilizarem o modo ferroviário pelo menos uma vez por semana, seguindo-se os 
passageiros que afirma utilizar este modo de transporte regularmente (35% e 30% respetivamente), o 
que se justifica por serem estas as estações onde os motivos pendulares são os mais representativos. 
Note-se que foi nestas estações que se registou um maior peso de utilização por motivo estudo; 

 Nas restantes estações, os utilizadores frequentes (mais de 1 vez por semana) são apenas de 34% em 
Santa Clara-Sabóia e de 11% em Grândola, o que pode estar associado aos principais motivos declarados 
da viagem nas mesmas (lazer, saúde e visitar amigos/familiares); 

 Nas estações de Ermidas-Sado e da Funcheira a utilização ocasional (1 vez por mês ou menos que isso) 
é apenas referida por respetivamente, 23% e 29% dos inquiridos, enquanto em Grândola essa 
percentagem chega aos 72%, e em Santa Clara-Sabóia aos 37%. 
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FIGURA 6.9 – FREQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO MODO DE TRANSPORTE COLETIVO FERROVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

Adicionalmente, obteve-se também informações sobre a forma de compra do título de transporte (Figura 
6.10) e pode concluir-se a esmagadora maioria dos inquiridos (87%) opta pelos bilhetes pré-comprados, 
enquanto os restantes 13% compram o bilhete a bordo. 
Tanto nas estações ferroviárias de Ermidas-Sado como de Santa Clara-Sabóia, a compra do título de 
transporte é sempre efetuada antes da viagem, enquanto que na estação da Funcheira cerca de um quarto 
dos passageiros compra o bilhete a bordo e em Grândola apenas 7% utiliza esta forma.  
Não havendo a possibilidade de comprar os títulos de transporte nas estações, devido ao encerramento das 
mesmas, alguns utilizadores optam por comprar o bilhete online, no multibanco ou a bordo. 

FIGURA 6.10 – TÍTULO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 
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transporte (Figura 6.11) verifica-se que os utilizadores menos frequentes (1 vez por mês ou menos) são os 
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únicos que dão preferência à compra do título de transporte a bordo. Os restantes bilhetes a bordo são 
adquiridos pelos utentes quinzenais deste serviço. 
Relativamente aos utilizadores frequentes (mais de uma vez por semana) todos estes optam pelos bilhetes 
pré-comprados. 
FIGURA 6.11 – TÍTULO DE TRANSPORTE UTILIZADO DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO FERROVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

6.1.5.3. Perfil dos Utilizadores do Transporte Coletivo Ferroviário  
Com base nos inquéritos realizados nas estações identificadas é possível traçar um perfil tipo dos utilizadores 
do transporte coletivo ferroviário. Apresenta-se assim uma breve caracterização dos passageiros tendo em 
conta o sexo, a idade, o nível de instrução, a atividade profissional, etc. 
Da análise efetuada, conclui-se o seguinte: 
 Cerca de 62% dos utilizadores do transporte coletivo ferroviário são do sexo feminino e 38% do sexo 

masculino; 
 A estação de Ermidas-Sado é utilizada por uma população mais jovem, sendo que 63% estão entre os 

15 e os 24 anos; 
 A estação de Santa Clara-Sabóia tem uma distribuição aproximadamente uniforme de idades dos 

utilizadores, sendo a faixa etária dos 45-64 anos a mais representativa; 
 Cerca de metade dos passageiros que utiliza a estação da Funcheira tem entre 15 e 24 anos, 

comprovando assim os movimentos pendulares casa-escola-casa. 
FIGURA 6.12 – IDADE DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 
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FIGURA 6.13 – CARACTERÍSTICAS DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE COLETIVO FERROVIÁRIO (SEXO) 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

No que concerne ao nível de instrução da população que utiliza o transporte público ferroviário (Figura 6.14), 
conclui-se que: 
 Cerca de 40% dos passageiros inquiridos possui um curso superior, sendo este valor mais representativo 

na estação ferroviária de Ermidas-Sado (49%), seguindo-se Santa Clara-Sabóia (46%), Grândola (39%) 
e Funcheira (35%); 

 Os cursos médios representam apenas 3% do total destacando-se, no entanto, os utilizadores da estação 
de Santa Clara-Sabóia na qual 10% dos inquiridos afirma possuir este nível de instrução; 

 Aproximadamente 34% dos inquiridos concluiu o 12º ano, com destaque para os utilizadores da estação 
de Ermidas-Sado (46%) e da Funcheira (44%), seguindo-se-lhes Grândola (22%) e Santa Clara-Sabóia 
(13%); 

 É na estação de Grândola que se regista maior peso dos inquiridos analfabetos e apenas com a instrução 
primária (4% e 24% respetivamente). Nas restantes estações nenhum passageiro referiu ser analfabeto 
e apenas 10% dos passageiros de Santa Clara-Sabóia, 3% de Ermidas-Sado e 2% da Funcheira referem 
possuir apenas a instrução primária;  

 É de realçar a baixa percentagem de utilizadores do transporte público ferroviário na estação de Ermidas-
Sado com escolaridade igual ou inferior ao 9ºano (cerca de 5%), enquanto que nas restantes estações 
esse valor é sempre superior a 19%. 
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FIGURA 6.14 – NÍVEL DE INSTRUÇÃO DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

De acordo com a análise do “nível de instrução” e da “atividade profissional” dos utilizadores (Figura 6.14 e 
Figura 6.15), verifica-se a existência de uma relação direta entre os mesmos. Assim, conclui-se que os 
utilizadores da estação ferroviária de Ermidas-Sado são na sua maioria estudantes, nomeadamente do 
ensino superior. 

FIGURA 6.15 – PROFISSÃO DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 
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destacando-se, no entanto, em Santa Clara-Sabóia, o peso dos profissionais liberais (13%) e dos 
desempregados (10%). 
Relativamente ao agregado familiar dos utilizadores do transporte público ferroviário, a análise da Figura 6.16 
permite concluir que a distribuição do agregado familiar dos passageiros frequentadores das quatro estações 
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é equilibrada, com cerca de 14% a viver sozinhos, 28% a viver acompanhados por uma pessoa, 25% por 
duas pessoas, 28% por três pessoas e 5% por mais de três pessoas.  

FIGURA 6.16 – AGREGADO FAMILIAR DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

Da análise aos dados relativamente ao local de residência dos passageiros (Figura 6.17), conclui-se que 
cerca de 65% dos utilizadores da estação de Santa Clara-Sabóia reside no concelho de Odemira e cerca de 
40% dos utilizadores da estação de Ermidas-Sado reside no concelho de Santiago do Cacém. 

FIGURA 6.17 – CONCELHO DE RESIDÊNCIA DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

Relativamente à estação de Grândola, pode-se deduzir que esta é utilizada por passageiros residentes em 
vários concelhos do Alentejo Litoral, tais como Grândola e Alcácer do Sal, 33% e 11% respetivamente, o que 
se justifica pela proximidade geográfica e pela não existência, em Alcácer do Sal, de transporte público 
ferroviário. O mesmo acontece na estação ferroviária da Funcheira, em que 29% dos utilizadores vivem em 
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Odemira e 23% em Ourique, justificado pela localização desta estação fora da área de intervenção do 
presente estudo. De notar que a influência desta estação relativamente ao Alentejo Litoral se restringe, pela 
proximidade geográfica, ao concelho de Odemira. 
De destacar a atratividade da estação de Ermidas-Sado cujos utilizadores são na sua maioria de fora do 
concelho envolvente, destacando-se Grândola (22%) e Ferreira do Alentejo (11%). 
Em termos de veículos motorizados existentes na família dos utilizadores de transporte público ferroviário 
(Figura 6.18 e Figura 6.19) conclui-se que: 
 A generalidade dos passageiros não dispõe de motas no agregado familiar para a realização das viagens 

(90%), ainda que 22% dos utilizadores da estação de Ermidas do Sado e 10% dos utilizadores da estação 
de Santa Clara de Sabóia tenham declarado a existência destes veículos; 

 O peso dos inquiridos que declarou não dispor de veículo automóvel no agregado familiar para a 
realização das viagens é significativo, nomeadamente na estação de Grândola em ascende aos 39%, 
sendo ainda representativo em Santa Clara de Sabóia (16%) e Ermidas - Sado (10%). Na Funcheira cifra-
se nos 8%; 

 O peso dos inquiridos que declara dispor de mais de uma viatura no agregado familiar é bastante 
significativo (35% no total dos inquiridos), destacando-se os inquiridos na estação de Ermidas-Sado em 
que este valor ascende aos 54%. 

FIGURA 6.18 – NÚMERO DE MOTORIZADAS EXISTENTES NA FAMÍLIA 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

FIGURA 6.19 – NÚMERO DE AUTOMÓVEIS EXISTENTES NA FAMÍLIA 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 
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Quanto aos passageiros encartados (Figuras 6.20, 6.21 e 6.22), os dados recolhidos, permitem concluir que: 
 Mais de metade dos passageiros, em todas as estações, tem carta de condução, exceto na Funcheira 

em que este valor se cinge aos 42%; 
 Na estação de Santa Clara-Sabóia apenas 16% dos passageiros não possuem carta de condução, sendo 

que na estação de Grândola este valor é de 45% e na estação de Ermidas-Sado de 39%; 
 Dos passageiros encartados, somente na estação da Funcheira existem passageiros sem viatura (34%) 

e apenas 6% dos passageiros na estação de Ermidas-Sado não conduz; 
 Cerca de 8% dos passageiros inquiridos na estação de Grândola dispõe de viatura da empresa, enquanto 

nas restantes estações as viaturas são todas pertenças dos inquiridos. 
FIGURA 6.20 – PASSAGEIROS ENCARTADOS  

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

FIGURA 6.21 – PASSAGEIROS ENCARTADOS E COM VIATURA 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 
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FIGURA 6.22 – TITULARIDADE DAS VIATURAS DOS PASSAGEIROS INQUIRIDOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

Atendendo aos dados recolhidos através dos inquéritos efetuados, é possível apurar os passageiros cativos 
do transporte público: 
 Passageiros sem carta de condução (130 passageiros); 
 Passageiros encartados, mas sem acesso a viatura (17 passageiros); 
 Passageiros encartados mas que não conduzem (2 passageiros). 

6.1.5.4. Avaliação da qualidade dos serviços ferroviários 
No presente subcapítulo efetua-se uma avaliação da qualidade dos serviços ferroviários com base na 
informação recolhida e avaliada de duas formas: 
 Através da classificação de 1 a 5 pontos para cada serviço, analisando os dados por grupo de serviço; 
 Através de sugestões para melhorar os serviços ferroviários. 
Da análise aos dados relativamente à classificação dos serviços, pode-se concluir, de um modo geral, que o 
serviço ferroviário é classificado como Bom (4 pontos numa escala de 1 a 5) pelos passageiros, sendo a 
média de todos os serviços questionados correspondente a 3,6 pontos (Figura 6.28). É importante referir que 
cerca de um terço das respostas são nulas, o que influencia os apuramentos relativos à qualidade dos 
serviços ferroviários. 
Em termos de oferta de transporte (Figura 6.23), todos os serviços questionados têm nota positiva entre o 
nível Médio e o Bom (mais de 50% das respostas), realçando a rapidez do percurso que foi classificada como 
Muito Bom em cerca de 19% de respostas. No entanto, sobressai o facto que cerca de 32% das respostas 
serem nulas. 
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FIGURA 6.23 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FERROVIÁRIO – OFERTA DE TRANSPORTE 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

Relativamente aos títulos de transporte (Figura 6.24), tanto o preço como a facilidade de aquisição dos 
mesmos são classificados com nota positiva em mais de metade das respostas (60% e 57%, respetivamente). 
Contudo, cerca de 12% das respostas dão nota negativa à facilidade de aquisição dos títulos de transporte, 
sobretudo devido ao encerramento das estações. 

FIGURA 6.24 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FERROVIÁRIO – TÍTULOS DE TRANSPORTE 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

Em termos de segurança e conforto dos veículos (Figura 6.25), cerca de 44% das respostas classificam de 
um modo geral todos os serviços como Bom, em que o conforto não foi classificado negativamente por 
nenhum passageiro inquirido.  
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FIGURA 6.25 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FERROVIÁRIO – SEGURANÇA E CONFORTO DOS VEÍCULOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

Quanto à classificação das condições de acesso e de espera do serviço ferroviário (Figura 6.26), a segurança 
pessoal nas estações e o abrigo da chuva/sol/vento são os serviços que têm cerca de 20% das respostas 
negativas (nível mau e muito mau). Contudo, é de referir que de um modo geral, as condições de acesso e 
espera são classificadas com 3,8 pontos, correspondente a um nível Bom. 

FIGURA 6.26 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FERROVIÁRIO – CONDIÇÕES DE ACESSO E ESPERA 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 
 
Relativamente à classificação do pessoal ao serviço (Figura 6.27), tanto do nível da simpatia como da 
apresentação e comportamento, este é avaliado de forma positiva (cerca de 64% das respostas), realçando 
que cerca de 24% das respostas o classificam como Muito Bom. 
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FIGURA 6.27 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FERROVIÁRIO – PESSOAL AO SERVIÇO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

De modo a apurar os aspetos mais positivos e menos positivos dos serviços ferroviários apresenta-se na 
Figura 6.28 as classificações globais e as médias obtidas para cada um dos aspetos analisados, constatando-
se que os aspetos menos positivos e que obtiveram pontuações abaixo da média global apurada são: os 
abrigos de sol/chuva/vento (2,6 pontos), a segurança pessoal nas estações (2,8 pontos), a limpeza das 
estações (3,0 pontos). A existência de abrigos parciais nas plataformas, associado ao facto das estações se 
encontrarem encerradas e ao elevado tempo de espera declarado são aspetos que poderão justificar as 
respostas obtidas. 

FIGURA 6.28 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FERROVIÁRIO – PONTUAÇÃO MÉDIA DOS SERVIÇOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

No tocante às sugestões apresentadas e de acordo com a informação recolhida (Quadro 6.7), cerca de 14% 
das respostas indicam que aumentar a frequência dos comboios é um dos aspetos prioritários para melhorar 
os serviços ferroviários, tal como melhorar as condições nas estações (cerca de 10%), desde casas de banho, 
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abrigos, etc. Também 4% dos inquiridos apontam como sugestão “melhorar a rapidez dos percursos”. Os 
passageiros também consideraram outras sugestões mais específicas, tais como: 
 Informação em inglês (horários, linhas, etc.); 
 Wi-fi a bordo; 
 Maior frequência de comboios no período da noite; 
 Melhores acessos de passageiros com bagagem aos comboios. 

QUADRO 6.7– SUGESTÕES PARA MELHORAR OS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS 
Sugestões % de respostas 

Aumentar a frequência 14 
Cumprimento de horários 1 
Adquirir comboios novos 2 
Melhorar a rapidez dos percursos 4 
Melhorar as condições das estações 10 
Melhorar a articulação entre os diferentes modos 3 
Facilidade de estacionamento 1 
Mais informação sobre os transportes 3 
Melhorar as condições a bordo dos veículos 3 
Outra 5 
NS/NR 60 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público ferroviário, novembro 2015 e fevereiro 2016 

6.2. TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL 
6.2.1. Caracterização da Oferta 

O território do Alentejo Litoral é limitado a norte pelo rio Sado, o qual faz a separação entre a Península de 
Tróia e a Península de Setúbal. A ligação entre estes é efetuada por transporte fluvial, serviço público 
concessionado à Atlantic Ferries, desde 1 de setembro de 2007, com partida/chegada na Doca do Comércio 
em Setúbal. Este serviço engloba o transporte de passageiros, veículos ligeiros e pesados e de mercadorias. 
Atualmente encontram-se ao serviço dois ferryboats, adquiridos em 2008, tendo em 2009 entrado ao serviço 
2 catamarans. A idade média da frota de transporte fluvial no Sado é de 8 anos no caso dos ferries e 7 nos 
catamarans. A capacidade dos ferries depende da tipologia de veículos que transporta em cada viagem, e a 
capacidade dos catamarans de 35 passageiros. 
O serviço é prestado por duas tipologias de embarcações: 
 Ferries – que permitem o transporte de passageiros e de veículos e cujo terminal se localiza a este da 

Península de Tróia, no Cais Sul, evitando assim que os veículos pesados atravessem a zona turística; 
 Catamarans – com capacidade para transportar apenas passageiros e cujo terminal se localiza na zona 

mais a norte da península (Ponta do Adoxe), permitindo o acesso direto e rápido dos utilizadores às praias 
e equipamentos turísticos da zona. 

 



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 175 
 

FIGURA 6.29 – TRANSPORTE FLUVIAL NO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: www.atlanticferries.pt 

Sendo esta uma zona turística balnear, com uma procura flutuante ao longo do ano, existe um reforço das 
ligações no período estival. Nos Quadros 6.8 e 6.9 apresentam-se, respetivamente, o número de ligações 
em ferry e em catamaram, por período horário e ao longo do ano, podendo concluir-se que:  
 Nos meses de junho a setembro existe um incremento de 12 ligações diárias no sentido Setúbal-Tróia, 

nomeadamente entre as 18h e as 22h, no qual o número de ligações mais que duplica relativamente ao 
resto do ano (de 3 ligações diárias passam a existir 7); 

 Note-se ainda o alargar do horário, o qual se estende, aos fins-de-semana, até às 00h15min no sentido 
Setúbal – Tróia, e até à 1h00 da madrugada no sentido Tróia – Setúbal; 

 Não se verifica qualquer reforço especifico num sentido ou noutro, existindo, ao longo de todo o ano, o 
mesmo número de ligações em ambos os sentidos, sendo o incremento do número de ligações igual nos 
dois sentidos, em ambos os picos de procura (manhã e fim-de-tarde); 

 O serviço de catamaram funciona num horário mais alargado, iniciando-se às 6h20min e terminando 
apenas às 4 horas da madrugada – embora as 3 carreiras que funcionam entre a 1 e as 3 da madrugada 
sejam consideradas carreiras extra, assumindo-se que as mesmas estão associadas aos turnos dos 
funcionários nos complexos turísticos de Tróia; 

 A principal diferença entre o período estival para o resto do ano, no que aos catamarans respeita, está no 
número de ligações (+6), 4 das quais no período entre as 9 e as 18 horas. Sendo este o principal meio 
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de transporte dos residentes em Setúbal que trabalham em Tróia, a frequência das ligações no período 
entre as 18 e as 20 horas, associada à capacidade dos catamarans, é razoável ao longo de todo o ano. 

QUADRO 6.8 – LIGAÇÕES DE FERRIES ENTRE SETÚBAL E O CAIS SUL DA PENÍNSULA DE TRÓIA 
Período do 

dia Doca do Comércio Cais Sul – Península de Tróia 
 jan-maio jun-set out-dez jan-maio jun-set out-dez 

01h – 09h 2 2 2 1 1 1 
09h – 13h 4 7 4 4 7 4 
13h – 18h 5 8 5 5 8 5 
18h – 20h 2 4 2 2 4 2 
20h – 22h 1 3 1 2 3 2 
22h – 01h 1 3 1 1 4 1 

Total 15 27 15 15 27 15 
Fonte: www.atlanticferries.pt, consultado em janeiro 2016 

QUADRO 6.9 - HORÁRIOS DOS CATAMARANS ENTRE SETÚBAL E A PONTA DO ADOXE DA PENÍNSULA DE TRÓIA 
Período do 

dia Doca do Comércio Ponta do Adoxe – Península de Tróia 
 jan-maio jun-set out-dez jan-maio jun-set out-dez 

06h – 09h 3 3 3 3 3 3 
09h – 13h 4 6 4 4 5 4 
13h – 18h 5 7 5 5 8 5 
18h – 20h 2 3 2 2 3 2 
20h – 22h 2 2 2 2 2 2 
22h – 01h 3 4 3 3 3 3 
01h – 05h 3 3 3 3 4 3 

Total 22 28 22 22 28 22 
Fonte: www.atlanticferries.pt, consultado em janeiro 2016 

Existem diversas modalidades de tarifário, para passageiros apeados ou em veículos. Existem passes 
mensais, aplicáveis aos ferries e aos catamarans, cujo custo é 39,50€ para estudantes e 72€ para o público 
em geral. (Quadro 6.10) De referir ainda que nos catamarans os bilhetes são considerados de ida e volta, 
considerando o tarifário como “Grátis” as viagens entre Tróia e Setúbal. Para um passageiro apeado, é mais 
económico utilizar o catamaram, ficando a viagem de ida e volta em 6,55€, enquanto se utilizar o ferry, irá 
pagar 6,90€. O mesmo é válido nas tarifas reduzidas e nos carregamentos de 5 ou 10 viagens. 

  



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 177 
 

QUADRO 6.10 – TARIFÁRIO DO TRANSPORTE FLUVIAL ENTRE A PENÍNSULA DE TRÓIA E SETÚBAL 
 Ferries (€) Catamarans (€) 

Bilhetes – Veículos e passageiros dentro das viaturas 
Ligeiros de passageiros, mercadorias ou mistos até 3.500 kg (p.b.) 14,75 - 
Classe anterior com atrelado de campismo ou desporto 25,80 - 
Autocaravanas 22,15 - 
Pesados de mercadorias ou passageiros 29,50 - 
Pesados com trator e semirreboque 26,80 - 
Pesados com atrelado 69,95 - 
Velocípedes c/ atrelado e/ou c/ motor, motociclos, triciclos, motos 4 8,8 - 
Bicicletas Grátis - 
Passageiro - tarifa normal 3,55 - 
Passageiro - tarifa reduzida - 5 aos 10 anos  2,65 - 

Passageiros Apeados 
Tarifa Normal 6,90 6,55 
Tarifa Reduzida – 5 aos 10 anos* 4,60 4,40 
Tarifa Reduzida – + 65 anos - 4,40 
Carregamento – 5 viagens – tarifa normal 17,25 30,25 
Carregamento – 5 viagens – tarifa reduzida 11,50 - 
Carregamento – 10 viagens – tarifa normal 34,50 57,30 
Carregamento – 10 viagens – tarifa reduzida 23,00 - 

Fonte: www.atlanticferries.pt, consultado em janeiro 2016 

6.2.2. Caracterização da Procura 
6.2.2.1. Procura por serviço  

Para a caracterização da procura por serviço, recorreu-se à realização de contagens e inquéritos aos 
utilizadores dos serviços realizadas a bordo dos Ferry e Catamaran que ligam Tróia e Setúbal nos dois 
sentidos. Estes trabalhos foram efetuados em dia útil (20 de novembro de 2015) entre as 07h e as 20h. 
No Quadro 6.11 apresentam-se os resultados das contagens efetuadas, estimando-se que o serviço fluvial 
efetuado por catamaran movimente 689 passageiros e o ferry 525 passageiros, num total de 1214 
passageiros nos dois sentidos. Dos cerca de 525 passageiros movimentados pelo ferry cerca de 368 são 
ocupantes de veículos. 
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QUADRO 6.11– NÚMERO DE PASSAGEIROS MOVIMENTADOS PELO FERRY 
Serviço Fluvial Sentido  Nº Passageiros 

Ferry 
Tróia Apeados 89 

Ocupantes de Veículos 214 

Setúbal Apeados 68 
Ocupantes de Veículos 154 

Catamaran Tróia 334 
Setúbal 355 

Fonte: Contagens de passageiros e veículos, novembro 2015 
Na Figura 6.30 representa-se a procura horária dos serviços fluviais ao longo do dia. 
No período da manhã (06h-13h), denotam-se algumas diferenças entre a procura de ferry e de catamaran: 
 Entre as 7h e as 9h existem mais passageiros que utilizam o catamaran que o ferry; 
 Nas restantes horas, o uso do ferry é predominante. 
No período da tarde (13h-19h), existem também procuras distintas entre os dois serviços: 
 Entre as 15h e as 17h, os utilizadores do transporte público fluvial dão preferência ao serviço de ferry; 
 Nas restantes horas, o uso do catamaran é predominante. 
Verifica-se que a predominância da utilização do catamaran corresponde a períodos de entrada e saída do 
trabalho. 

FIGURA 6.30 – PROCURA HORÁRIA POR SERVIÇO FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores do transporte fluvial, novembro 2015 

6.2.2.2. Caracterização das viagens 
A caracterização das viagens foi realizada com base em contagens e inquéritos efetuados no dia e período 
horário anteriormente indicado e nos terminais fluviais suprarreferidos. 
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Na Figura 6.31 apresenta-se o número de passageiros utilizadores do serviço de transporte público fluvial e 
o respetivo número de inquéritos efetuados. A taxa de cobertura dos inquéritos nos serviços de catamaran 
rondou os 14,9% da procura e, no caso dos serviços ferry os 18,5%. 

FIGURA 6.31 – NÚMERO DE PASSAGEIROS E NÚMERO DE INQUIRIDOS EM CADA SERVIÇO FLUVIAL 

  
Fonte: Contagens e Inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

Relativamente às viagens realizadas em transporte público fluvial, verifica-se que 8 pares O/D representam 
cerca de 77% da procura do serviço fluvial (Quadro 6.12), destacando-se os percursos Setúbal – Grândola 
(30%) e Grândola – Setúbal (28%), caracterizando-se assim como movimentos pendulares entre casa e 
trabalho, sendo a atividade profissional exercida em Grândola.  

QUADRO 6.12 – MOVIMENTO DOS PASSAGEIROS ENTRE CONCELHOS 
Origem – Destino (OD) % viagens 

Setúbal – Grândola 30 
Grândola – Setúbal 28 
Lisboa – Grândola 4 

Setúbal – Alcácer do Sal 4 
Barreiro – Grândola 3 
Grândola – Palmela 3 
Grândola – Almada 3 
Palmela – Grândola 3 

Restantes OD 23 
Fonte: Contagens e Inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

A análise do motivo de viagem evidencia o predomínio das viagens por motivo de trabalho (67%), sendo o 2º 
motivo mencionado o “Lazer” (18%), o que alheio o facto de os inquéritos terem sido realizados numa sexta-
feira, dia em que se regista uma maior utilização deste modo de transporte por utilizadores que detêm 
segunda residência ou que sejam visitantes de Tróia. 
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FIGURA 6.32 – MOTIVO DA VIAGEM PARA CADA SERVIÇO FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

Relativamente ao modo de acesso aos diferentes serviços, a análise foi feita com base no tipo de serviço 
escolhido pelo passageiro e pelo terminal de origem da viagem (Figuras 6.33 e 6.34). A localização dos 
terminais fluviais, em especial em Tróia influência a seleção do modo de transporte de acesso aos mesmos. 
A localização central do terminal de catamaran relativamente a Tróia justifica que cerca de 84% dos 
passageiros recorram ao modo pedonal no acesso ao terminal, no entanto, apenas 35% dão preferência a 
este modo de acesso quando iniciam a sua viagem em Setúbal. 
Denota-se igualmente diferenças na utilização do autocarro como modo de acesso aos dois terminais. Em 
Setúbal a utilização do autocarro ascende aos 11% no caso dos utilizadores do serviço de catamaran, 
enquanto que em Tróia esta percentagem não ultrapassa os 4%. 

FIGURA 6.33 – MODO DE ACESSO AO CATAMARAN EM TRÓIA E EM SETÚBAL 

  
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

No tocante ao transporte através de ferry (Figura 6.34), o uso do transporte individual (carro) é o modo 
predominante no acesso tanto ao terminal de Setúbal como ao de Tróia (63% no geral), sendo que o ferry 
transporta também viaturas. 

FIGURA 6.34 – MODO DE ACESSO AO FERRY EM TRÓIA E EM SETÚBAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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Relativamente ao tempo de espera dos passageiros nos terminais (Figura 6.35), verifica-se que em média 
cerca de 52% dos utilizadores esperam menos que 5 minutos pelo serviço, contudo 39% esperam cerca de 
10 minutos pelo ferry e 23% pelo catamaran. Aproximadamente 20% do total dos passageiros esperam pelo 
transporte por um período igual ou superior a 15 minutos. 

FIGURA 6.35 – TEMPO DE ESPERA PELO SERVIÇO FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

No que se refere à frequência da utilização do transporte fluvial (Figura 6.36), mais de metade dos 
passageiros (61%) que utiliza o catamaran como meio de transporte, utiliza-o todos os dias úteis, sendo que 
no caso do ferry este valor é inferior (39%). É de realçar que, através da análise da frequência da utilização 
do serviço fluvial oferecido pelo ferry, que este é utilizado para vários motivos como já indicado na Figura 
6.32. 

FIGURA 6.36 – FREQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

Adicionalmente, obteve-se também informações sobre o título de transporte comprado (Figura 6.37) e pode 
concluir-se que: 

58%

42%

52%

23%

39%

30%

4%

13%

8%

2%

2%

2%

4%

2%

8%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Catamaran

Ferry

Total Geral

< 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 40 min 60 min

3%

2%

61%

39%

52%

4%

3%

4%

11%

15%

13%

2%

8%

4%

8%

7%

8%

6%

4%

5%

5%

24%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Catamaran

Ferry

Total Geral

Todos os dias da semana Todos os dias úteis 4-6 vezes por semana 2-3 vezes por semana
1 vez por semana Quinzenalmente 1 vez por mês < 1 vez por mês



 

182 | 
 

 70% dos utilizadores do catamaran possuem passe próprio, correspondendo a utilizadores que realizam 
viagens frequentes, sendo que no ferry a percentagem destes utilizadores é de 43%. 

 No caso do ferry, há utilizadores, aproximadamente na mesma proporção, que dispõem de passe e que 
compram bilhete simples; 

 Cerca de 13% dos utilizadores de ferry utilizam o serviço de Via Verde para a compra do título de 
transporte. 

FIGURA 6.37 – TÍTULO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

Relativamente à relação entre a frequência do uso do transporte fluvial e a escolha do título de transporte 
(Figura 6.38), verifica-se que os utilizadores frequentes possuem passe próprio (91%), enquanto que a 
compra do título de transporte através da via verde ou compra de um bilhete simples é realizada por vários 
tipos de passageiros, frequentes e ocasionais. 

FIGURA 6.38 – TÍTULO DE TRANSPORTE UTILIZADO DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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caracterização dos passageiros tendo em conta o sexo, a idade, o nível de instrução, etc. 
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FIGURA 6.39 – CARACTERÍSTICAS DOS PASSAGEIROS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

Da análise efetuada, conclui-se, para a área de intervenção do estudo, o seguinte (Figura 6.39 e Figura 6.40): 
 O transporte fluvial, seja através de serviço de ferry ou de catamaran, é utilizado na mesma proporção 

por passageiros do sexo feminino e masculino; 
 O catamaran é utilizado por uma população mais jovem que o serviço de ferry (cerca de 70% dos 

passageiros do catamaran têm idade igual ou inferior a 44 anos); 
 Mais de metade dos utilizadores do serviço de ferry têm idade igual ou superior a 45 anos.  

FIGURA 6.40 – IDADE DOS PASSAGEIROS DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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de um quarto dos passageiros possui formação a nível superior. Cerca de 43% dos passageiros do serviço 
de catamaran concluíram o 12º ano, enquanto no serviço de ferry esta percentagem é de apenas 33%. É 
importante realçar que existe um grupo representativo de passageiros, tanto no ferry como no catamaran 
com formação igual ou inferior ao 9º ano de escolaridade. 
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FIGURA 6.41 – NÍVEL DE INSTRUÇÃO DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

De acordo com a análise dos dados relativamente à atividade profissional dos passageiros do transporte 
público fluvial (Figura 6.42), estes são na sua maioria trabalhadores por conta de outrem e cerca de 10% dos 
passageiros de ambos os serviços são profissionais liberais.  

FIGURA 6.42 – ATIVIDADE PROFISSIONAL DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

No tocante ao local de trabalho dos utilizadores dos serviços fluviais (Figura 6.43), tanto os utilizadores do 
serviço de ferry como do serviço de catamaran exercem na maioria a sua atividade profissional no concelho 
de Grândola (50% e 68% respetivamente), e cerca de 14% trabalha no concelho de Setúbal. Note-se, 
contudo, que a generalidade dos trabalhadores tem como destino o complexo de Tróia, tal como a Marina, o 
Casino, etc. 

FIGURA 6.43 – LOCAL DE TRABALHO DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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sozinho, 30% vive acompanhado por uma pessoa, 40% por duas pessoas, 14% por três pessoas e 5% por 
quatro ou mais elementos.  

FIGURA 6.44 – AGREGADO FAMILIAR DOS PASSAGEIROS INQUIRIDOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

Da análise aos dados relativamente ao local de residência dos passageiros (Figura 6.45), conclui-se que: 
 O concelho de Setúbal agrega a maior parte dos passageiros utilizadores do transporte público fluvial, 

63% o serviço de catamaran e 42% o serviço de ferry; 
 Os concelhos de Alcácer do Sal, Barreiro, Lisboa e Sesimbra fazem também parte dos concelhos de 

residência de 38% dos passageiros do serviço ferry; 
 Cerca de 17% dos utilizadores do serviço de catamaran residem nos concelhos de Grândola e Palmela; 
 Existem outros concelhos que englobam a residência de cerca de 14% dos passageiros, tais como:  

Montijo, Santiago do Cacém, Almada, Alcochete, etc. 
Atendendo: (i) o concelho de residência declarado nos inquéritos, (ii) que a maioria das viagens realizadas 
são por motivo de trabalho (67%), os utilizadores do serviço fluvial efetuam movimentos pendulares entre 
Setúbal e Tróia, com residência em Setúbal e atividade profissional em Tróia, facto que não é alheio as 
acessibilidades a partir de Setúbal à península de Tróia.  

FIGURA 6.45 – CONCELHO DE RESIDÊNCIA DOS PASSAGEIROS INQUIRIDOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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Em termos de veículos motorizados existentes na família dos utilizadores de transporte público fluvial (Figuras 
6.46 e 6.47), conclui-se que existem mais automóveis que motorizadas, sendo que 86% dos passageiros não 
possuem motorizada.  
No tocante ao número de automóveis, 82% dos núcleos familiares dos utilizadores possuem pelo menos um 
automóvel. É de realçar o facto de não existir automóvel em cerca de 14% dos núcleos familiares, sendo 
estes passageiros cativos do transporte público. 
Relativamente ao número de motorizadas, como referido anteriormente, apenas 14% das famílias possuem 
motorizada. 

FIGURA 6.46 – NÚMERO DE AUTOMÓVEIS EXISTENTES NA FAMÍLIA 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

FIGURA 6.47 – NÚMERO DE MOTORIZADAS EXISTENTES NA FAMÍLIA 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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– No serviço de catamaran, 92% possuem viatura própria e 6% viatura da empresa, sendo que os restantes 

passageiros possuem os dois tipos de viatura. 
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FIGURA 6.48 – PASSAGEIROS ENCARTADOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

FIGURA 6.49 – PASSAGEIROS ENCARTADOS E COM VIATURA 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

FIGURA 6.50 – TITULARIDADE DAS VIATURAS DOS PASSAGEIROS INQUIRIDOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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 Passageiros encartados mas que não conduzem (33 passageiros). 
6.2.2.4. Avaliação da qualidade dos serviços fluviais 

No presente subcapítulo é feita uma avaliação conjunta da qualidade dos serviços fluviais (ferry e catamaran), 
com base na informação recolhida, e avaliada de duas formas: 
 Através da classificação de 1 a 5 pontos para cada serviço (Muito Mau a Muito Bom), analisando os dados 

por grupo de serviço; 
 Através de sugestões para melhorar os serviços fluviais. 
Da análise aos dados relativamente à classificação dos serviços, pode-se concluir, de um modo geral, que: 
 O serviço de catamaran é classificado como Bom (4 pontos numa escala de 1 a 5) pelos passageiros, 

sendo a média de todos os serviços questionados correspondente a 3,69 pontos; 
 O serviço de ferry é classificado como Médio (3 pontos numa escala de 1 a 5) pelos passageiros, sendo 

a média de todos os serviços questionados correspondente a 3,34 pontos. 
Em termos de oferta de transporte (Figura 6.51), todos os serviços questionados têm, na maioria, nota 
positiva (cerca de 72% das respostas), sendo que 21% dos passageiros considera o horário do serviço fluvial 
desadequado (mau e muito mau). É de realçar que 17% dos passageiros classifica a pontualidade dos 
serviços como Muito Bom, sendo o serviço com maior percentagem de passageiros muito satisfeitos.  
Em média, o serviço de oferta de transporte é classificado como Bom, com 3,5 em 5 pontos. 

FIGURA 6.51 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FLUVIAL – OFERTA DE TRANSPORTE 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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aquisição de bilhetes, segundo os passageiros. A diversificação dos canais de venda bem como dos locais 
de venda em Tróia são medidas que poderão contribuir para a minimização destas questões. 
Em média, o serviço de título de transporte é classificado como Médio, com 3,09 pontos num total de 5. 

FIGURA 6.52 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FLUVIAL – TÍTULOS DE TRANSPORTE 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

Em termos de segurança e conforto dos veículos (Figura 6.53), a classificação dos serviços é 
maioritariamente positiva (Bom) em todos os serviços e aproximadamente uniforme entre eles, exceto a oferta 
de lugares sentados, em que cerca de 70% dos passageiros o considera médio e 20% o classifica como mau.  
Em média, o serviço de segurança e conforto dos veículos é classificado como Bom, com cerca de 3,7 pontos 
em 5. 

FIGURA 6.53 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FLUVIAL – SEGURANÇA E CONFORTO DOS VEÍCULOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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Em termos de localização dos terminais fluviais, 60% dos passageiros considera que os terminais estão bem 
situados, no entanto aponta este serviço como Muito Mau em Tróia. 
Avaliando a segurança pessoal nos terminais fluviais, este serviço é classificado como Bom, destacando, no 
entanto, o caso do terminal de Tróia, indicado como mau. 
Em média, o serviço de condições de acesso e espera é classificado como Médio, com cerca de 3,41 pontos 
num total de 5.   

FIGURA 6.54 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FLUVIAL – CONDIÇÕES DE ACESSO E ESPERA 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

Relativamente à classificação do pessoal ao serviço (Figura 6.55), tanto do nível da simpatia como da 
apresentação e comportamento, este é avaliado de forma positiva (cerca de 99% dos passageiros), realçando 
ainda os cerca de 20% dos utilizadores que o classificam como Muito Bom. Em média, este serviço é 
classificado como Bom, com 3,9 pontos em 5. 

FIGURA 6.55 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FLUVIAL – PESSOAL AO SERVIÇO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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FIGURA 6.56 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FLUVIAL – CATAMARAN - PONTUAÇÃO MÉDIA DOS SERVIÇOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

No que respeita ao serviço fluvial realizado por ferry (Figura 6.57), a facilidade de aquisição dos títulos de 
transporte é o serviço que obteve a melhor nota, com 4 pontos em 5, classificando-se assim como Bom. No 
entanto, há dois serviços que se realçam pela negativa, tanto o preço (2,2 pontos em 5) como o abrigo da 
chuva/sol/vento (2,5 pontos), que vai de encontro ao respondido relativamente ao serviço disponibilizado por 
catamaran. 

FIGURA 6.57 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO FLUVIAL – FERRY - PONTUAÇÃO MÉDIA DOS SERVIÇOS 
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  Frequência no Fim de Semana e Feriados
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  Oferta de Lugares Sentados
  Climatização
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  Segurança pessoal nas estações
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  Pessoal ao seviço - Simpatia

Média Classificação

3,5
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No tocante às sugestões apresentadas e de acordo com a informação recolhida (Quadro 6.13), cerca de 8% 
das respostas indicam que aumentar a frequência do catamaran e do ferry e melhorar as condições dos 
terminais são dois dos aspetos a melhorar nos serviços fluviais, sendo esta sugestões as mais apontadas.  
Melhorar a limpeza dos barcos foi referido em 6% das respostas dos utilizadores do transporte público fluvial. 
Os passageiros consideraram também outras sugestões mais específicas a apontar (cerca de 19% das 
respostas), tais como: 
 Alargar o horário do serviço; 
 Melhorar a rapidez do percurso; 
 Melhorar as condições das casas-de-banho nos terminais; 
 Diminuir o preço do título de transporte (21%). 

QUADRO 6.13 – SUGESTÕES PARA MELHORAR OS SERVIÇOS FLUVIAIS 
Sugestões % de respostas 

Aumentar a frequência 8 
Cumprimento de horários 3 
Adquirir barcos novos 1 
Alargar o horário do serviço 4 
Melhorar rapidez dos percursos 3 
Melhorar as condições das estações 8 
Melhorar a articulação entre os diferentes modos 2 
Facilidade de estacionamento 5 
Maior simpatia/educação 1 
Mais informação sobre os transportes 2 
Melhorar a limpeza 6 
Aumentar o conforto 5 
Outra 19 
NS/NR 32 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 

6.3. TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 
O sistema de transporte coletivo rodoviário do Alentejo Litoral é constituído por: 
 Oferta de intermunicipal da Rede de Expressos; 
 Oferta intermunicipal e concelhia, assegurada pela Rodoviária do Alentejo; 
 Oferta urbana, que assegura circuitos urbanos no aglomerado de Sines. 
No presente subcapítulo apresenta-se assim a caracterização do sistema de TPR no Alentejo Litoral, na 
perspetiva da: 
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 Oferta – cobertura territorial das carreiras e paragens de TPR, caracterização dos serviços, apresentação 
de alguns indicadores de oferta (velocidades comerciais, população residente na área de influência das 
paragens, número de carreiras por troço); 

 Procura – resultados do inquérito ao transporte coletivo rodoviário e das contagens efetuadas no âmbito 
dos trabalhos de campo e subsequente apresentação de indicadores de procura, finalizando com a 
caracterização do perfil de utilizador. 

Esta caracterização é feita de forma diferenciada para as diferentes tipologias de serviços. 
6.3.1. Caracterização da oferta 

A oferta de serviços de TPR no Alentejo Litoral encontra-se estruturada em: 
 Serviços Expresso, vocacionados para assegurar a ligação da região ao resto do território nacional, 

assegurados pela Rodoviária do Alentejo e pela Rede de Expressos; 
 Serviços interurbanos, que asseguram as ligações intraconcelhias e interconcelhias e se encontram 

concessionados à Rodoviária do Alentejo; 
 Serviços urbanos, existentes apenas na cidade de Sines, sendo assegurado diretamente pelo município. 
Note-se que a oferta regular de transporte público rodoviário do Alentejo Litoral, e à semelhança do que 
acontece noutras regiões do país com forte índice de envelhecimento da população, encontra-se suportada 
na procura escolar, pelo a oferta difere significativamente entre o período escolar e o período não escolar. 
Assim, todas as análises desenvolvidas são diferenciadas para estes dois períodos. 
Para análise da cobertura das redes e da quantificação da oferta de serviços expresso e interurbanos 
recorreu-se à informação disponibilizada pelo IMT no programa SIGGESC11, a qual foi coligida com a oferta 
disponibilizada dos horários publicados pelos operadores Rodoviária do Alentejo e Rede de Expressos. 

6.3.1.1. Cobertura da rede 
Serviços Expresso 
Os serviços de expresso existentes nos seis concelhos do Alentejo Litoral asseguram essencialmente as 
ligações entre os principais aglomerados urbanos deste e Beja, Évora, Lagos, Portimão, Lisboa e Setúbal. 
De notar que todas as sedes do concelho do Alentejo Litoral são servidas por carreiras expresso, existindo 
ainda serviços expresso diretos de ligação entre Vila Nova de Milfontes, Porto Covo, Zambujeira do Mar e 
Santo André que não sendo sedes de concelho, apresentam uma procura que justifica a sua existência. 
A cobertura territorial destes serviços encontra-se representada na Figura 6.58. 

  

                                                                                 
11 Sistema de Informação de Gestão de Carreiras 
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FIGURA 6.58- COBERTURA TERRITORIAL DOS SERVIÇOS EXPRESSO 

 
Fonte: Horários da Rede Expressos, janeiro 2016 

Serviços Interurbanos 
A análise da cobertura territorial da rede de transporte coletivo permite a compreensão das escolhas modais 
dos residentes.  
Para a análise da cobertura da rede considerou-se que a área de influência das paragens é dada pelo raio 
dos 400 metros em torno das mesmas, tendo-se considerado que esta se pode estender até aos 800 metros 
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(distância admitida como razoável para o acesso pedonal, percorrida em cerca de 8 minutos para uma 
velocidade de locomoção mínima de 0,8 m/s). Nos Quadros que seguem representam-se as áreas de 
influência calculadas para o Período Escolar (PE) e Período Não Escolar (PNE). 
Estima-se que no PE cerca de 9% da população residente (9 000 habitantes) no Alentejo Litoral não esteja 
coberta por um serviço regular de transporte coletivo rodoviário, sendo que valor ascende aos 15% (6.300 
residentes) no PNE, sendo que estes valores variam significativamente de concelho para concelho. 
Detalhando a análise por concelho constata-se que Odemira é o concelho com menor cobertura, estimando-
se que cerca 18% da população não disponha de serviço regular de transporte público no período escolar, 
valor que ascende aos 28% no período não escolar. No período escolar, o segundo município com menor 
percentagem de população não servida por TP é Grândola (9%), seguindo-se Alcácer do Sal e Santiago do 
Cacém e Sines ainda que com valores bastante inferiores (6%, 5% e 4%, respetivamente).  

QUADRO 6.14 – COBERTURA DA REDE TCR PE (DIA ÚTIL) 
Concelho Pop 400 m Pop 800 m População não coberta (raio > 800 m) 

Nº residentes % 
Alcácer do Sal 10 300 12 200  800 6% 
Grândola 12 400 13 500 1 300 9% 
Odemira 18 000 21 400 4 700 18% 
Santiago do Cacém 24 300 28 100 1 600 5% 
Sines 13 300 13 600  600 4% 
Total 78 300 88 800 9 000 9% 

Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
No período não escolar destaque para o município de Odemira, em que cerca de 28% da população não se 
encontra servida por serviços de TPR, seguindo-se Alcácer do Sal (25%), Grândola (9%), Santiago do Cacém 
(7%) e Sines (4%). 

QUADRO 6.15 – COBERTURA DA REDE TCR PNE 
Concelho Pop 400 m Pop 8000 m População não coberta (raio >800 m) 

Nº residentes % 
Alcácer do Sal 7 300 9 700 3 300 25% 
Grândola 12 100 13 400 1 400 9% 
Odemira 15 500 18 700 7 400 28% 
Santiago do Cacém 23 400 27 600 2 100 7% 
Sines 13 300 13 600  600 4% 
Total 71 600 83 000 14 800 15% 

Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
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No Quadro 6.16 apresenta-se o mesmo apuramento para os dias de fim-de-semana de período escolar e não 
escolar12, constatando-se uma redução muito significativa da cobertura - apenas 53% dos residentes dispõem 
de acesso a um serviço de TCR. Analisando detalhadamente por concelho contata-se que a situação mais 
gravosa ocorre em Odemira em que não existe oferta de TCR nos dias de fim-de-semana, seguindo-se Alcácer 
do Sal cuja população não coberta ascende aos 48%, Santiago do Cacém com 41%, Grândola com 36% e, 
por fim Sines com 13%. 

QUADRO 6.16 – COBERTURA DA REDE TCR AO FIM-DE-SEMANA (PNE E PE) 
Concelho Pop 400 m Pop 800 m População não coberta (raio > 800 m) 

Nº residentes % 
Alcácer do Sal 5 000 6 700 6 300 48% 
Grândola 7 400 9 400 5 400 36% 
Odemira  0  0 26 100 100% 
Santiago do Cacém 13 600 17 400 12 300 41% 
Sines 10 500 12 400 1 800 13% 
Total 36 500 45 900 51 900 53% 

Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
Estes índices de cobertura encontram-se estritamente relacionados com o modelo de ordenamento territorial 
da Região que evidencia uma significativa dispersão populacional por lugares de reduzida dimensão. Verifica-
se assim a existência de diversas zonas de baixa densidade de concentração de população e de povoamento 
disperso onde a oferta de transporte coletivo não consegue assegurar as necessidades de mobilidade da 
população residente, refletindo-se na ausência ou fraca oferta de serviço regular.  

6.3.1.2. Quantificação da oferta 
Serviços Expresso 
Os serviços de expresso existentes nos cinco concelhos do Alentejo Litoral asseguram ligações diretas (sem 
transbordo) a Beja, Lisboa, Setúbal, Lagos e Portimão, entre outras. 
As sete carreiras que asseguram as ligações em serviços expressos oferecem um total de 29 circulações 
diárias em dia útil (nos dois sentidos de circulação), sendo que no período de Verão (de 1 de julho a 15 de 
setembro) regista-se um reforço significativo da oferta, nomeadamente na ligação Lisboa – Sines – Vila Nova 
de Milfontes – Zambujeira do Mar, na qual o número de ligações mais que duplica entre 1 de julho e 30 de 
setembro.  
No Quadro 6.19 apresentam-se as frequências por serviço, o período horário em que se efetuam e as 
localidades do Alentejo Litoral servidas. 
Em termos do número de serviços constata-se que a maior oferta é de e para Lisboa, embora a grande 
maioria das ligações entre o Alentejo Litoral e Lisboa efetuem paragem em Almada e Setúbal. 
Grândola constitui-se como um nó de ligação entre serviços expresso, sendo nesta localidade que se efetuam 
os transbordos entre as ligações longitudinais, que atravessam a região na direção norte-sul e as ligações 
transversais que permitem a ligação ao território do Alentejo Central e do Baixo Alentejo. 

                                                                                 
12 Os valores apurados para o período escolar e não escolar são semelhantes nos dias de fim-de-semana. 
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Os serviços expresso entre a Carrasqueira e Lisboa são diretos, existindo 9 ligações diárias em cada sentido, 
com uma duração média de 1 hora. 
Os tempos médios de ligação a Lisboa variam entre a 1h40, a partir de Grândola e as 4h15 a partir de São 
Teotónio.  
Estes serviços desempenham um importante papel ao assegurar as ligações inter-regionais, em especial nos 
aglomerados urbanos localizados no litoral e que não são diretamente servidos pelo comboio. Em termos de 
cobertura da rede constata-se que a oferta atual cobre a generalidade da procura não se verificando 
necessidade de rever a rede existente. Contudo, no sentido de reduzir as viagens em TI, poderá ser 
importante o reforço de alguns serviços em especial em ligações não asseguradas diretamente pelos serviços 
ferroviários (e.g. Alcácer do Sal – Setúbal – Lisboa). 

QUADRO 6.17 – OFERTA DE SERVIÇOS EXPRESSO 

Serviços Frequência dia útil 
(2 sentidos) Período horário Alentejo Litoral 

Lisboa – Sines13  7 00h15 – 23h10 Grândola, Santiago do Cacém, Santo André, Sines 
Lisboa – Beja – Vila Verde de Ficalho14   4 06h45 – 22h45 Grândola 

Lisboa – Odemira – Portimão15 6 07h30 – 21h55 Santiago do Cacém, Sines, Cercal do Alentejo, Vila Nova de Milfontes, São Luís, Odemira, São Teotónio 

Lisboa – Sines – Milfontes – Zambujeira do Mar 16  4 07h00 – 23h00 
Grândola, Santiago do Cacém, Santo André, Sines, Cercal do Alentejo, Porto Covo, Brejo da Zimbreira, Vila Nova de Milfontes, Odemira, Almograve, Zambujeira do Mar, São Teotónio 

Elvas – Alcácer do Sal 2 07h10- 15h15 Alcácer do Sal 
Évora – Santiago do Cacém 2 09h00-20h55 Alcácer do Sal e Santiago do Cacém 
Alcácer do Sal - Lisboa 4 07h00-20h05 Alcácer do Sal 
Total 29 -- - 

Fonte: Horários da Frede de Expressos e Rodoviária do Alentejo 
  

                                                                                 
13 Existe reforço de uma carreira à 6ªfeira ou à 5ª feira, caso 6ª seja feriado e à 2ªfeira ou à 3ª feira caso 2ª seja feriado. Ao sábado existem apenas 5 ligações em ambos os sentidos e ao domingo existem 8 ligações em ambos os sentidos. No período de verão existe o reforço de uma ligação diária no sentido Sines – Lisboa. 
14 Existe reforço de uma carreira à 6ªfeira ou à 5ª feira, caso 6ª seja feriado. 
15 Nenhuma das ligações efetua paragem em todas as localidades, Sines, Vila Nova de Milfontes e São Luís só tem duas ligações diárias, uma em cada sentido 
16 Existe reforço de 1 ligação em cada sentido às 6ªs, sábado, domingos e feriados. No verão existem 9 ligações diárias em cada sentido, sendo que todas elas param em Vila Nova de Milfontes 
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Serviços Interurbanos 
A oferta de serviços interurbanos é assegurada pelo operador Rodoviária do Alentejo que, de acordo com a 
informação coligida assegura: 
 47 carreiras em período escolar com cerca de 192 variantes às carreiras, cuja oferta ascende a cerca de 

299 circulações/diárias regulares em dias úteis. Esta oferta decresce para cerca de 25 circulações nos 
fins de semana e feriados (estas últimas distribuídas por 5 carreiras);  

 36 carreiras no período não escolar com cerca de 121 variantes, com uma oferta de cerca de 206 
circulações/diárias regulares em dias úteis e 25 circulações nos fins de semana e feriados (estas últimas 
distribuídas por 5 carreiras). 

Como se pode verificar dos dados apurados regista-se uma quebra de cerca de 33% da oferta do período 
escolar para o período não escolar. Igualmente de frisar, a quebra significativa registada entre os dias úteis 
e os fins de semana em que quase não existem serviços de transporte público.  
Nas Figuras que se seguem sistematiza-se a oferta em dia útil nos períodos escolar e não escolar. No Anexo 
V poderá ser consultada, com maior detalhe, a oferta de TPR por município. 
No que concerne à oferta no período escolar constata-se que: 
 Os eixos interurbanos com maior oferta de serviços correspondem às ligações entre Santiago do Cacém 

e Vila Nova de Santo André e entre Santiago do Cacém e Sines, e embora com menor oferta ao eixo 
entre Alcácer do Sal e Grândola, assim como aos troços localizados na proximidade dos principais 
aglomerados urbanos, nomeadamente de Alcácer do Sal, Santiago do Cacém e Sines; 

 Apesar da importância das relações com as sedes de distrito de Setúbal e Beja, as ligações através das 
denominadas carreiras de serviço interurbano são escassas; 

 Mesmo no período escolar existem vários eixos em que, embora cobertos por serviços regulares, a oferta 
é muito reduzida, ou seja, inferior a 4 circulações/dia nos dois sentidos (2 circulações/dia por sentido). 
 Como referido anteriormente, no período de férias escolares verifica-se uma redução de cerca de 33% 

da oferta (traduzida pelo número de circulações diárias) observando-se que: 
 Os eixos com maior concentração da oferta continuam a ser os que se verificam no período escolar; 
 A freguesia de Longueira-Almograve, de Odemira, deixa de possuir oferta regular de TP (destaca-se que 

São Martinho, de Alcácer do Sal, também já não têm serviço no período escolar); 
O transporte escolar reveste-se de grande importância enquanto segmento que suporta a existência de uma 
oferta de transporte público regular em algumas freguesias mais rurais com menor densidade, situação 
traduzida pelo decréscimo de oferta registada no período não escolar. 
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FIGURA 6.59 – CIRCULAÇÕES TOTAIS DIÁRIAS POR TROÇO – PERÍODO ESCOLAR EM DIA ÚTIL 

 
Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
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FIGURA 6.60 – CIRCULAÇÕES TOTAIS DIÁRIAS POR TROÇO – PERÍODO NÃO ESCOLAR EM DIA ÚTIL 

 
Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
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FIGURA 6.61 – CIRCULAÇÕES TOTAIS DIÁRIAS POR TROÇO –FIM-DE-SEMANA 

 
Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
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No sentido de aferir áreas com défice de oferta de transportes cruzou-se a oferta atual com cobertura 
populacional por lugar, o que permite identificar nas fases subsequentes do PMUS as áreas com 
necessidades de reforço da oferta, bem como as áreas com apetência para a implementação de serviços de 
transporte flexíveis. Para identificação das áreas com fraca oferta de transportes considerou-se os lugares: 
 Sem oferta, ou seja, que atualmente não são servidos por qualquer serviço de transporte coletivo 

rodoviário num raio de 400 metros de uma paragem de TCR; 
 Com oferta de serviços inferior a 4 circulações diárias nos dois sentidos. A reduzida oferta (normalmente 

uma circulação no período da manhã e outra no período da tarde por sentido) obriga a longos períodos 
de espera no destino das viagens. 

Nos Quadros 6.18 e 6.19 e Figuras 6.62 e 6.63 apresenta-se a identificação preliminar das áreas de fraca 
procura de acordo com a oferta disponibilizada no período escolar e no período não escolar. Os valores 
apurados corroboram os valores anteriormente apresentados, sendo que Odemira é o concelho com maior 
número de lugares com fraca cobertura (74 lugares no período escolar e 121 lugares no período não escolar), 
seguindo-se Alcácer do Sal (12 lugares no período escolar e 18 no período não escolar) e Santiago do Cacém 
(12 lugares no período escolar e 33 lugares no período não escolar). As situações menos críticas registam-
se nos concelhos de Grândola e de Sines. 

QUADRO 6.18 – LUGARES COM DÉFICE DE OFERTA DE TRANSPORTES EM DIA ÚTIL – PERÍODO ESCOLAR 

Concelho 
Nº Lugares População Residente 

Sem oferta Oferta < 4 
circu. Dia Total Sem oferta Oferta < 4 circu. 

Dia Total 
Alcácer do Sal 6 6 12 185 710 895 
Grândola 4 0 4 155 0 155 
Odemira 27 15 42 898 1165 2 063 
Santiago do Cacém 8 4 12 171 341 512 
Sines 4 0 4 234 0 234 
Total 49 25 74 1643 2216 3 859 

Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
QUADRO 6.19 – LUGARES COM DÉFICE DE OFERTA DE TRANSPORTES EM DIA ÚTIL – PERÍODO NÃO ESCOLAR 

Concelho 
Nº Lugares População Residente 

Sem oferta Oferta < 4 
circu. Dia Total Sem oferta Oferta < 4 circu. 

Dia Total 
Alcácer do Sal 11 7 18 2 383 800 3 183 
Grândola 4 1 5 155 240 395 
Odemira 49 12 61 2 589 1 976 4 565 
Santiago do Cacém 15 18 33 724 1 378 2 102 
Sines 4 0 4 234 0 234 
Total 83 38 121 6 085 4 394 10 479 

Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
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FIGURA 6.62 – IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS COM FRACA PROCURA DE TRANSPORTES – PERÍODO ESCOLAR 

 
Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
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FIGURA 6.63 – IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS COM FRACA PROCURA DE TRANSPORTES – PERÍODO NÃO ESCOLAR 

 
Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 

Serviços Urbanos 
Atualmente apenas existem serviços de transporte público urbano de passageiros na sede do concelho de 
Sines. Este serviço regular, assegurado diretamente pelo Município, funciona todos os dias úteis entre as 
07h00 e as 20h00, com um intervalo médio de passagem de uma hora num minibus. 



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 205 
 

O circuito percorrido por este serviço encontra-se na Figura 6.64, podendo concluir-se que o mesmo abrange 
a quase totalidade do território da sede de concelho, iniciando-se e terminando o mesmo na ZIL2 e passando 
pelas escolas, zonas comerciais, câmara municipal, centro de saúde e outros equipamentos de interesse 
público. 

FIGURA 6.64 – CIRCUITO LOCAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – SINES 

 
Fonte: Município de Sines 

A dimensão dos aglomerados urbanos, associado ao envelhecimento da população residente que se traduz 
em maior dificuldade para a realização de deslocações pedonais e a própria orografia dos aglomerados 
urbanos, justificam a ponderação de realização de serviços desta natureza em Alcácer do Sal e Odemira.  

6.3.1.3. Oferta de Transportes Coletivos Rodoviários entre sedes de concelho 
Com base no modelo de transportes construído procedeu-se à análise dos tempos de viagem entre as sedes 
de concelho do Alentejo Litoral e do número de circulações que realizam serviços em dia útil nos dois sentidos 
em dia útil e fim-de-semana (Quadros 6.20 e 6.21) e o tempo de ligação entre sedes de concelho (Quadro 
6.22), procurando-se assim avaliar o desempenho global da rede. 
Da análise dos quadros de notar: 
 Os elevados tempos de percurso entre algumas sedes de concelho, nomeadamente nas ligações a 

Santiago do Cacém onde se localiza o Hospital do Litoral Alentejano a partir de Alcácer do Sal (55 
minutos) e Odemira (80 minutos). Tempos de percurso igualmente muito significativos nas ligações: 
Alcácer do Sal – Sines (93 minutos) e Grândola – Sines (63 minutos); 
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 A inexistência de ligações diretas entre alguns municípios, designadamente entre Odemira e a 
generalidade das sedes de concelho do Alentejo Litoral, da qual Santiago do Cacém é exceção.  

QUADRO 6.20 –NÚMERO DE CIRCULAÇÕES DIÁRIAS ENTRE SEDES DE CONCELHO (2 SENTIDOS) – DIA ÚTIL 
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Alcácer do Sal - 19 0 13 9 - 17 0 13 9 
Grândola  - 0 13 9  - 0 13 9 
Odemira   - 8 3   - 8 3 
Santiago do Cacém    - 41    - 39 
Sines     -     - 

Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
QUADRO 6.21 –NÚMERO DE CIRCULAÇÕES DIÁRIAS ENTRE SEDES DE CONCELHO (2 SENTIDOS) – FIM DE SEMANA 
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Alcácer do Sal - 2 0 2 2 - 2 0 2 2 
Grândola  - 0 2 2  - 0 2 2 
Odemira   - 0 0   - 0 0 
Santiago do Cacém    - 10    - 10 
Sines     -     - 

Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 
QUADRO 6.22 –TEMPO DE PERCURSO ENTRE SEDES DE CONCELHO (MINUTOS) - PERÍODO ESCOLAR  

Serviços de TPR Alcácer do Sal Grândola Odemira Santiago do Cacém Sines 
Alcácer do Sal - 28 - 61 80 
Grândola - - - 33 53 
Odemira - - - 23 67 
Santiago do Cacém - - - - 20 
Sines - - - - - 

Fonte: SIGGESC e Rodoviária do Alentejo, horários consultados em janeiro 2016 

6.3.2. Sistema tarifário 
A análise do tarifário praticado é importante pois permite avaliar a atratividade do transporte coletivo 
rodoviário. 
A análise desenvolvida incide sobre o tarifário praticado nos serviços urbanos e interurbanos.  
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Serviços Interurbanos 
Nos serviços interurbanos o IMT regulamenta o tarifário máximo praticado pelos operadores de transporte. 
Assim, no Alentejo Litoral e na generalidade das carreiras é praticado o tarifário interurbano para carreiras 
não automatizadas com percursos inferiores a 50 Km.  
Como se pode verificar, nas carreiras não automatizadas o preço por quilómetro do bilhete simples vai 
diminuindo à medida que a distância aumenta, com custos que variam entre €1,00 para viagens até 2 km e 
os €4,45 para as viagens de 49 km. Nas carreiras automatizadas, este preço é superior relativamente às 
carreiras não automatizadas em cerca de 120%, existindo ainda nestas carreiras a possibilidade de adquirir 
bilhetes pré-comprados de 10 viagens que variam dos 10,95€ (até 2 km) aos 40,00€ (viagens de 49 km). 

QUADRO 6.23 – TARIFÁRIO PARA AS CARREIRAS INTERURBANAS – BILHETES (EUROS) 

Quilómetros (km) 
Carreiras Não Automatizadas Carreiras Automatizadas 

Bilhete Simples (€) Bilhete de Bordo (€) Pré-comprado (10 viagens) 
(€) 

Até 2 1,00 2,25 10,95 
3 e 4 1,35 2,25 10,95 
5 e 6 1,80 2,25 14,05 
7 e 8 2,00 2,25 14,05 
9 e 10 2,10 3,25 17,05 
11 e 12 2,20 3,25 17,05 
13 e 14 2,30 3,25 17,05 
15 e 16 2,45 3,25 17,05 
17 e 18 2,65 4,10 21,90 
19 e 20 2,80 4,10 21,90 
21 e 22 3,05 4,10 21,90 
23 e 24 3,20 4,10 21,90 
25 a 28 3,40 4,10 28,65 
29 a 32 3,60 4,30 28,65 
33 a 36 3,85 4,60 32,80 
37 a 40 4,10 4,60 32,80 
41 a 44 4,20 4,70 40,00 
45 a 48 4,30 4,70 40,00 
49 4,45 4,70 40,00 

Fonte: Despacho nº 213/2014 de 7 de janeiro de 2014  
Analisando o tarifário praticado nos passes de linha mensais, em que o número de viagens é ilimitado, 
constata-se que os valores variam entre os €26,70 para viagens até 4 km e os €122,80 para viagens de 49 
km, sendo que o custo unitário por viagem é inferior aos bilhetes simples e pré-comprados. 
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QUADRO 6.24 – TARIFÁRIO PARA AS CARREIRAS INTERURBANAS – PASSES DE LINHA MENSAIS DE NÚMERO ILIMITADO DE 
VIAGENS 

Quilómetros (km) Passes mensais (€) 
Até 4 26,70 
5 e 8 38,10 
9 e 12 48,10 
13 e 16 59,40 
17 e 20 69,15 
21 e 24 79,15 
25 e 28 89,30 
29 e 32 96,75 
33 e 36 105,20 
37 e 40 110,00 
41 a 44 114,40 
45 a 48 118,95 
49 122,80 

Fonte: Despacho nº 213/2014 de 7 de janeiro de 2014  
Note-se que não foi possível obter informação relativamente aos títulos de transporte disponibilizados pelo 
operador. 
Serviços Urbanos 
Em Sines existem vários títulos de transporte: 
 Bilhete simples: 
o Normal – 0,50€; 
o Menores de 16 anos – 0,25€; 
o Portadores do Cartão Social – 0,25€; 

 Passes mensais: 
o Normal – 13,00€; 
o Menores de 16 anos – 6,50€; 
o Portadores do Cartão Social – 6,50€.  

Este sistema tarifário não se encontra articulado com o transporte interurbano ou municipal. 
6.3.3. Caracterização da procura 
6.3.3.1. Procura por terminal 

Para a caracterização da procura de transporte por terminal rodoviário, recorreu-se às contagens e inquéritos 
realizados nos terminais rodoviários de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém, Sines e Vila 
Nova de Santo André, que decorreram em dias úteis de novembro de 2015, no período horário entre as 7 
horas e as 20 horas.  
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Como se pode constatar da análise da Figura 6.65, verifica-se que o terminal rodoviário de Santiago do 
Cacém é o que diariamente movimenta maior número de passageiros (839 passageiros), dos quais 517 
embarques e 322 desembarques. Segue-se Odemira com 568 passageiros (432 embarques e 107 
desembarques). É de realçar o terminal de Vila Nova de Santo André que apenas movimenta 57 passageiros 
por dia, o que se deve ao facto de ser servido apenas por carreiras expresso. 
No total, nos seis terminais inseridos na área de intervenção do estudo, movimentam-se cerca de 2.610 
passageiros.  

FIGURA 6.65 – NÚMERO DE PASSAGEIROS MOVIMENTADOS DIARIAMENTE NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

 
Fonte: Contagens dos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

De acordo com a análise aos dados recolhidos através dos inquéritos realizados, observa-se nas figuras 
seguintes a procura horária do serviço de transporte público rodoviário, no período da manhã (06h-13h) e de 
tarde (13h-20h) respetivamente: 
 No terminal rodoviário de Vila Nova de Santo André, os períodos de maior procura registam-se entre as 

10h e as 11h (24%) e entre as 7h e as 8h (19%); 
 No terminal rodoviário de Sines, os períodos de maior procura ocorrem durante a manhã, designadamente 

entre as 07h as 08h (17%) e entre as 13h e as 14h (16%); 
 No terminal de Santiago do Cacém, 46% dos passageiros viaja entre as 16h e as 18h; 
 Nos terminais de Odemira e de Grândola, a maior procura regista-se durante a tarde, nos períodos 

compreendidos entre as 16h e as 19h (50% e 49%, respetivamente). No caso especifico do terminal de 
Odemira é de notar que uma parte significativa deste movimento se reporta a alunos dos 
estabelecimentos de ensino que regressam a casa neste período horário. No período da manhã estes 
mesmos alunos não utilizam este terminal, dado que o serviço de transporte realiza paragens juntos dos 
estabelecimentos de ensino; 

200

335

432

517

242

38

126

107

136

322

136

19

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Alcácer do Sal

Grândola

Odemira

Santiago do Cacém

Sines

Vila Nova de Santo André

Embarques Desembarques



 

210 | 
 

 No terminal rodoviário de Alcácer do Sal, aproximadamente metade dos passageiros (49%) viaja entre as 
17h e as 18h. 

FIGURA 6.66 – PROCURA HORÁRIA POR TERMINAL RODOVIÁRIO – PERÍODO DA MANHÃ 

 
Fonte: Contagens dos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

FIGURA 6.67 – PROCURA HORÁRIA POR TERMINAL RODOVIÁRIO – PERÍODO DA TARDE 

 
Fonte: Contagens dos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

6.3.3.2. Caracterização das viagens 
A caracterização das viagens foi realizada com base em contagens e inquéritos efetuados no período horário 
anteriormente indicado e nos terminais rodoviários do Alentejo Litoral. 
Na Figura 6.68 apresenta-se o número de passageiros utilizadores do serviço de transporte público rodoviário 
e o respetivo número de inquéritos efetuados. Constata-se que o número de inquéritos realizados em cada 
terminal é aproximadamente o mesmo, menos no terminal de Odemira em que o número é inferior aos 
restantes, em proporção aos passageiros movimentados. 
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FIGURA 6.68 – NÚMERO DE PASSAGEIROS E NÚMERO DE INQUIRIDOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Relativamente às viagens realizadas em transporte público rodoviário, verifica-se que 75% da procura 
registada ocorre entre oito pares origem/destino (Quadro 6.25), e que cerca de 58% das viagens realizadas 
são intraconcelhias.  
Nas viagens interconcelhias destacam-se as realizadas entre Sines e Santiago do Cacém (7%) e entre 
Santiago do Cacém e Lisboa (5%). Os restantes pares O/D identificados representam cada um apenas 1% 
do total das viagens. 

QUADRO 6.25 – MOVIMENTO DOS PASSAGEIROS ENTRE CONCELHOS  
Origem – Destino (OD) % viagens 

Santiago do Cacém – Santiago do Cacém 20% 
Odemira – Odemira 19% 
Grândola – Grândola 12% 
Alcácer do Sal - Alcácer do Sal 7% 
Sines – Santiago do Cacém 7% 
Santiago do Cacém - Lisboa 5% 
Alcácer do Sal – Grândola 4% 
Grândola – Santiago do Cacém 3% 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 
A análise do motivo de viagem (Figura 6.69) evidencia o predomínio das viagens por motivo “estudo” (cerca 
de 50%), seguindo-se os motivos “trabalho” (14%) e “saúde” (14%). De um modo geral conclui-se que os 
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utilizadores do TPR correspondem maioritariamente a pessoas que não podem recorrer a TI para a realização 
das suas viagens, como tal, dependem deste modo para a sua realização. 

FIGURA 6.69 – MOTIVO DAS VIAGENS17 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Detalhando a análise por terminal é de frisar que: 
 No terminal de Alcácer mais de 50% dos inquiridos declarou viajar por motivo “estudo” (55%), seguindo-

se as viagens por motivo “visitar familiares e amigos” (19%) e “saúde” (12%). O peso dos restantes 
motivos de viagem é de 13%. De notar o fraco peso das viagens por motivo “trabalho” (9%); 

 No terminal de Grândola, e à semelhança dos restantes terminais, o motivo “estudo” é o mais 
representativo (40%), seguindo-se o motivo “trabalho” (23%) e “saúde” (21%). O peso dos restantes 
motivos é de 16%; 

 No terminal de Odemira 66% das viagens declaras são por motivo “estudo”, seguindo-se os motivos 
“assuntos pessoais” (13%) e “saúde” (11%). Os motivos “trabalho” e “lazer” no seu conjunto representam 
10% das viagens; 

 No terminal de Santiago do Cacém o “estudo” apresenta-se como o motivo mais representativo (64% dos 
inquiridos), valor bastante elevado, e apenas superado pelo registado no terminal de Odemira (66% dos 
inquiridos). Seguem-se os motivos “trabalho” (14%) e “saúde” (13%). Os restantes motivos (compras, 
lazer, visitar familiares e amigos e assuntos pessoais) detêm um peso inferior a 10%; 

 No terminal rodoviário de Sines é o mais heterogéneo em termos dos motivos de viagem declarados, 
sendo os motivos mais representativo “trabalho” (20%), “visitar familiares e amigos” (22%),” saúde” (18%), 
“escola” 16% e “lazer” (15%). Os restantes motivos no seu conjunto têm um peso inferior a 10%; 

 No terminal de Vila Nova de Santo André os motivos “estudo” e “trabalho” são os mais representativos 
(30% e 27%, respetivamente), seguindo-se os motivos “lazer” (16%), “visitar familiares/amigos” (13%) e 
“saúde” (11%). 

Relativamente ao modo de acesso (Figura 6.70), constata-se que a generalidade dos utilizadores acede aos 
terminais “a pé” oscilando o peso deste modo entre os 67% (peso mais baixo registado no terminal de Santo 
André) e os 97% (peso registado no terminal de Grândola). É nos terminais que registam maior percentagem 

                                                                                 
17 O motivo “casa” reporta-se a viagens de inquiridos que dispõem de duas residências e declararam deslocar-se de “casa” para “casa”. 
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de utilizadores que realizam viagens por motivo “estudo” que o peso do modo pedonal é maior no acesso a 
estas infraestruturas (i.e. de Grândola e Odemira, constituindo-se Sines como exceção). O segundo modo 
de acesso mais declarado em todos os terminais é o carro. 

FIGURA 6.70 – MODO DE ACESSO AOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

No tocante ao tempo de espera dos passageiros nos terminais (Figura 6.71), verificam-se realidades bastante 
diferenciadas, sendo de notar que em alguns terminais o tempo de espera é muito significativo (superior a 40 
minutos). Ainda assim, é de notar, que no geral, a maioria da população espera até um máximo de 20 minutos. 
Destacam-se os terminais de Vila Nova de Santo André e Sines em que a maioria dos utilizadores (58% e 
49% respetivamente) espera entre 5 e 10 minutos. 

FIGURA 6.71 – TEMPO DE ESPERA PELO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte fluvial, novembro 2015 
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Já no caso dos terminais de Grândola, Odemira e Santiago do Cacém, cerca de 32% dos utilizadores declara 
esperar mais de 40 minutos pelo transporte, o que se deve, em grande parte, ao facto de predominarem 
carreiras com baixas frequências. 
É ainda de referir a elevada percentagem de utilizadores do terminal de Grândola que não sabe ou não 
responde a esta questão. 
No que se refere à frequência da utilização do transporte público rodoviário (Figura 6.72), cerca de três 
quartos dos inquiridos (75%) utiliza-o todos os dias úteis, seguindo-se 14% que o utilizam menos de uma vez 
por mês, 10% que o utilizam 2 a 3 vezes por semana, sendo inferior a 10% o peso dos inquiridos que utiliza 
este meio de transporte uma vez por semana, quinzenalmente ou 1 vez por mês. O facto de uma percentagem 
significativa de utilizadores serem estudantes justifica a frequência das viagens diárias. 

FIGURA 6.72 – FREQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Uma análise mais detalhada da figura permite concluir que: 
 É nos terminais de Santiago do Cacém e de Odemira, que a percentagem de utilizadores diários é mais 

elevada (71% e 75% respetivamente), seguindo-se Alcácer do Sal com 61%, Grândola com 49% e Sines 
com 27%. O terminal de Vila Nova de Santo André é utilizado essencialmente por utilizadores ocasionais 
(menos de uma vez por semana), confirmando-se assim que este terminal não é utilizado para viagens 
pendulares casa-trabalho (apenas 3% dos passageiros indicaram o motivo “trabalho” neste terminal); 

 Os terminais de Grândola e de Sines apresentam um valor significativo de passageiros que utiliza o 
transporte coletivo rodoviário duas a três vezes por semana (23% e 19% respetivamente). Nos restantes 
terminais esse valor é sempre inferior a 10% (8% em Alcácer do Sal, 4% em Santiago do Cacém e Vila 
Nova de Santo André e 3% em Odemira); 

 A frequência quinzenal é a menos referida na maioria dos terminais – 11% em Sines, 10% em Vila Nova 
de Santo André, 9% em Grândola, 6% em Odemira e Alcácer do Sal e 5% em Santiago do Cacém; 

 Em Vila Nova de Santo André, que 30% dos inquiridos utiliza este modo de transporte uma vez por 
semana, enquanto que nos restantes terminais esse valor é de 3% em Grândola, 6% em Sines e 7% em 
Alcácer do Sal, sendo insignificante nos restantes terminais; 

61%
49%

75%
71%

27%

57%

8%
23%

3%
4%

18%
4%

10%

7%
3%

6%
30%

5%

6%
9%

6%
5%

11%
10%

7%

7%
4%

3%
10%

8%
29%

8%

12%
12%
12%

8%
30%

27%
14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Alcácer do Sal

Grândola
Odemira

Santiago do Cacém
Sines

Vila Nova de Santo André
Total Geral

Todos os dias úteis 2-3 vezes por semana 1 vez por semana
Quinzenalmente 1 vez por mês < 1 vez por mês



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 215 
 

 Entre 3% e 29% dos inquiridos utilizam o transporte rodoviário uma vez por mês, registando-se o valor 
mais baixo em Odemira e o mais elevado em Vila Nova de Santo André. Nos restantes terminais esta 
percentagem é de 4% em Grândola, 7% em Alcácer do Sal, 8% em Sines e 10% em Santiago do Cacém; 

 Em Sines e em Vila Nova de Santo André grande parte dos inquiridos são passageiros que viajam menos 
de 1 vez por mês (30% e 27% respetivamente), sendo esta frequência apontada por apenas 8% (Santiago 
do Cacém) e 12% (Grândola, Odemira e Alcácer do Sal) dos passageiros nos restantes terminais. 

Adicionalmente, obteve-se também informações sobre o título de transporte utilizado para a realização das 
viagens (Figura 6.73) concluindo-se que, no conjunto dos terminais, a distribuição é bastante equitativa com 
49% dos utilizadores a declarar deter bilhete simples e 51% passe próprio. A elevada percentagem de 
utilização de bilhetes simples indicia um peso muito significativo de viagens de carácter não regular. 
Note-se que no caso de Vila Nova de Santo André os inquéritos realizaram-se numa paragem de serviços 
expresso, pelo que é natural que 97% dos inquiridos tenham declarado deter bilhete simples.  

FIGURA 6.73 – TÍTULO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Relativamente à relação entre a frequência do uso do transporte público rodoviário e a escolha do título de 
transporte (Figura 6.74) verifica-se que os utilizadores frequentes dão preferência à compra de passe próprio 
(cerca de 96%) e que os utilizadores ocasionais escolhem o bilhete simples para cada viagem.  
É de realçar que a escolha do bilhete simples não é apenas feita por utilizadores ocasionais, mas também 
por utilizadores frequentes (cerca de 34%). 
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FIGURA 6.74 – TÍTULO DE TRANSPORTE UTILIZADO DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO 
RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

6.3.3.3. Perfil dos Utilizadores do Transporte Público Rodoviário 
Com base nos inquéritos realizados nos terminais rodoviários é possível traçar um perfil dos utilizadores do 
transporte público rodoviário que se apresenta seguidamente. 
Da análise efetuada, conclui-se, que é utilizado maioritariamente por passageiros do sexo feminino (cerca de 
65%), tendo mais expressividade no terminal rodoviário de Grândola (77%) e de Odemira (74%). Segue-se 
Vila Nova de Santo André com 68% dos utilizadores a serem do sexo feminino, Santiago do Cacém e Alcácer 
do Sal (58%) e finalmente Sines (53%). 

FIGURA 6.75 – CARACTERÍSTICAS DOS PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Quanto à idade dos inquiridos, a análise da Figura 6.76 permite concluir que: 
 Metade dos inquiridos na totalidade dos terminais tem entre 15 e 24 anos o que se justifica por grande 

parte dos utilizadores de transporte público serem estudantes, 15% tem entre 25 e 44 anos, 21% entre 
45 e 64 anos e 13% tem mais de 65 anos; 

 É nos terminais de Santiago do Cacém e Odemira que a proporção de jovens entre os 15 e os 24 anos é 
maior (68% e 58% respetivamente). Nos restantes terminais o peso desta faixa etária é de 49% em 
Alcácer do Sal, 42% em Vila Nova de Santo André, 39% em Grândola e 18% em Sines; 
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 A segunda faixa etária mais representativa é a da população entre os 45 e os 64 anos, sendo, no entanto, 
a mais importante em Sines (35%) e a menos importante em Santiago do Cacém (11%). Nos restantes 
terminais esta faixa etária representa 27% em Grândola, 21% em Odemira e 16% em Santiago do Cacém 
e Alcácer do Sal; 

 A população com mais de 65 anos também se pode considerar cativa do transporte público rodoviário, 
representando mais de 20% dos inquiridos em Vila Nova de Santo André (30%), Sines (23%) e Grândola 
(20%). No entanto em Santiago do Cacém representam apenas 4% dos inquiridos, seguindo-se-lhe 
Alcácer do Sal com 10% e Odemira com 12%; 

 Por fim a faixa etária dos 25 aos 44 anos, população maioritariamente em idade ativa ou escolar, que 
apenas se assume como importante no terminal de Alcácer do Sal (25% dos inquiridos), sendo de 17% 
em Sines e Vila Nova de Santo André, 15% em Grândola, 12% em Santiago do Cacém e 10% em 
Odemira.  

FIGURA 6.76 – IDADE DOS PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Analisando o nível de instrução da população utilizadora do transporte público rodoviário (Figura 6.77), cerca 
de 34% dos passageiros possuem o 12ºano, 21% têm o 9º ano de escolaridade, 16% a instrução primária, 
11% o 6º ano e 9% o ensino superior. Os restantes 6% são analfabetos (4%) ou têm cursos médios (2%) ou 
não sabem/não respondem. 
A análise mais detalhada da figura permite concluir que: 
 O 12º ano é o nível mais representativo nos terminais de Vila Nova de Santo André (41%), Santiago do 

Cacém (39%), Odemira (50%) e Alcácer do Sal (28%), sendo o segundo mais representativo nos terminais 
de Sines (21%) e Grândola (24%); 

 Em Sines e Grândola o nível de instrução mais referido é a instrução primária com 30% e 29% 
respetivamente. Nos restantes terminais este nível de instrução representa apenas 13% em Vila Nova de 
Santo André, 7% em Santiago do Cacém, 10% em Odemira e 14% em Alcácer do Sal; 
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 A proporção de população com cursos médios ou superiores é apenas elevada no terminal rodoviário de 
Vila Nova de Santo André (35%), seguindo-se-lhe Alcácer do Sal (18%), Sines (15%), Santiago do Cacém 
(10%) e Grândola (9%). Em Odemira este nível de instrução foi referido apenas por 1% da população; 

 A população com o 9º ano de escolaridade que se assume como a segunda mais importante em Santiago 
do Cacém (31%), Odemira (25%) em Sines (21%) e em Alcácer do Sal (20%), sendo, no entanto, de 
apenas 8% e 5% nos terminais de Grândola e Vila Nova de Santo André respetivamente: 

 A percentagem de passageiros analfabetos registada nos terminais de Odemira (11%) e Grândola (8%), 
sendo a mesma de 2% em Sines e Alcácer do Sal e não tendo sido registado nenhum passageiro 
analfabeto em Vila Nova de Santo André. 

FIGURA 6.77 – NÍVEL DE INSTRUÇÃO DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

De acordo com a análise dos dados relativamente à atividade profissional exercida, praticamente metade dos 
inquiridos é estudante (48%), seguindo-se os trabalhadores por conta de outrem (18%), os desempregados 
(14%) e os reformados (13%). Os restantes 7% repartem-se quase de igual forma pelas outras atividades 
profissionais (empresários, domésticos e profissionais liberais). 
Uma análise mais detalhada permite, no entanto, aferir de algumas diferenças entre a atividade profissional 
dos inquiridos consoante o terminal: 
 Os estudantes são a classe mais representativa em todos os terminais à exceção de Sines onde 

representam apenas 16%. É no terminal de Santiago do Cacém que a sua importância é maior (64%), 
seguindo-se-lhe Odemira (57%) e Alcácer do Sal (51%) e por fim Grândola e Vila Nova de Santo André 
com 39%; 

 Em Sines a maioria dos inquiridos são trabalhadores por conta de outrem (36%), valor que, nos restantes 
terminais é de 23% em Grândola, 16% em Alcácer do Sal, 15% em Santiago do Cacém, 12% em Vila 
Nova de Santo André e apenas 10% em Odemira; 

 Quanto aos reformados, bastante representativos no geral, com 13% do total, apresentam valores 
bastantes dispares de terminal para terminal, representando 32% dos inquiridos em Vila Nova de Santo 
André e apenas 5% em Santiago do Cacém. Nos restantes terminais este valor é de 21% em Sines, 12% 
em Odemira e em Alcácer do Sal e de 17% em Grândola; 

2%
8%
11%

2%

4%

14%
29%

10%
7%

30%
13%

16%

17%
20%

2%
13%

2%
6%

11%

20%
8%

25%
31%

21%
5%

21%

28%
24%

50%
39%

21%
41%

34%

2%

6%

4%
2%

16%
8%

4%
14%

31%
9%

2%

10%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Alcácer do Sal

Grândola
Odemira

Santiago do Cacém
Sines

Vila Nova de Santo André
Total Geral

Analfabeto Primária 6º ano 9º ano 12º ano Curso Médio Curso Superior NS/NR



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 219 
 

 Também os desempregados apresentam alguma variação do peso significativa entre os vários terminais, 
representando 21% em Sines, 17% em Odemira, 13% em Alcácer do Sal e Santiago do Cacém, 12% em 
Grândola e apenas 9% em Vila Nova de Santo André. 

De referir que 80% dos inquiridos não referiu o concelho onde exerce a sua profissão, não só por serem 
reformados ou desempregados, mas também por serem na maioria uma população jovem e estudante, que 
não sabe ou não responde à questão.  

FIGURA 6.78 – ATIVIDADE PROFISSIONAL DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

No tocante ao agregado familiar dos inquiridos (Figura 6.79), o número geral de habitantes por casa é 
bastante diversificado (mas aproximadamente na mesma proporção), havendo agregados familiares com 
apenas um elemento até mais de 6 elementos.  
De realçar o terminal de Sines em que a maioria dos passageiros vive com uma pessoa ou sozinhos. Perto 
destes valores está o terminal rodoviário de Vila Nova De Santo André. No registo contrário de referir 
Odemira, onde apenas 24% dos inquiridos vivem em agregados familiares com 2 ou 1 pessoa, seguindo-se-
lhe Alcácer do Sal onde estes representam 26%. 
De referir ainda Odemira, onde 50% dos inquiridos vive em aglomerados familiares de 4 ou 5 pessoas. 
No geral, 10% dos inquiridos vive sozinho, 23% acompanhado por uma pessoa, 24% por duas pessoas, 28% 
por três pessoas e 11% por cinco ou mais elementos. 
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FIGURA 6.79 – AGREGADO FAMILIAR DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Da análise aos dados relativamente ao concelho de residência dos passageiros (Figura 6.80), conclui-se que: 
 Os concelhos de Santiago do Cacém e Odemira são os que agregam mais passageiros (cerca de 48%); 
 Os utilizadores que residem tanto no concelho de Grândola como no concelho de Alcácer do Sal procuram 

ambos os terminais rodoviários e não apenas o que se insere no próprio concelho de residência; 
 58% dos utilizadores do terminal de Vila Nova de Santo André vive em Santiago do Cacém e 24% em 

Lisboa, sendo este um terminal utilizado por vários passageiros de diferentes concelhos. 
FIGURA 6.80 – CONCELHO DE RESIDÊNCIA DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Em termos de veículos motorizados existentes na família dos utilizadores do transporte público rodoviário 
(Figura 6.81 e Figura 6.82), conclui-se que existem mais automóveis que motorizadas, sendo que 83% dos 
passageiros não possuem motorizada, contra 25% que não possuem automóvel. 

14%
10%

4%
8%

21%
12%

10%

12%
33%

20%
18%

30%
29%

23%

31%
26%

26%
24%

13%
17%

24%

26%
23%

32%
38%

16%
8%

28%

9%
4%

18%
6%

2%
11%

8%

5%

3%
2%

13%
3%

3%
3%

2%
16%

11%
4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Alcácer do Sal

Grândola
Odemira

Santiago do Cacém
Sines

Vila Nova de Santo André
Total Geral

1 2 3 4 5 ≥ 6 NS/NR

76%
11%

14%

17%
76%

2%

17%

4%

24%
2%

99%

2%
2%

20%

8%

74%
19%

58%
28%

12%
65%

12%

4%

9%
6%
11%

4%

3%

8%
5%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Alcácer do Sal

Grândola
Odemira

Santiago do Cacém
Sines

Vila Nova de Santo André
Total Geral

Alcácer do Sal Grândola Lisboa Odemira Santiago do Cacém Sines Outro(s) NS/NR



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 221 
 

Relativamente ao número de automóveis disponíveis, constata-se que 75% dos agregados familiares dos 
utilizadores de TPR possuem pelo menos um automóvel. É de realçar o facto de não existir automóvel em 
cerca de um quarto dos agregados familiares, sendo estes passageiros cativos do transporte público.  
Estes valores são, no entanto, bastante diferenciados entre os vários terminais, com 44% dos passageiros 
de Sines a não possuírem automóvel, enquanto em Santiago do Cacém esse valor é de apenas 10%, 
seguindo-se Alcácer do Sal com 23%, Grândola com 27%, Odemira com 30% e Vila Nova de Santo André 
com 33% dos inquiridos a não possuírem automóvel na família. 
No registo oposto, ou seja, inquiridos com 2 ou mais carros na família, os mesmos representam 33% do total, 
variando entre os 43% de Vila Nova de Santo André e os 25% de Sines. 
Relativamente ao número de motorizadas, como referido anteriormente, apenas 17% das famílias possuem 
motorizada, com incidência para os municípios de Santiago do Cacém (31%) e Odemira (19%). 

FIGURA 6.81 – NÚMERO DE AUTOMÓVEIS EXISTENTES NA FAMÍLIA DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 
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FIGURA 6.82 – NÚMERO DE MOTORIZADAS EXISTENTES NA FAMÍLIA DOS UTILIZADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Relativamente à posse de carta de condução e de acordo com os dados apurados, verifica-se que: 
 A maioria dos passageiros não possui carta de condução, cerca de 71% no geral dos terminais 

rodoviários; 
 O terminal rodoviário de Vila Nova de Santo André ser o único em que mais de metade dos passageiros 

(55%) tem carta de condução; 
 Dos passageiros encartados, no geral, cerca de 89% tem acesso a viatura, realçando-se o facto de que 

no terminal rodoviário de Odemira todos os inquiridos possuem viatura; 
 No terminal de Sines existe uma maior percentagem de passageiros sem acesso a viatura (27%) e é o 

único terminal em que os seus utilizadores possuem viatura da empresa. 
FIGURA 6.83 – PASSAGEIROS ENCARTADOS 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 
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FIGURA 6.84 – PASSAGEIROS ENCARTADOS COM VIATURA  

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

FIGURA 6.85 – TITULARIDADE DAS VIATURAS DOS PASSAGEIROS  

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Atendendo aos dados recolhidos através dos inquéritos efetuados, é possível apurar os passageiros cativos 
do transporte público: 
 Passageiros sem carta de condução (777 passageiros); 
 Passageiros encartados, mas sem acesso a viatura (17 passageiros); 
 Passageiros encartados mas que não conduzem (30 passageiros). 
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6.3.3.4. Avaliação da qualidade dos serviços rodoviários 
No presente subcapítulo é feita uma avaliação conjunta da qualidade do serviço de transporte público 
rodoviário com base na informação recolhida, e avaliada de duas formas: 
 Através da classificação de 1 a 5 pontos para cada serviço (Muito Mau a Muito Bom); 
 Através de sugestões para melhorar o serviço. 
Da análise aos dados relativamente à classificação dos serviços, pode-se concluir, de um modo geral, que a 
qualidade dos serviços é avaliada com a classificação de Bom (3,5 pontos em 5). 
Em termos de oferta de transporte (Figura 6.86), todos os serviços questionados têm, na maioria, nota 
positiva (Médio e Bom), à exceção da frequência dos serviços nos feriados e fins de semana, que foi avaliado 
como mau (média de 2,4 pontos num total de 5). É de realçar a pontualidade e a rapidez de percurso, em 
que os passageiros do transporte público rodoviário se mostram satisfeitos com estes serviços, classificando-
os na sua maioria como Bom (55% das respostas). Em média, o serviço de oferta de transporte é classificado 
como Médio, com 3,2 pontos em 5. 

FIGURA 6.86 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO – OFERTA DE TRANSPORTE  

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Relativamente aos títulos de transporte (Figura 6.87), existe uma diferença na classificação do preço do título 
de transporte e da facilidade de aquisição do mesmo. 
Em termos de preço, este serviço é classificado de forma positiva (Médio), contudo cerca de 20% das 
respostas são negativas, mostrando descontentamento relativamente ao valor praticado nos títulos de 
transporte. 
No tocante à facilidade de aquisição dos títulos de transporte, apenas 3% o classificam com nota negativa; 
94% das respostas demonstram a satisfação dos passageiros com o serviço prestado, em que 73% 
classificam este serviço como Bom (3,9 pontos). 
Em média, o serviço de título de transporte é classificado como Bom, com 3,5 pontos num total de 5. 
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FIGURA 6.87 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO – TÍTULOS DE TRANSPORTE  

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

Em termos de segurança e conforto dos veículos, a classificação dos serviços é maioritariamente positiva 
(Bom) em todos os serviços e aproximadamente uniformes entre eles, à exceção do serviço” Modernidade 
dos veículos” e “Estado de conservação dos autocarros”, em que estes são classificados negativamente em 
cerca de 15% das respostas, mas que no global são avaliados como um serviço Médio. 
Em média, o serviço de segurança e conforto dos veículos é classificado como Bom, com cerca de 3,6 pontos 
em 5. 

FIGURA 6.88 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO – SEGURANÇA E CONFORTO DOS VEÍCULOS  
 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 
Quanto à classificação das condições de acesso e de espera (Figura 6.89), este serviço é globalmente 
classificado como Bom, sendo que apenas os abrigos da chuva/sol/vento e a limpeza nas paragens é 
classificado de forma mediana (cerca de 15% das respostas classificam-nos negativamente). Destacam-se 
ainda as questões relacionadas com a informação ao público em que no que respeita à “informação sobre 
tarifas” e à “informação sobre horários”, 8% e 7% dos inquiridos classificaram como “Mau”. 
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FIGURA 6.89 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO – CONDIÇÕES DE ACESSO E ESPERA  

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 
Relativamente à classificação do pessoal ao serviço (Figura 6.90), quanto ao nível da simpatia como à 
apresentação e comportamento, este é avaliado de forma positiva em cerca de 93% das respostas, sendo 
que as respostas restantes são nulas (NS/NR), realçando ainda os cerca de 28% passageiros que classificam 
este serviço como Muito Bom. Em média, este serviço é classificado como Bom, com 4,2 pontos em 5. 

FIGURA 6.90 – CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOAL AO SERVIÇO  

 
Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

De modo a apurar a classificação de todos os serviços e a compará-los entre si de um modo global, apuraram-
se as classificações médias para casa serviço individualmente (Figura 6.91). No conjunto de todos os 
serviços, o serviço de transporte público rodoviário é classificado como Bom (3,5 pontos em 5), destacado a 
simpatia e a apresentação do pessoal ao serviço que obtiveram as melhores classificações por parte dos 
passageiros (4,1 e 4,2 pontos, respetivamente). Também são de realçar os serviços que obtiveram as piores 
classificações: a frequência dos autocarros em período noturno e em dias não úteis (2,5 e 2,4 pontos, 
respetivamente). 
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FIGURA 6.91 – CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS – PONTUAÇÃO MÉDIA DOS SERVIÇOS 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015  
Das sugestões apresentadas para melhorar o serviço de TPR (Quadro 6.26), cerca de 16% indicam que 
aumentar a frequência do serviço de transporte público rodoviário, que é um dos principais aspetos a 
melhorar, sendo esta a sugestão mais apontada. Adquirir autocarros novos foi a segunda sugestão mais 
apontada por 9% dos inquiridos, seguindo-se o melhorar as condições de acolhimento nas paragens e 
terminais rodoviários (6%).  
Os passageiros consideraram também outras sugestões mais específicas (apuradas em “Outra”, cerca de 
8% das respostas), tais como: 
 Aumentar a frequência do serviço (noites, dias não úteis e fora do período escolar);  
 Diminuir o preço;  
 Melhorar a acessibilidade aos autocarros. 
É de referir que cerca de um terço das respostas são nulas. 
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QUADRO 6.26– SUGESTÕES PARA MELHORAR O SERVIÇO DE TPR 
Sugestões % de respostas 

Aumentar a frequência 16% 
Cumprimento de horários 4% 
Adquirir autocarros novos 9% 
Melhorar a cobertura territorial 4% 
Melhorar a rapidez dos percursos 5% 
Melhorar as condições das paragens/terminais 6% 
Melhorar a articulação entre os diferentes modos 2% 
Diversificar os percursos das ligações interconcelhias 3% 
Maior simpatia/educação 1% 
Mais informação sobre os transportes 3% 
Melhorar a limpeza 4% 
Aumentar o conforto 5% 
Outra 8% 
NS/NR 32% 

Fonte: Contagens e inquéritos aos utilizadores de transporte público rodoviário, novembro 2015 

6.4. TÁXIS 
Desde 1998 que os municípios detêm competências diversas em matéria de transportes de aluguer de 
veículos ligeiros de passageiros, tendo-lhes sido atribuído o objetivo de promover a melhoria da prestação 
destes serviços, os quais correspondem a necessidades essencialmente locais. 
As responsabilidades dos municípios no âmbito da organização e acesso ao mercado encontram-se 
sintetizadas no Quadro 6.27, sem prejuízo da coordenação da mobilidade a nível nacional. 
Complementarmente, a intervenção da administração central em matéria de acesso ao mercado limita-se, na 
atualidade, apenas à resolução de questões de transporte de táxi com natureza supraconcelhia, em que o 
polo gerador não tenha tradução local e a coordenação do transporte não se confine a um município. 

QUADRO 6.27– COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DO TRANSPORTE DE ALUGUER EM VEÍCULOS LIGEIROS DE 
PASSAGEIROS 

Acesso ao Mercado Organização do Mercado 
 Licenciamento dos veículos; 
 Fixação dos contingentes; 
 Atribuição de licenças (através de concurso público 

aberto a entidades licenciadas pelo IMT – Instituto de 
Mobilidade e Transportes); 

 Atribuição de licenças de táxis para pessoas com 
mobilidade reduzida (extra-contigente). 

 Definição dos tipos de serviços; 
 Fixação dos regimes de estacionamento; 
 Poderes ao nível da fiscalização e em matéria 

contraordenacional. 

Fonte: Pesquisas bibliográficas – fevereiro 2016 
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Os táxis assumem-se assim como um modo de transporte capaz de satisfazer necessidades diferenciadas, 
desempenhando um papel de grande importância na mobilidade urbana e de complementaridade com outros 
modos de deslocação, apesar das tarifas praticadas serem consideravelmente superiores aos restantes 
serviços de transporte público. 
Não competindo diretamente com o transporte coletivo, constituem-se como um modo importante para 
algumas deslocações, nomeadamente turistas e viagens de negócios, desempenhando ainda um papel 
importante no transporte social, já que asseguram muitas vezes o transporte, urgente ou não urgente de 
doentes, e ainda o acesso das populações mais isoladas aos centros urbanos prestadores de serviços. 
No âmbito do PMUS do Alentejo Litoral importa avaliar o nível de serviço proporcionado por este modo de 
transporte em cada concelho, recorrendo-se para tal à análise do número de táxis por cada 1.000 habitantes 
e à localização das praças de táxis. Importa ainda avaliar a importância deste modo de transporte no contexto 
das deslocações dos residentes, com base nos apuramentos de informação do inquérito à mobilidade. 
O contingente de táxis no Alentejo Litoral é de aproximadamente 105 viaturas, sendo que 35 destas estão 
atribuídas no concelho de Odemira, 33 a Santiago do Cacém, 10 a Sines,15 a Grândola e 11 a Alcácer do 
Sal. 
A capitação média do conjunto dos 5 municípios que constituem o Alentejo Litoral é de 1,08 táxis por 1.000 
habitantes, variando entre os 0,70 no município de Sines e os 1,34 no município de Odemira. De referir que, 
à exceção dos municípios de Grândola, Odemira e Santiago do Cacém, os valores obtidos são inferiores aos 
recomendados nos manuais de planeamento de transporte que apontam para um rácio de 0,9 táxis/1.000 
habitantes. 
Relativamente à análise por freguesia registam-se 2 freguesias sem qualquer licença de táxi atribuída: São 
Martinho, em Alcácer do Sal e Boavista dos Pinheiros em Odemira. Os maiores rácios táxis/1.000 habitantes 
encontram-se nas freguesias do concelho de Odemira, com uma freguesia a apresentar mais de 3 táxis por 
1000 habitantes (Santa Clara-a-Velha) e 4 freguesias a apresentarem rácios superiores a 2 táxis por 1.000 
habitantes e ainda nas freguesias de São Francisco da Serra em Santiago do Cacém (2,47) e Azinheira de 
Barros e São Mamede de Sátão em Grândola (2,84). 
No registo oposto encontram-se as freguesias de Sines, Santo André, Vila Nova de Milfontes, 
Longueira/Almograve, Torrão e Comporta, Carvalhal e Melides todas com um rácio táxis por 1.000 habitantes 
inferior ao recomendado pelos manuais de planeamento. 

QUADRO 6.28– NÚMERO DE TÁXIS POR 1000 HABITANTES POR CONCELHO E FREGUESIA 
Concelhos Nº de licenças Pop. Residente 2011 Nº de táxis/1000 hab. 

Município de Alcácer do Sal 11 13.046 0,84 
Alcácer do Sal e Santa Susana 9 9.033 1,00 
Comporta 1 1.268 0,79 
Torrão 1 2.295 0,44 
Município de Grândola 15 14.826 1,01 
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Concelhos Nº de licenças Pop. Residente 2011 Nº de táxis/1000 hab. 
Azinheira de Barros e São Mamede de Sádão 2 704 2,84 
Carvalhal 1 1.630 0,61 
Grândola e Santa Margarida da Serra 11 10.834 1,02 
Melides 1 1.658 0,60 
Município de Odemira 35 26.066 1,34 
Colos 2 1.005 1,99 
Longueira/Almograve 1 1.356 0,74 
Luzianes/Gare 1 429 2,33 
Relíquias 1 931 1,07 
Sabóia 2 1.152 1,74 
Santa Clara-a-Velha 3 873 3,44 
S. Luís 4 1.989 2,01 
S. Martinho das Amoreiras 2 1.006 1,99 
S. Salvador e Santa Maria 7 3.119 2,24 
S. Teotónio 6 6.439 0,93 
Vale de Santiago 3 1.103 2,72 
Vila Nova de Milfontes 3 5.031 0,60 
 Município de Santiago do Cacém 33 29.749 1,11 
Abela 1 890 1,12 
Alvalade 3 2.098 1,43 
Cercal do Alentejo 5 3.362 1,49 
Ermidas-Sado 2 2.020 0,99 
Santo André 5 10.647 0,47 
S. Francisco da Serra 2 809 2,47 
Santiago do Cacém/Santa Cruz/São Bartolomeu da Serra 14 8.454 1,66 
São Domingos e Vale da Água 2 1.469 1,36 
Município de Sines 10 14.238 0,70 
Sines 9 13.200 0,68 
Porto Covo 1 1.038 0,96 
Alentejo Litoral 105 97.475 1,08 

Fonte: Municípios da área de intervenção e pesquisas bibliográficas – fevereiro 2016 
Os resultados do inquérito à mobilidade permitiram apurar que, diariamente, são realizadas cerca de 2.031 
viagens de táxi pelos residentes, representando este modo uma quota de 1,05% na repartição modal das 
viagens dos residentes do Alentejo Litoral. 
Analisando o número de viagens por concelho (Figura 6.92) constata-se que: 



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 231 
 

 Odemira é o concelho com maior número de viagens (1.086 viagens diárias), que representam cerca de 
53,5% das viagens em táxi declaradas pelos residentes. É igualmente neste concelho que o táxi assume 
uma maior quota modal – 2,10%; 

 Segue-se o concelho de Santiago do Cacém, com 642 viagens diárias (31,6% do total) que representa 
uma quota modal de 1,12% das viagens declaradas pelos residentes deste concelho; 

 Grândola apresenta igualmente um número considerável de viagens em táxi (137), que são, no entanto, 
apenas 0,48% do total de viagens declaradas pelos residentes neste concelho, representando 6,7% das 
viagens em táxi declaradas pelos residentes do Alentejo Litoral; 

 Em Sines e Alcácer do Sal foram declaradas respetivamente 67 e 99 viagens em táxi, o que representa 
3,29% e 4,85% do total de viagens em táxi totais. Em ambos os casos a quota modal do táxi é inferior a 
0,41%. 

FIGURA 6.92 – VIAGENS DE TÁXI REALIZADAS E RESPETIVA QUOTA POR CONCELHO 

 
Fonte: Inquérito à mobilidade dos residentes, 2015 

6.5. TRANSPORTE DE NATUREZA SOCIAL 
No sentido de colmatar as falhas ao nível da cobertura territorial da rede de transportes públicos 
intraconcelhia e, reconhecendo o importante papel desempenhado pelos transportes na inclusão social da 
população, alguns municípios e freguesias do Alentejo Litoral encontram-se a assegurar o que se designa de 
transporte social. Em Alcácer do Sal e em Sines são os municípios que asseguram circuitos semanais de 
transporte social, cabendo às freguesias dos restantes municípios garantirem o transporte das populações 
mais isoladas às sedes de freguesia ou de concelho e ainda a deslocação de médicos a algumas zonas mais 
carenciadas. 
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Em Alcácer do Sal, o Serviço Municipal de Transporte Rodoviário efetua atualmente duas rotas semanais 
de transporte rural, uma à segunda-feira entre a Barrosinha e os Bombeiros de Alcácer do Sal e outra à terça-
feira, entre o Bairro do Olival Queimado e o Terminal da Rodoviária. Os circuitos em direção a Alcácer iniciam-
se às 8h30 min enquanto os percursos de regresso partem às 12h. 

FIGURA 6.93 – ROTAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS – ALCÁCER DO SAL 

 

 
Fonte: Município de Alcácer do Sal 

Neste município identificou-se ainda o transporte social efetuado pela freguesia da Comporta. Este serviço 
pretende facilitar o acesso da população a cuidados médicos, ligando diariamente a freguesia ao Hospital do 
Litoral Alentejo, durante o período da manhã. 

QUADRO 6.29– TRANSPORTE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL 
Serviço Circuito Periodicidade Custo 

União de Freguesias de Alcácer do Sal 
Transporte de utentes idosos e carenciados para consultas e exames --- Realiza-se a pedido nd 

 
Em Grândola apenas a freguesia do Carvalhal efetua serviços de transporte social, estando o mesmo 
associado ao transporte de crianças, em períodos não letivos, aos campos de férias organizados pelo 
município. 
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Em Odemira a maioria das freguesias presta serviços de transporte social, os quais se apresentam no 
Quadro 6.30. A generalidade dos serviços de transporte são realizados mediante a solicitação dos residentes 
e, a grande maioria a deslocações por motivos de saúde entre os locais de residência e os centros de 
saúde/extensões dos centros de saúde ou Hospital do Alentejo Litoral. Note-se a existência de situações 
diferenciadas entre as Juntas de Freguesia: (i) juntas de freguesia com ambulâncias para o transporte de 
doentes não urgentes, algumas com cobrança de taxas pelo serviço; (ii) juntas com carrinhas próprias que 
realizam estes serviços. 
Existem ainda algumas situações de juntas de freguesia que asseguram serviços de ligação entre os montes 
e áreas rurais e as sedes de freguesia. 

QUADRO 6.30– TRANSPORTE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA 
Serviço Circuito Periodicidade Custo 

Junta de Freguesia de Colos 

Transporte de doentes  

Residência dos utentes – Centro de Saúde de Odemira ou HAL 
Ocasionalmente doentes com gravidade ou carência económica nd 

Residência dos utentes – Extensão de centro de saúde 

A pedido mediante apresentação de marcação de consulta e/ou relatórios médicos e apenas para Doentes com gravidade ou carência económica 

nd 

Junta de Freguesia de Longueira-Almograve 
Viver Ativo – idosos Residência dos utentes – Centro Social da Longueira 2 x semana nd 

Junta de Freguesia de Luzianes - Gare 
Sistema de “Boleias” – acesso a serviços médicos e análises clínicas 

Entre as zonas rurais e a sede de freguesia 4ª e 5ª 1.390 €/ano 

Junta de Freguesia de Relíquias 
Acesso a serviços Entre as zonas rurais/montes e a sede de freguesia 1 x semana 2.600 €/ano* 

Transporte de doentes Residência dos utentes – HAL para a fisioterapia A pedido nd 

Projeto “Relíquias Mais Perto” Relíquia ao Centro de Saúde de Odemira e Colos para rastreios 6ªs feiras nd 
Junta de Freguesia de Sabóia 

Transporte de doentes não urgentes18 A pedido ---- n.d. 

                                                                                 
18 Realiza-se mediante pagamento de uma taxa aprovada em regulamento de taxas e preços. 
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Serviço Circuito Periodicidade Custo 
Transporte dos montes e zonas rurais  Montes e zonas rurais carenciadas de transporte à sede de freguesia ----- n.d. 

Junta de Freguesia de São Luís 

Transporte de reformados Troviscais, Castelão, Carrasqueira, Vale Beijinho, Trajanitos, Ferraria para 
São Luís 

1 x semana nd 

Transporte de doentes HAL A pedido ---- n.d. 
Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras 

Transporte da Equipa do Sistema Nacional de Saúde à freguesia 
Odemira – São Martinho das Amoreiras 3ª 2.257,92 €/ano 

Transporte de utentes para consulta na sede de freguesia Corte-Malhão – São Martinho das Amoreiras 3ª 820,00 €/ano 

Junta de Freguesia de São Salvador e Santa Maria 

Transporte de doentes 
Odemira – HAL para fisioterapia 

Odemira – Centro Saúde Sines para consultas psiquiatria 
Ocasionalmente mediante prescrição médica e comprovativo de residência na freguesia 

nd 

Acesso a serviços públicos e comerciais  nd nd nd 

Junta de Freguesia de São Teotónio 

Transporte de doentes  Residência dos utentes – Centro de Saúde de Odemira ou respetiva extensão do centro de saúde e HAL A pedido.19  nd 

Junta de Freguesia de Vale de Santiago 
Viver Ativo nd nd nd 

Transporte de doentes  Residência dos utentes – Centro de Saúde de Odemira e HAL 
A pedido mediante a apresentação de documento que justifique a consulta.  

nd 

Total  7.067,92 €/ano 
Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes 

Viver Ativo nd nd nd 
Transporte dos montes e zonas rurais  Montes e zonas rurais carenciadas de transporte à sede de freguesia ----- n.d. 

Total  7.067,92 €/ano 
* valor estimado a partir do custo de 50 €/semana fornecido pela freguesia e assumindo que o mesmo é prestado 52 semanas por ano 

Fonte: Inquéritos e reuniões com as Juntas de Freguesia do município de Odemira  
Em Santiago do Cacém, e como já referido, são as juntas de freguesia que asseguram o transporte social, 
tendo-se identificado apenas este serviço nas freguesias de Cercal do Alentejo e Santo André. Conclui-se, 
pela análise do Quadro 6.31 que estes serviços de transporte se destinam essencialmente a garantir o acesso 
das populações rurais a serviços prestados na sede de freguesia, como sejam serviços médicos e bancários 
e ainda ao transporte de idosos para atividades desportivas e de lazer ao abrigo do programa Viver Ativo. 

                                                                                 
19 Serviço de transporte gratuito se o utente tiver prescrição médica, caso contrario paga 20% da taxa. 
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QUADRO 6.31 – TRANSPORTE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM 
Freguesia Circuito Periodicidade Custo 

Freguesia do Cercal do Alentejo 
Transporte para a sede de freguesia Cercal do Alentejo – Califanas – Vale Manhãs - Sonega 2ª feira 

6.000 €/ano Idosos - reformas Cercal do Alentejo – Casas Novas – Sobreira - Charnequinha Dia 10 de cada mês 

Viver Ativo – idosos - piscinas Cercal do Alentejo – Santiago do Cacém 3ª e 6ª 
Santo André nd nd nd 
Viver Ativo – idosos – piscinas Santo André – Santiago do Cacém 2ª, 4ª, 5ª e 6ª 2.904 €/ano* 
Apoio a Coletividades nd Fins-de-semana  

Total  8.904 €/ano 
Freguesia de Santo André 

Viver Ativo – idosos - piscinas Santo André – Santiago do Cacém 2ª, 4ª, 5ª, 6ª nd 
* valor estimado com base nos custos totais de transporte escolar e social fornecidos pela Junta de Freguesia (20% do total alocado a transporte 

social) 
Fonte: Inquéritos e reuniões com as Juntas de Freguesia do município de Santiago do Cacém  

Em Sines funciona, a cargo do município um transporte rural que visa servir as populações residentes fora 
dos centros urbanos, permitindo à mesma deslocar-se à sede de concelho de forma gratuita. Este serviço 
funciona às quintas-feiras, com origem no Casoto e no Paiol às 8h30 e destino ao Largo 5 de Outubro em 
Sines. O regresso de ambos os percursos é efetuado às 13h30min.  
Também a freguesia de Porto Covo presta serviços de transporte social, garantindo o acesso das populações 
da zona rural aos aglomerados urbanos do concelho e a serviços como médico, farmácias, bancos, etc. 
Existem 2 circuitos, efetuados por carrinhas de 9 lugares, à quinta-feira no período da manhã. 
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7. TRANSPORTE ESCOLAR 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro foi transferida para as autarquias a 
competência em matéria de organização, financiamento e controle de funcionamento dos Transportes 
Escolares, tendo o Decreto-Lei n.º144/2008, de 28 de julho transferido para os municípios a responsabilidade 
do transporte escolar dos alunos do 3º ciclo do ensino básico. 
A aplicação da legislação em vigor relativa ao transporte escolar do ensino obrigatório envolve os municípios, 
as escolas e os operadores de transporte, quer ao nível da organização da oferta dos serviços, quer na co-
subvenção do seu custo, sendo gratuito para os alunos que se encontram a frequentar o ensino obrigatório. 
Refere ainda o Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, que o transporte escolar se constitui como um apoio 
social aos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino básico e secundário que não sejam acessíveis 
a pé, a partir do local de residência e que não possam utilizar transportes públicos coletivos para efeito da 
deslocação entre a residência e o estabelecimento de ensino. 
É ainda garantido o transporte escolar dentro da área de residência aos alunos com dificuldades de 
locomoção ou que necessitem de se deslocar para frequência de modalidades de educação especial. 
Aos municípios cabe elaborar para cada ano letivo um Plano de Transportes Escolares, com base nas 
estimativas de alunos a transportar para os vários estabelecimentos de ensino, bem como organizar a(s) 
modalidade(s) em que os alunos são transportados.  
Em Portugal, o transporte escolar é realizado em diferentes modalidades de acordo com as especificidades 
de cada município, nomeadamente dimensão da cobertura geográfica, população escolar a servir e poder 
económico das autarquias. 
No presente subcapítulo apresenta-se uma análise da organização dos serviços de transporte escolar nos 
cinco municípios do Alentejo Litoral, bem como, sempre que possível, dos custos associados ao mesmo, de 
acordo com a informação disponibilizada pelas autarquias. 

7.1. MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL 
O município de Alcácer do Sal recorre a três modalidades distintas para assegurar o transporte escolar: 
 Circuito de transporte contratualizado à Rodoviária do Alentejo e que assegura a ligação ao Centro 

Escolar da Comporta, e transporta 37 alunos; 
 Circuitos especiais assegurados por viaturas do município de Alcácer do Sal, 1 veículo da Junta de 

Freguesia do Torrão, e um veículo da Associação de Apoio Social de Casebres, que transportam 114 
alunos. 

No Quadro 7.1 apresentam-se esses circuitos especiais, discriminando os percursos efetuados e o número 
de alunos transportados em cada um deles. 
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QUADRO 7.1– TRANSPORTE ESCOLAR – CIRCUITOS ESPECIAIS – MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL (2015/16) 
Circuito Kms Origem Destino Veículos alocados Total de 

alunos 
Casebres 1 16 Monte Gato – Pedral Paragem da rodoviária AASC* 1 
Casebres 2 80 Herdade do Ramalhão 

Casebres 
EB1 de Alcácer do Sal  

EB Pedro Nunes 
Carrinha 9 lugares CMAS 3 

Torrão1 
- 

Herdade da Salema 
Torrão/São Romão 
Casa Branca Sado 

Herdade Garcia Freire 

EB Torrão 
EP Grândola 

EB Bernardino Ribeiro 
Carrinha 9 lugares 

JFTorrão 7 

Torrão 2 
- 

Rio de Moinhos 
MilBrejos/Batão 

Herdade dos Frades 
Monte Cabeço Abelha 

EB Torrão 
EB Bernardino Ribeiro 

Carrinha 9 lugares CMAS 7 

Torrão 3 
- 

Monte de Soberanas Baixo 
Monte do Cuco 
Monte Outeiro 

EB Torrão Carrinha 4x4 CMAS 4 

Monte das Faias/Alcácer do Sal - 
Monte das Faias 

Horta do Poço Velho 
Junto à Pazoa 

EB1 n.º1 de Alcácer 
EB n.º 2 de Alcácer 

EB1 Olival Queimado 
ES Alcácer do Sal 

Carrinha 9 lugares CMAS 7 

Olival Queimado - Olival Queimado EB1 n.º1 de Alcácer 
EB n.º 2 de Alcácer 

Autocarro de 19 lugares da CMAS 

6 
Santa Catarina - Santa Catarina 

Monte do Olival 
Vale Matança 

Monte da Arcebispa 

EB1 n.º1 de Alcácer 
EB n.º 2 de Alcácer 15 

Bairro do Laranjal - 
Bairro do Laranjal 

EB1 n.º1 de Alcácer 
EB n.º 2 de Alcácer 
EB Olival Queimado 

9 

Bairro Rio dos Clérigos - Bairro Rio dos Clérigos EB n.º 2 de Alcácer 
 4 

Olival do Outeiro - Olival do Outeiro EB n.º1 de Alcácer do Sal 2 
Herdade Vale Longo - Herdade de Vale Longo ES Alcácer do Sal Carrinha 4x4 CMAS 1 
Vale Figueira - Monte Moagem EB Pedro Nunes 1 
Palma - Palma 

Monte Novo da Palma 
Quinta do Ouvidor 

CEPE de Palma 
EB n.º 2 de Alcácer 

 
Carrinha 9 lugares CMAS 2 

Pinheiro/ Serra do Loureiro - Pinheiro 
Herdade Serra Loureiro EB Pedro Nunes Carrinha 4x4 CMAS 2 

Santa Susana - Barrancão/Santa Susana 
Herdade Corte Pereiro 

Santa Susana 
Pego do Altar 

EB1 n.º1 de Alcácer 
EB n.º 2 de Alcácer 

EB Pedro Nunes 
Carrinha 9 lugares CMAS 7 
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Circuito Kms Origem Destino Veículos alocados Total de 
alunos 

Arez - Vale do Guizo 
Arez 

EB1 n.º1 de Alcácer 
EB n.º 2 de Alcácer 
EB Olival Queimado 

Carrinha 27 lugares CMAS 14 

Albergaria - Albergaria 
Foros de Albergaria 

EB1 n.º1 de Alcácer 
EB n.º 2 de Alcácer Carrinha 27 lugares CMAS 

11 
Montevil - Montevil 

Montalvo 
EB1 n.º1 de Alcácer 
EB n.º 2 de Alcácer 11 

Total - - - - 114 
*Associação de Apoio Social de Casebres 

Fonte: Câmara Municipal de Alcácer do Sal  
 Serviço regular de transporte público, assegurado pelas carreiras da Rodoviária do Alentejo, que 

asseguram o transporte de 371 alunos do ensino básico e secundário oriundos das diversas localidades 
do concelho, apresentando-se, no Quadro 7.2 os circuitos existentes, percursos efetuados e número de 
alunos transportados segmentados por percurso e nível de ensino. 

QUADRO 7.2 – TRANSPORTE ESCOLAR – TRANSPORTE PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL (2015/16) 
Circuito Localidades Servidas Destino Kms/dia Total de alunos 

Comporta Torre, Soltróia, Comporta, Possanco, Carrasqueira, Cachopos, Montalvo, 
Montevil, Casas Novas, Torrinha, Moinho da Ordem, Bairro da Quintinha, Bairro do Forno da Cal 

- 251 125 

Grândola Lagoa Formosa, Azinheira de Barros, Grândola, Amoreiras, Castelo Ventoso, Foros Albergaria, Albergaria, Atrez, Vale Guiso 

Alcácer do Sal 192 43 

Casebres – Palma – Alcácer Monte Novo, Palma, Casebres, Albergue, Bairro São João/Olival Queimado, Bairro Laranjal/Rio Clérigos 
Alcácer do Sal 66 156 

Santa Susana Santa Susana, Pego do Altar, Santa Catarina, Vale Matança Alcácer do Sal 46 24 

Torrão 1 Torrão, Rio de Moinhos, Casa Branca Sado, Mil-Brejos Batão, Barrosinha Alcácer do Sal 135 16 

Torrão 2 Casa Branca Sado Torrão 15 3 
Setúbal Alcácer do Sal Setúbal 50 3 
Santiago do Cacém Alcácer do Sal Santiago do Cacém 50 1 

Total 805 371 
Fonte: Câmara Municipal de Alcácer do Sal  
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Quanto aos custos associados a este modo de transporte, é de referir que não são contabilizados os custos 
com o transporte de alunos em viaturas do município desde meados de 2015. No entanto, nos anos 2012, 
2013 e 2014 estes ascenderam respetivamente a cerca de 410 mil, 428 mil e 389 mil euros respetivamente. 
No presente ano letivo o custo do transporte escolar em serviços de transporte público regular da Rodoviária 
do Alentejo é de 206.918,28 € e reportam-se ao pagamento de títulos de transporte aos alunos, estando o 
circuito especial da Comporta adjudicado à mesma empresa pelo valor de 23.112,00 €.  
No Quadro 7.3 apresentam-se os custos associados ao transporte escolar no município de Alcácer do Sal, 
podendo concluir-se que o circuito mais dispendioso é o do Torrão, com um custo anual por aluno que 
ascende aos 1.400 €, enquanto em Transporte Público esse custo é de 624,65 €/aluno em circuito dedicado 
como o da Comporta e de 557,73 €/aluno em carreiras regulares. 
De referir que o valor total anual por aluno de 459,83 € identificado refere-se à estimativa para o total de 
alunos, subindo este valor para os 578,38€/aluno, caso se contabilizem apenas os alunos transportados nos 
circuitos para os quais existem custos. 

QUADRO 7.3 – CUSTO ASSOCIADO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL (2015/16) 
Circuito Alunos Transportados Custo Anual Custo por aluno/ano 

Circuitos especiais * 151 - - 
Circuito de Casebres 1 1 - - 
Circuito de Casebres 2 3 - - 
Circuito do Torrão 1 7 10 000,00 € 1 428,57 € 
Circuito do Torrão 2 7 - - 
Circuito do Torrão 3 4 - - 
Circuito Monte das Faias/Alcácer do Sal 7 - - 
Circuito do Olival Queimado 6 - - 
Circuito de Santa Catarina 15 - - 
Circuito do Bairro do Laranjal 9 - - 
Circuito Bairro Rio dos Clérigos 4 - - 
Circuito Olival do Outeiro 2 - - 
Circuito Herdade Vale Longo 1 - - 
Circuito Vale Figueira 1 - - 
Circuito da Palma 2 - - 
Circuito Pinheiro/Serra do Loureiro 2 - - 
Circuito Santa Susana 7 - - 
Circuito do Arez 14 - - 
Circuito de Albergaria 11 - - 
Circuito Montevil 11 - - 
Circuito Especial da Comporta 37 23 112,00 € 624,65 € 

Transportes Público 371 206 918,28 € 557,73 € 
Total 522 240 030,28 € 459,83 € 

* Nas fases subsequentes do estudo procura estimar-se um custo médio associado a estes circuitos especiais 
Fonte: Câmara Municipal de Alcácer do Sal  
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7.2. MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA 
O município de Grândola recorre a duas modalidades distintas para assegurar o transporte escolar: 
 Circuitos especiais que são assegurados diretamente pelo município, pelas Juntas de Freguesia através 

da assinatura de protocolos entre estas e o município, e ainda por entidades externas às quais foram 
contratualizados circuitos que, pela sua dispersão territorial ultrapassam as capacidades do município 
(i.e. táxi e clube desportivo local). 

 No total são transportados 118 alunos nos circuitos especiais, os quais são especificados no Quadro 7.4. 
QUADRO 7.4 – CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA 

Circuito Percurso Entidade que o efetua Alunos 
Transportados 

Circuito das Ameiras 
Aldeia do Pico, Bairro Isaías, Bairro Esperança, Bairro Estação, Bairro Paragem Nova, Bairro Vale Pereira, Burgo Mouro, Burbolgão, Cruzamento, Vale Gamito 

União de Freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra 35 

Circuito do Carvalhal Bicos, Breijinho de Água, Brejo Carregueira, Lagoa Formosa, Muda, Pego, Vale Coelheiros 
Junta de Freguesia do Carvalhal 16 

Circuito Azinheira de Barros 
Azinheira de Barros, Leal das Cercas, Monte Barradinhas, Monte Bela Vista, Monte Vale da Horta, Viso 

Junta de Freguesia de Azinheira de Barros 7 

Circuito Melides C. Pinheiro, Caveira, Figueira Preta, Lagoa Melides, Pinheiro da Chave, Sobreiras 
Altas, Tia Rosa, Vale Figueira, Valência Sul 

Grandolafoot 15 
Circuito Melides  - Táxis Gamito 
Circuito Água Derramada/São Lourenço 

Agua Derramada, Aldeia da Justa, Aldeia do Futuro, Azª de Barros, Bairro dos Cadoços, Batão, Grândola, Rio de Moinhos 
Câmara Municipal de Grândola 43 

Circuito Grândola Cilha Centeio, Santa Margarida Táxis Litoral Alentejano 2 
Total - - 118 

Fonte: Câmara Municipal de Alcácer do Sal  
 Serviços regulares de transporte público, efetuados pela Rodoviária do Alentejo, que transportam 250 

alunos para 4 escolas dentro e fora do município de Grândola, a saber: Escola Básica Integrada de 
Grândola, Escola Secundária de Grândola, Escola Secundária de Santiago do Cacém e Escola 
Secundária de Santo André. 

Relativamente aos custos, o município de Grândola apenas contabiliza os valores pagos à Rodoviária do 
Alentejo, às Juntas de Freguesia e a outras entidades com as quais tem contratualizado o Transporte Escolar, 
não contabilizando os custos associados aos circuitos de Água Derramada e São Lourenço. 
Os circuitos mais dispendiosos são os circuitos de Grândola e Melides, todos efetuados por entidades 
externas privadas, ascendendo o custo por aluno aos 1.750 €, valor 5 vezes superior à média do custo por 
aluno no total dos circuitos especiais (391,10€). Note-se que para a estimativa dos custos por aluno foram 
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contabilizados todos os alunos transportados em circuitos especiais. Caso se retire dos cálculos os 43 alunos 
transportados no Circuito Água Derramada/São Lourenço, efetuado diretamente pela Câmara Municipal de 
Grândola, e para o qual não existem custos estimados, este valor sobe para os 615,33 €/aluno. 
Quanto ao custo em transporte público o mesmo é de 886 €/aluno o que pode ser justificado pelo facto de 
alguns destes alunos terem de realizar viagens interconcelhias para o estabelecimento de ensino que 
frequentam, às quais estão associados passes mensais de valor mais elevado. 

QUADRO 7.5 – CUSTO ASSOCIADO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA (2015/16)20 
Circuito Alunos 

Transportados Custo Anual Custo por aluno/ano 
Circuitos especiais 118 46 150,00 € 391,10 € 
    Circuito das Ameiras 35 6 300,00 € 180,00 € 
    Circuito do Carvalhal 16 5 500,00 € 343,75 € 
    Circuito Azinheira de Barros 7 8 000,00 € 1 142,86 € 
    Circuito Melides 15 13 500,00 € 1 523,33 €     Circuito Melides 9 350,00 € 
    Circuito Água Derramada/São                                                    
    Lourenço 43 - - 
    Circuito Grândola 2 3 500,00 € 1 750,00 € 
Transportes Públicos 250 221 500,00 € 886,00 € 

Total 325 267 650,00 € 823,54 € 
Fonte: Câmara Municipal de Grândola  

7.3. MUNICÍPIO DE ODEMIRA 
O transporte escolar no município de Odemira é, tal como já visto para outros municípios do Alentejo Litoral 
efetuado através de duas modalidades distintas:  
 Serviços regulares de transporte público (15 circuitos), assegurado pela Rodoviária do Alentejo e que 

transportam 831 alunos. 
No Quadro 7.6 apresentam-se esses circuitos, não tendo sido possível discriminar os alunos 
transportados em cada um deles. 

QUADRO 7.6– TRANSPORTE ESCOLAR ASSEGURADO POR CIRCUITOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DA RODOVIÁRIA DO ALENTEJO – ANO LETIVO 2014/2015  
Circuito Percurso  

Linha Garvão – Odemira Garvão – Aldeia Amoreiras – São Martinho Amoreiras – Amoreiras (est) – Colos (cruz) – Colos – Relíquias – Portela Junqueiro – Vale Ferro – Cabaços – Montinho – Telheiro – Bemposta – Odemira 
Linha Monte Estrada – Odemira Monte da Estrada – Escola Primária – Relíquias – Portela Junqueiro – Montinho – Capelinha – Fonte Boa - Telheiro – Bemposta – Odemira  
Linha Santiago do Cacém – Vila Nova de Milfontes Santiago do Cacém – Aldeia Chãos – Vale Traves – Tarro – Tanganheira – Cercal do Alentejo – Alpendurada – Brunheiras – Vila Nova de Milfontes 

                                                                                 
20 Face aos valores apresentandos é importante os quilómetros associados a cada circuito no sentido de perceber os custos atuais e se poderem propor optimizações nas fases subsequentes do plano. 
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Circuito Percurso  
Linha Praia da Zambujeira - Odemira Praia da Zambujeira – Canal – São Teotónio – Boavista dos Pinheiros – Portas de Transval - Odemira 
Linha Cercal do Alentejo - Odemira Cercal do Alentejo – Fonte Nova – Aldeia Cano (cruz) – Aldeia Cano – Campo Redondo – Ribeira Seissal (cruz) – Ribeira Seissal – Colos – Santa Luzia (cruz) – Santa Luzia – Funcheira – Garvão – Espinhos – Ourique 
Linha Corte Malhão – São Martinho das Amoreiras Corte Malhão – Barranco Laranjeiras – Monte Cerro – São Martinho das Amoreiras  

Linha Sines – Vila Nova de Milfontes Sines – Cruzamento EN261-3 – Monte Novo – Margavel – Porto Covo (cruz) – Porto Covo – Bica 
– Ribeira da Azenha (cruz) – Malhadinhas – Brunheiras – Galeado – Vila Nova de Milfontes  

Linha Sabóia - Odemira Sabóia – Frieza – Bem Casados (cruz) – Portela da Fonte Santa – Camacho – Boavista dos Pinheiros – Foros das Quintas – Portas de Transval – Odemira 
Linha Beja – Odemira – Praia Zambujeira Beja – Penedo Gordo – Santa Vitória – Ervidel – Corte Vicente Eanes (cruz) - Corte Vicente Eanes – Aljustrel – Messejana – Santa Luzia – Colos – Relíquias – Odemira – Boavista dos Pinheiros – São Teotónio – Praia da Zambujeira 
Linha Cercal do Alentejo – Odemira II Cercal do Alentejo – Silveiras – Vale Pedra – Foros Caiada (cruz) – Foros Caiada – Bicos – Bicos (cruz) – Fornalhas Novas – Fornalhas Novas (cruz) – Valongo – Vale de Santiago – Santa Luzia – Santa Luzia (cruz) – Colos – Remal de Colos – Relíquias – Portela Junqueiro – Montinho – Capelinha – Fonte Boa – Telheiro – Bemposta – Odemira 
Linha Relva Grande – São Teotónio Relva Grande – Moita (cruz) – Quintas – São Teotónio 

Linha Odeceixe – Odemira – Cercal – Santiago do Cacém Odeceixe – São Miguel – Brejão (cruz) – Azenha do Mar - Brejão (cruz) – São Teotónio – Odemira – São Luís – Cercal do Alentejo – Tanganheira – Tarro – Vale Traves – Aldeia Chão – Santiago do Cacém 
Linha Odeceixe – Santiago do Cacém Odeceixe – Brejão (cruz) – São Teotónio – Odemira – São Luís – Cercal do Alentejo – Pouca Farinha - Tanganheira – Tarro – Vale Traves – Aldeia Chão – Santiago do Cacém 
Linha São Teotónio – Vale Touriz São Teotónio – Quintas – Casa Nova da Cruz – Várzea carvalho – Moitinhas (cruz) – Moitinhas – Vale Touriz – Corte Sevilha – Sabóia 
Linha Odemira - Odemira Odemira – Portas Transval – Algoceira – Flor Brejo (cruz) – Almograve (cruz) – Longueira – Almograve – Choça (cruz) – Cavaleiro – Fataca – (cruz) – Malavado – Portas Transval - Odemira 

Fonte: Câmara Municipal de Odemira – maio 2016 
 Circuitos especiais, efetuados com viaturas do município (8 circuitos) e das juntas de freguesia (79). 
No Quadro 7.7 apresenta-se uma síntese dos serviços de transporte escolar assegurados pelas Juntas de 
Freguesia. As 13 juntas de freguesia transportaram no ano letivo 2014/2015 cerca de 371 alunos que 
frequentavam o ensino pré-escolar, básico e secundário (incluindo cursos profissionais), sendo percorridos 
diariamente aproximadamente 2.966,5 km, dos quais cerca de 767,3 km em terra batida e 2.199 km em 
pavimento alcatroado. 
De notar que existem alunos a utilizar as duas modalidades do transporte escolar, já que, alguns dos circuitos 
identificados, nomeadamente os realizados pelas juntas de freguesia de Longueira/Almograve e 
Luzianes/Gare, não efetuam transporte escolar casa-escola, mas sim entre as residências dos alunos e as 
paragens da Rodoviária do Alentejo. 
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O facto das distâncias a percorrer serem relativamente extensas, associado à necessidade de os motoristas 
e veículos terem de realizar várias viagens diárias de transporte escolar obriga a que alguns alunos 
necessitem de iniciar as suas viagens com grande antecedência face ao horário de inicio das aulas. 
Para além do transporte escolar assegurado pelas autarquias e ainda no que concerne aos circuitos 
especiais, o município assegura diretamente a realização de 8 circuitos diários que transportam cerca de 196 
alunos, que variam consoante o dia da semana e os horários dos alunos (Quadro 7.7). Para o efeito, o 
município dispõe de 3 autocarros (2 com lotação de 27 lugares e 1 um com lotação de 15 lugares) e 4 
carrinhas de 9 lugares (onde as crianças são transportadas com recurso a cadeiras de segurança). 
Assim, no total, o município de Odemira transporta e comparticipa custos de 1.398 alunos apresentando-se 
no Quadro 7.8 a sua discriminação por tipologia de transporte e o custo associado. De referir a não 
contabilização, por parte da câmara municipal de Odemira dos custos associados ao transporte escolar 
efetuado em veículos próprios. 
No total o município despende com o transporte escolar cerca de 853 mil Euros por ano, a grande maioria 
associada ao transporte de alunos em circuitos regulares da Rodoviária do Alentejo. A análise do custo por 
aluno permite concluir pela relativa uniformidade entre os custos unitários dos circuitos especiais e das 
carreiras de transporte público – cerca de 700€/aluno. 
De notar que o custo total por aluno apresentando no Quadro 7.7 inclui os 196 alunos transportados em 
viaturas dos municípios. Caso se retirem da análise esses alunos conclui-se que o custo anual por aluno 
suportado pela câmara municipal de Odemira se cifra nos 709,33€/aluno. 

QUADRO 7.7 – CUSTO ASSOCIADO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICÍPIO DE ODEMIRA (2015/16)21 
Circuito Alunos 

Transportados Custo Anual Custo por aluno/ano 
Circuitos especiais 567 - - 
    Do município 371 261 200,00 € 704,04 € 
    Das Juntas de Freguesia 196 - - 
Transportes Públicos 831 591 900,00 € 712,27 € 

Total 1.398 853 100,00 € 610,23 € 
Fonte: Câmara Municipal de Odemira – maio 2016  

 

                                                                                 
21 Face aos valores apresentandos é importante os quilómetros associados a cada circuito no sentido de perceber os custos atuais e se poderem propor optimizações nas fases subsequentes do plano. 
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QUADRO 7.8– CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR ASSEGURADOS PELAS JUNTAS DE FREGUESIA  – ANO LETIVO 2014/2015 
Juntas de Freguesia Circuitos Percursos Alunos Transportados Extensão (km) Percursos em terra batida (km) 

Percursos pavimentados (km) Nº Veículos 

Colos Circuito 1 Colos-Ferraria-Cubeiros-Vale Rodrigo-Colos 12 144 88 56 2 carrinhas (+1) Circuito 2 Colos-Campo Redondo-Abegão-Alagoinha-Vinha da Velha-Colos 

Luz
ian

es-
Gar

e  

Circuito 1 Luzianes-Gare-Vale Chão-Monte Figueira-Várzea Redonda-Vale Fontes-Pipinhas-Monte Novo-Moinho da Alcariota-Luzianes Gare 30 338.9 139.4 199.5 2 carrinhas Circuito 2 Luzianes-Gare - Moinho da Alcariota - Vale Gonçalves - Corte-Brique - Barreiras - Monte Novo - Luzianes-Gare 

Teo
tón

io 

Circuito 1 S. Teotónio - Delfeira - Marouços - Moita Velha - Pegões Meio - Monte Novo Vale d´Água - Quintas - EB2/3 S. Teotónio 

33 227.9 12 215.9 2 carrinhas 

Circuito 2 S. Teotónio - Qta Pedreneiras - Carvalhal Sarilho - Pocinhas - Vale Covas Cima - Largo Rato - EB2/3 S. Teotónio 
Circuito 3 S. Teotónio - Vale d´Água Serra - Moinho Loução - Choça Vales - Relva Grande - S. Teotónio 
Circuito 4 S- Teotónio -Largo Gomes Freire - Vale Covas - Zambujeira Mar - Águas Bacias - Largo Rato - S. Teotónio 
Circuito 5 S. Teotónio - Carvalhal Sarrilho - Vale Covas Cima - Vale Covas - 

Largo Rato - Pegões Meio - Delfeira - S. Teotónio  
Circuito 6 Qta Pedreneiras - Pocinhas - Carvalhal Sarilho - Vale Covas Cima - Vale Covas - Largo Rato - S. Teotónio  
Circuito 7 S. Teotónio - Pegões Meio - Moita Pedras - Delfeira - S. Teotónio 
Circuito 8 S. Teotónio - Largo Rato - Águas Bacias - S. Teotónio 
Circuito 9 S. Teotónio - Moita Velha - Relva Grande - Choça Vales - Moinho Loução - Vale d´Água Serra - S. Teotónio 
Circuito 10 S. Teotónio - Encalhe - Pocinhas - Quintas - Monte Novo Vale d´Água - Marouços - Delfeira - Moita Velha - Relva Grande - Corregos (Relva Grande) - S. Teotónio 
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Juntas de Freguesia Circuitos Percursos Alunos Transportados Extensão (km) Percursos em terra batida (km) 
Percursos pavimentados (km) Nº Veículos 

S. Salvador e Stª Maria 
Circuito 1  Odemira - Agachada - Vale Vaqueira 

4 90 30 60 2 carrinhas Circuito 2 Odemira - Vale Cortiças 
Circuito 3 Odemira - Alcaria 

São
 Lu

ís 

Circuito 1 S.Luís - Vale Beijinha - Troviscais - Castelão - S. Luís 

26 162 24 138 2 carrinhas 

Circuito 2 S. Luís - Trejanitos - S. Luís 
Circuito 3 S. Luís - Queimadinha - S. Luís 
Circuito 4 S. Luís - Lameiros - Vale Açougue - S. Luís 
Circuito 5 S. Luís - Bairro Azul - Castelão - S. Luís 
Circuito 6 S. Luís - Lameiros - Vale Açougue - S. Luís 
Circuito 7 S. Luís - Castelão - Troviscais - S. Luís 
Circuito 8 S. Luís - Trejanitos - S. Luís 
Circuito 9 S. Luís - Monte da Queimadinha - S. Luís 
Circuito 10 S. Luís - Castelão - Troviscais - S. Luís 
Circuito 11 S. Luís - Seixalinho - Queimadinha - S. Luís 
Circuito 12 S. Luís - Carrasqueira - S. Luís 

Sab
óia

 

Circuito 1 Sabóia - Moitinhas - Moita - Moitinhas - Zagazil - Moitinhas - Vale Turiz - Corte Sevilha - Moitinhas - Sabóia 

18 255.5 44 211.5 3 carrinhas 

Circuito 2 Sabóia - Torquines - Cortinha - Turquines - Corte Sevilha - Moitinhas - Ponte de Turquines - Turquines - Ponte Turquines - Carrascalinho - Viradouro - Sabóia 
Circuito 3 Sabóia - Nave Redonda - Sabóia 
Circuito 4 Sabóia - Rosal - Barreiros - Rosal - Sabóia 
Circuito 5 Sabóia - Rosal - Barreiros - Rosal - Sabóia 
Circuito 6 Sabóia - Nave Redonda - Sabóia 
Circuito 7 Sabóia - Vale Turiz - Moitinhas - Sabóia 
Circuito 8 Sabóia - Ponte Turquines - Turquines - Cortinha - Moita - Ponte Turquines - Sabóia 
Circuito 9 Sabóia - Ponte Turquines - Sabóia 

V.N
. 

Milf
ont

es Circuito 1 EB1 Vila Nova de Milfontes - Alagoachos - Malhadinhas - Ribeira da Azenha - Brunheiras - Galeado - Alagoachos - Brejos da Figueira - Jardim de Infância - EB1 Vila Nova de Milfontes 66 190 85 105 1 carrinha e 1 autocarro (26 lugares) 
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Juntas de Freguesia Circuitos Percursos Alunos Transportados Extensão (km) Percursos em terra batida (km) 
Percursos pavimentados (km) Nº Veículos 

Circuito 2 Pousadas - Vila Nova de Milfontes - Caiada - Vila Nova de Milfontes - Caiada - Brunheiras Aldeia Bogaga - Brunheiras 

Lon
gue

ira/
Alm

ogr
ave

 

Circuito 1 Almograve - Carrascal L.- Bebedouros do Meio - Cascalheira - Cruzamento - Maljulgada - Longueira - Rua José Gonçalves - Almograve - Monte da Vinha - Almograve - Longueira - Almograve - Cruzamento - Longueira - Almograve 

44 191 30.3 160.7 2 carrinhas 

Circuito 2 Almograve - Monte da Vinha - Almograve - Moinho Longueira - Almograve - Rua José Gonçalves - Longueira - Monte Branco - Longueira - Carrascal L. - Bebedouros do Meio - Cascalheira - 
Cruzamento - Maljulgada - Almograve 

Circuito 3 Longueira - A-de-Mateus - Almeidans - Flor Rosa - Casa Nova - Almograve - Monte da Vinha - Longueira - Nascedios - Cruzamento Almograve - Maljudicada - Bebedouros -Serro Pequeno - Almograve - Flor Rosa - Almograve 
Circuito 4 Almograve - Longueira - Vila Nova de Milfontes - Longueira - Portos Brancos - Almograve - Flor Rosa - Almograve - Serro Pequeno - Bebedouros - Maljulgada - Cruzamento Almograve - Nascedios - Longueira - Monte da Vinha - Almograve - Casa Nova - Almeidans - A-de-Mateus - Longueira 

Val
e d

e S
ant

iag
o 

Circuito 1 Bicos - Monte João Pais Baixo - Caiada (Cruz) - João Pais Cima - Vales - Chaminé Baixo (Cruz.) - F. Chaparral - T.Cima - Bicos 

39 338,2-596,6 68.6 269,6-528 2 carrinhas 
Circuito 2 Bicos - Chaminé Baixo (Cruz.) - Vales - Chaminé Baixo (Cruz) - Caiada - Bicos - Fornalhas Novas - Fornalhas Velhas 
Circuito 3 Bicos - Bicos 
Circuito 4 Bicos - Colos (as 4tas) 
Circuito 5 Vale Santiago - Fornalhas Novas - Monte Velho - Vale Santiago - Laborela - Fornalhas Velhas - Vale Santiago - Santa Luzia - Colos - Monte Velho - Vale Santiago - Bicos - Vale Santiago  
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Juntas de Freguesia Circuitos Percursos Alunos Transportados Extensão (km) Percursos em terra batida (km) 
Percursos pavimentados (km) Nº Veículos 

Circuito 6 Vale Santiago - Monte Velho - Vale Santiago - Monte Velho - Fornalhas Novas - Colos - Laborela - Santa Luzia - Vale Santiago - Fornalhas Velhas - Vale Santiago 
Circuito 7 Vale Santiago - Colos - Bicos - Fornalhas Velhas - Vale Santiago (as 4tas) 

San
ta C

lara
-a-V

elh
a 

Circuito 1 Santa Clara-a-Velha - Amorosa - Santa Clara-a-Velha 

27 485 180 305 3 viaturas 

Circuito 2 Santa Clara-a-Velha - Cortes Pereiras - Santa Clara-a-Velha 
Circuito 3 Santa Clara-a-Velha - Sabóia - Pereiras-Gare - Santa Clara-a-Velha 
Circuito 4 Santa Clara-a-Velha - Barranco dos Madeiros - Santa Clara-a-Velha 
Circuito 5 Santa Clara-a-Velha - Cascalhos - Santa Clara-a-Velha 
Circuito 6 Santa Clara-a-Velha - Cortes Pereiras (Eira do Milho/Ronceiro) - Barranco da Estrada - Corte-Briques - Santa Clara-a-Velha 
Circuito 7 Santa Clara-a-Velha - Pereiras - Sabóia - Santa Clara-a-Velha 
Circuito 8 Santa Clara-a-Velha - Corte-Brique - Cortes Pereiras - Vale de Água 
Circuito 9 Santa Clara-a-Velha - Corte-Brique - Vale d´Água - Barranco da Estrada - Cortes Pereiras de Baixo - Ronceiro - Santa Clara-a-Velha 
Circuito 10 Santa Clara-a-Velha - Corte-Brique - Cortes Pereiras - Santa Clara-a-Velha - Barranco da Estrada - Eira do Milho - Pereiras - Farrobo - Pereiras - Sabóia - Sítio Almarge - Pereiras - Foz do Vale - Reseadinhas - Santa Clara-a-Velha 

Boa
vist

a d
os 

Pin
hei

ros
 Circuito 1 Boavista dos Pinheiros - Quinta Carvalhal - Moncosa - Bemparece - Odemira - Moinho Além - S. Pedro - Moncosa - Boavista Pinheiros - Casa Nova da Figueira - Boavista Pinheiros - Odemira - Boavista Pinheiros 

13 128 0 128 1 carrinha  Circuito 2 Boavista Pinheiros - Odemira - Moncosa - Boavista Pinheiros 
Circuito 3 Boavista Pinheiros -Odemira - Bemparece - Moncosa - Malavado - Quinta Carvalhal - Boavista Pinheiros 
Circuito 4 Boavista Pinheiros - Casa Nova Figueira - Boavista dos Pinheiros - Bemparece - Moinho do Além - S. Pedro - Moncosa - Boavista dos Pinheiros 

S.M
arti

nho
 da

s 
Am

ore
iras

 Circuito 1 S.M. Amoreiras - Corte Malhão - Monte das Flores - Vale Brique - S.M.Amoreiras 
29 220 38 182 2 carrinhas Circuito 2 S.M. Amoreiras - Coitinhos - Amoreiras-Gare - Monte do Guerreão - Vale de Água de Cima - S.M. Amoreiras 

Circuito 3 S.M. Amoreiras - Carvalheiras - S.M.Amoreiras 
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Juntas de Freguesia Circuitos Percursos Alunos Transportados Extensão (km) Percursos em terra batida (km) 
Percursos pavimentados (km) Nº Veículos 

Circuito 4 S.M. Amoreiras - Aldeia das Amoreiras - S.M. Amoreiras 
Circuito 5 S.M. Amoreiras - Vale Água de Baixo - Amoreiras-Gare - S.M. Amoreiras 

Rel
íqu

ias 

Circuito 1 Relíquias - Vale Ferro - Gravita - Cabaços - Relíquias 

30 196 28 168 1 carrinha 

Circuito 2 Relíquias - Monte Estebainha - Corgo de Água - Água da Rainha - Panasqueira - Relíquias  
Circuito 3 Relíquias - Vale Ferro - Vale-Pepino - Cabaços - Chaiça - Vale Ferro  
Circuito 4 Vale Ferro - Pereira - Fornos da Venda - Pereiro-Grande - Barreiro - Relíquias  
Circuito 5 Relíquias - Portela do Carvalhal - Barreiro - Pereiro-Grande - Foros da Venda - Relíquias 
Circuito 6 Relíquias - Panasqueira - Moinho Velho - Vale Ferro - Gravita - Cabaços - Relíquias 
Circuito 7 Relíquias - Portela do Carvalhal - Barreiro - Pereiro-Grande - Pereira - Vale Ferro - Relíquias 
Circuito 8 Relíquias - Vale Ferro - Chaiça - Cabaços - Vale Pepino - Relíquias 
Circuito 9 Relíquias - Água da Rainha - Relíquias 

    Total 371 2628.3 767.3 1929.6   
 Fonte: Município de Odemira,  Maio 2016 
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QUADRO 7.9– CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR ASSEGURADOS PELO MUNICÍPIO – ANO LETIVO 2014/2015 
Circuitos Percursos 

1 

S. Teotónio - Herdade das Fontes - Monte Soalheiro - Monte Resmonal - Malhão Silveira - S. Teotónio 
S. Teotónio - Estibeira - S. Teotónio 
S.Teotónio - Estibeira - Delfeira - S.Teotónio 
S.Teotónio - Serro da Vinha - João de Ribeiras - Casa Nova da Cruz - Quintas - S.Teotónio - Odemira 
Odemira - S.Teotónio - Vale Figueira - Alcaria - Estibeira - Herdade das Fontes - Monte Resmonal - Brejão - Azenha do Mar - S. Teotónio 
S.Teotónio - Estibeira - Herdade das Fontes - Monte Resmonal - S. Teotónio 
S. Teotónio - Estibeira - Malhão Silveira - Tagariça - Malavado - S. Teotónio 
S. Teotónio - Casa Nova da Cruz - Serro da Vinha - Quintas - João de Ribeiras - S. Teotónio 
S. Teotónio - Estibeira - Monte Resmonal - S. Teotónio 
S. Teotónio - Choça - Serro da Vinha - Várzea do Carvalho - Carapeto - Moitinhas - S. Teotónio 

2 
Boavista do Pinheiros - Corgos - Choça dos Vales - Relva Grande - S.Teotónio 
S.Teotónio - Relva Grande - Quintas - S. Teotónio 
S.Teotónio - Vale Juncal - S.Miguel - Brejão - Azenha do Mar - Brejão - Odemira 
Odemira - S.Teotónio - Relva Grande - Choça dos Vales - Brejão - Azenha do Mar - Brejão - S.Miguel - Vale Juncal - Boavista dos Pinheiros 

3 

S.Teotónio - Alcaria - Vale Figueira - Estibeira - S. Teotónio 
S.Teotónio - Malavado - Monte Resmonal - Malhão Silveira - S. Teotónio 
S. Teotónio - Vale Figueira - Sardanito - Zambujeira do Mar - Odemira 
Odemira - Zambujeira do Mar - Vale Figueira - S.Teotónio 
S.Teotónio - Alcaria - Vale Figueira - Zambujeira do Mar - Sardanito - S.Teotónio - Cravinho - S.Teotónio 

4 S.Teotónio - Cavaleiro - Várzea dos Porcos - Craveira - Touril - Entrada da Barca - Zambujeria do Mar - Odemira 
Odemira -Zambujeira do Mar - Entrada da Barca - Touril - Craveira - Várzea dos Porcos - Cavaleiro 

5 Odemira - Carrasqueira - Vale Bejinha - S.Luís - Castelão - Troviscais - Odemira 
Odemira - S. Luís - Castelão - Troviscais - S.Luís - Vale Bejinha - Carrasqueira - Odemira 

6 
Odemira - Vale Figueira - Juncalinho - Monte da Estrada - Vale Ferro - Relíquias 
Relíquias - Vale d´Água - Vale Figueira - Juncalinho - Relíquias 
Relíquias - Ribeira do Salto - Relíquias - Odemira 
Odemira - Relíquias - Vale de Água - Ribeira do Salto - Relíquias 
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Circuitos Percursos 
Relíquias - Ribeira do Salto - Juncalinho - Relíquias 
Relíquias - Vale Figueira - Monte da Estrada - Vale da Casca - Monte - Relíquias 
Relíquias - Ribeira do Salto - Vale de Água - Juncalinho - Vale Figueira - Odemira 

7 Odemira - Torrinha - Odemira 

8 
Odemira - Tameira - Colos 
Colos - Ribeira Seissal Cima - Ribeira Seissal Baixo - Campo Redondo - Colos 
Colos - Tamera - Colos 
Colos - Ribeira Seissal Cima - Ribeira Seissal Baixo - Campo Redondo - Colos 

Fonte: Município de Odemira, maio 2016 
 
 

  



 

252 | 
 

  



 

 
 

  

 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 253 
 

7.4. MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM 
O município de Santiago do Cacém recorre a duas modalidades distintas para assegurar o transporte escolar: 
 Circuitos especiais assegurados por 4 viaturas do município do Santiago do Cacém, todas elas com 

uma lotação de 9 lugares e que prestam este serviço nas freguesias de Abela, Alvalade, Cercal do 
Alentejo e São Domingos e ainda por viaturas da Junta de Freguesia de Santo André e da União de 
Freguesias de São Domingos e Vale de Água.  
A Junta de Freguesia de Santo André assegura 3 circuitos de transporte escolar, de manhã e à tarde, 
com duas carrinhas de 9 lugares cada, estimando-se o custo deste transporte em 11.618 Euros/ano. Este 
valor foi calculado com base nos custos enviados pela Junta de Freguesia e que se referem aos valores 
totais associados à utilização destes veículos (transporte escolar e transporte social). Alocou-se 80% 
desse valor ao transporte escolar. 
Existem ainda circuitos especiais assegurados por serviço de táxi contratado pelo município. 
No total são efetuados 43 circuitos especiais de transporte escolar no município de Santiago do Cacém. 

 Serviços regulares de transporte público, efetuados pela Rodoviária do Alentejo, que transportam 
alunos em 86 dos circuitos que efetua. 

No total, em 2014/2105 o município de Santiago do Cacém transportou ou comparticipou o transporte de 732 
alunos, valor que tem vindo a descer ao longo dos últimos 4 anos (-16,5% que em 2011/2012) todos eles 
alunos dos agrupamentos de escolas públicas do município, das escolas secundárias de Aljustrel, Poeta Al 
Berto de Sines e de Odemira, do Colégio Nossa Senhora da Graça em Vila Nova de Milfontes e ainda do 
Agrupamento de Escolas de Grândola. 

7.5. MUNICÍPIO DE SINES 
A informação recebida do município de Sines respeita ao ano letivo de 2013/2014, chamando-se a atenção 
para o facto da mesma poder estar já desatualizada. 
Tal como nos restantes municípios, em Sines o transporte escolar é efetuado através de 2 modalidades 
distintas: 
 Circuitos especiais que, em 2013/2014 transportaram 102 alunos das duas freguesias do concelho, e 

cuja distribuição por estabelecimento de ensino frequentado se encontra no Quadro 7.10. 
QUADRO 7.10 – CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MUNICÍPIO DE SINES (2013/2014) 

Estabelecimento de Ensino Residência em Sines Total 
Freguesia de Sines 

Jardim de Infância nº1 2 
67 Jardim de Infância nº3 1 

Escola Básica do 1º Ciclo nº1 7 
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Estabelecimento de Ensino Residência em Sines Total 
Escola Básica do 1º Ciclo nº2 3 
Escola Básica do 1º Ciclo nº3 6 

Escola Básica do 2º e 3º ciclo Vasco da Gama 17 
Escola Secundária Poeta Al Berto 31 

Freguesia de Porto Covo 
Jardim de Infância de Porto Covo 18 35 Escola Básica do 1º Ciclo de Porto Covo 17 

Fonte: Município de Sines – julho 2015 
 Serviços regulares de transporte público, efetuados pela Rodoviária do Alentejo, tendo esta empresa 

transportado, em 2013/2014, 91 alunos residentes nas freguesias do município de Sines, e com destino 
não apenas a estabelecimentos de ensino do concelho, mas igualmente de concelhos limítrofes como se 
pode ver pelo Quadro 7.11. 
De referir que a Junta de Freguesia de Sines, no presente ano letivo (2015/2016) tem contratualizado à 
Rodoviária do Alentejo o regresso a casa de alunos do 1º ciclo da zona nascente da cidade com um custo 
anual de 9.000 €, sendo responsável pela ida para a escola destas crianças pela manhã. 

QUADRO 7.11 – TRANSPORTE ESCOLAR EM TRANSPORTE PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINES (2013/2014) 
Estabelecimento de Ensino Residência em Sines Residência em Porto 

Covo Total 
Colégio Nossa Srª da Graça 0 7 7 
EB Frei André da Veiga 1 0 1 
EB Vasco da Gama 0 17 17 
Escola Secundária Poeta Al Berto 0 22 22 
Escola Secundária Manuel da Fonseca 14 1 15 
Escola Secundária Padre António Macedo 29 0 29 

Total 44 47 91 
Fonte: Município de Sines – julho 2015 

7.6. SÍNTESE DE CUSTOS 
No total, os municípios do Alentejo Litoral declaram ter anualmente um custo de cerca de 1,4 milhões de 
euros com o transporte escolar. É de referir, no entanto que este valor não inclui custos associados a esta 
modalidade de transporte no município de Sines, nem grande parte dos custos associados a circuitos 
especiais ou mesmo ao apoio à compra de passes mensais. 
No Quadro 7.12 apresenta-se uma síntese dos custos com transporte escolar aferidos, podendo concluir-se 
que: 
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 Os maiores custos por aluno estão associados aos transportes contratualizados á junta de freguesia do 
Torrão e/ou a empresas privadas, como é o registado no município de Grândola onde a Câmara Municipal 
chega a pagar 1.750 €/aluno no circuito de Grândola e cerca de 1.500 €/aluno nos circuitos de Melides; 

 Os custos associados ao transporte de alunos em veículos das juntas de freguesia apresentam-se como 
os mais baixos do Alentejo Litoral, sempre inferiores a 700 €/aluno, à exceção do verificado no circuito 
realizado pela Junta de Freguesia do Torrão, que ascende aos 1.428 €/aluno, o que se poderá justificar 
pela distância a percorrer diariamente; 

 Relativamente aos custos com transporte escolar efetuado em carreiras da rodoviária do Alentejo, o 
mesmo varia entre os 557 euros no município de Alcácer do Sal e os 886 euros em Grândola, o que se 
justifica pelo facto de existir um vasto conjunto de alunos residentes neste último município que estudam 
fora da sua área de residência, chegando a haver alunos que fazem o percurso Grândola – Vila Nova de 
Milfontes e Grândola – Beja todos os dias. 

No caso dos municípios em que não foi possível obter o número total de alunos e de quilómetros percorridos, 
procurar-se-á, nas fases subsequentes do PMUS do Alentejo Litoral obter esta informação de modo a estimar 
os custos totais suportados pelos municípios e assim propor otimizações ao funcionamento deste serviço, de 
forma a aumentar a sua eficácia e reduzir custos. 

QUADRO 7.12– SÍNTESE DOS CUSTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DO ALENTEJO LITORAL 
Município Alunos Transportados Custo anual Custo por aluno/ano 

Concelho de Alcácer do Sal 559 240 030,28 € 429,39 € 
Circuitos especiais * 151 - - 

Circuito de Casebres 1 1 - - 
Circuito de Casebres 2 3 - - 
Circuito do Torrão 1 7 10 000,00 € 1 428,57 € 
Circuito do Torrão 2 7 - - 
Circuito do Torrão 3 4 - - 
Circuito Monte das Faias/Alcácer do Sal 7 - - 
Circuito do Olival Queimado 6 - - 
Circuito de Santa Catarina 15 - - 
Circuito do Bairro do Laranjal 9 - - 
Circuito Bairro Rio dos Clérigos 4 - - 
Circuito Olival do Outeiro 2 - - 
Circuito Herdade Vale Longo 1 - - 
Circuito Vale Figueira 1 - - 
Circuito da Palma 2 - - 
Circuito Pinheiro/Serra do 
Loureiro 2 - - 
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Município Alunos Transportados Custo anual Custo por aluno/ano 
Circuito Santa Susana 7 - - 
Circuito do Arez 14 - - 
Circuito de Albergaria 11 - - 
Circuito Montevil 11 - - 
Circuito Especial da Comporta 37 23 112,00 € 624,65 € 

Transportes Público 371 206 918,28 € 557,73 € 
Concelho de Grândola 325 267 650,00 € 727,31 € 
Circuitos especiais 118 46 150,00 € 391,10 € 
    Circuito das Ameiras 35 6 300,00 € 180,00 € 
    Circuito do Carvalhal 16 5 500,00 € 343,75 € 
    Circuito Azinheira de Barros 7 8 000,00 € 1 142,86 € 
    Circuito Melides 15 13 500,00 € 1 523,33 €     Circuito Melides 9 350,00 € 
    Circuito Água Derramada/São        
    Lourenço 43 - - 
    Circuito Grândola 2 3 500,00 € 1 750,00 € 
Transportes Públicos 250 221 500,00 € 886,00 € 
Concelho de Odemira 1.398 853.100,00 € 610,23 € 
Circuitos Especiais -Juntas Freguesia 371 261. 200,00€ 704,04 € 
Circuitos Especiais -Frota Municipal 196 - - 
Transportes Públicos 831 591.900,00€ 712,27 € 
Concelho de Santiago do Cacém - 11.618,00 € - 
Circuitos Especiais – Frota Municipal - - - 
Circuitos Especiais -Juntas Freguesia - 11.618,00 € - 
Transportes Públicos - - - 
Concelho de Sines - 9.000,00 € - 
Circuitos Especiais – Frota Municipal 102 - - 
Transportes Públicos - Freguesias - 9.000,00 € - 
Transportes Públicos – Município 91 - - 

Total - 1.381.398,83 €  - 
Fonte: Municípios e inquéritos às juntas de freguesia 
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8. INTERFACES E INTERMODALIDADE 

8.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
As condições de intermodalidade, nas suas diferentes dimensões (i.e. integração física e funcional, 
comunicação e informação ao público), constituem um aspeto determinante do aumento da eficiência do 
funcionamento do sistema de transportes, tendendo a contribuir para: 
 Reforçar a articulação e, desta forma, promover uma lógica de funcionamento em rede, potenciadora da 

geração de sinergias e complementaridades entre modos de transporte; 
 Reduzir os tempos de espera e de transbordo entre serviços/modos de transporte; 
 Diversificar a oferta de serviços, permitindo uma planificação dos percursos mais adequada às suas 

necessidades de deslocação; 
 Aumentar a inteligibilidade do sistema de transportes, possibilitando que os clientes tomem decisões mais 

informadas; 
 Melhorar as condições de conforto na utilização do sistema de transportes. 
Assim, a análise das condições de intermodalidade abordadas no presente capítulo incide sobre: (i) interfaces 
enquanto infraestruturas estruturantes da rede de transportes, estabelecendo uma conexão entre os diversos 
modos; (ii) as paragens de autocarro enquanto pontos fulcrais de acesso ao sistema de TP; (iii) a informação 
e comunicação ao público; (iv) as condições de mobilidade para pessoas com mobilidade reduzida, e (v) a 
bilhética e tarifário. 

8.2. REDE DE INTERFACES 
Uma interface de transporte constitui-se como um importante ponto de conexão das redes, por se constituir 
como o ponto de articulação entre diferentes subsistemas, incluindo-se, nas mesmas, as paragens de 
transporte coletivo rodoviário, as estações ferroviárias e os terminais fluviais.  
Contudo, e porque os pontos de correspondência internos aos vários modos são diversos, a presente análise 
incide apenas sobre as que se consideram ser estruturantes em termos de organização do sistema 
intermunicipal e nas quais se incluem as estações ferroviárias, os terminais rodoviários e fluviais e algumas 
paragens “centrais” que, não existindo terminal desempenham um papel estruturante na organização da rede 
pelo número de serviços de TPR presentes e volume de passageiros movimentados. 
No caso dos terminais rodoviários estes desempenham um importante papel no acesso a serviços de 
transporte interconcelhios. As estações ferroviárias são igualmente importantes na estruturação do sistema 
de transportes, contudo, desde a extinção dos serviços regionais que as mesmas têm vindo a perder 
importância, pela fraca quota de utilização deste modo na região. 
Assim, no total foram considerados 4 terminais rodoviários (Alcácer do Sal, Grândola, Odemira e Santiago 
do Cacém),4 estações/apeadeiros ferroviários (Ermidas – Sado, Grândola, Funcheira, Santa Clara de 
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Saboia) e 4 paragens que desempenham funções de terminal rodoviário (uma em Sines, uma em Vila Nova 
de Milfontes e uma em Santo André e uma na Zambujeira do Mar).  
Note-se que os terminais rodoviários de Vila Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar por se constituírem 
como o terminal dos serviços expresso têm maior procura no período de Verão22. 

FIGURA 8.1 – LOCALIZAÇÃO DOS INTERFACES DE TRANSPORTE DO ALENTEJO LITORAL 

 
  

                                                                                 
22 Por deterem menor procura regular que os restantes terminais, dado que são mais procurados no período de verão e sere, paragens de TCR não se procedeu ao levantamento das suas condições de funcionamento. 
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De referir que para a avaliação de uma interface deve atender-se a um conjunto de aspetos tais como: as 
valências dos serviços complementares oferecidos aos utilizadores do sistema de transportes públicos, 
facilidade de transbordos, oferta de serviços de transporte e condições de acolhimento e espera 
proporcionadas.  
No âmbito do estudo procedeu-se a um levantamento detalhado das condições de funcionamento das 
interfaces supracitadas. A informação recolhida foi tratada, tendo-se construído uma ficha síntese para cada 
uma das infraestruturas, cujo objetivo é descrever de forma detalhada as condições de funcionamento da 
mesma. Estas fichas constituem o Anexo VI do presente relatório.  
A caracterização sumária de cada uma das interfaces identificadas incidiu sobre os seguintes aspetos: 
 Inserção urbana da infraestrutura – analisando a sua localização e inserção face ao aglomerado urbano 

em que se localiza; 
 Oferta dos modos de transporte presentes – sintetizando-se a oferta dos vários modos de transporte 

presentes (em dia útil); 
 Infraestrutura e ambiente da estação, de apoio à espera, sinalética – em que se avaliam os serviços 

presentes na interface (como por exemplo: café/bar), a qualidade das condições de espera 
proporcionadas (existência de lugares sentados, abrigos), nível de equipamento (sinalização, avisos 
sonoros) e disponibilização de informação; 

 Estacionamento – em que se analisa a oferta e procura nos parques de estacionamento da interface, 
assim como áreas para táxis, park&ride e kiss&ride e na via pública; 

 Oferta e procura de serviços de transporte presentes; 
 Envolvente da estação – em que se efetua uma breve caracterização do espaço urbano da envolvente, 

bem como das condições de articulação física com outros modos de transporte e condições de acesso 
pedonal. 

Os levantamentos efetuados contribuíram para se proceder a uma avaliação global das condições de 
funcionamento, apresentando-se uma breve síntese dos aspetos fundamentais no presente subcapítulo. 
Do levantamento realizado constata-se que existem no Alentejo Litoral realidades diferenciadas quanto às 
condições de funcionamento das interfaces analisadas. Por um lado, existem infraestruturas recentes, em 
bom estado de conservação e que desempenham adequadamente a sua função (caso do terminal rodoviário 
de Alcácer do Sal).  
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FIGURA 8.2 – IMAGENS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ALCÁCER DO SAL  

   

   
Fonte: Levantamentos de Campo, outubro-novembro 2016 

Por outro lado, existem outras que apresentam condições deficitárias de funcionamento, oferecendo um nível 
mínimo de serviço pouco adequado às funções que desempenham no sistema de transportes, são o caso 
dos terminais rodoviários de Grândola, Odemira e Santiago do Cacém. Estes terminais são infraestruturas 
antigas que se encontram degradadas e a necessitar de obras de remodelação e modernização. 
Note-se, contudo, que oferecem alguns serviços básicos aos seus utilizadores, tais como WC, bilheteiras 
para venda de títulos de transporte e informação ao público, pequenas salas de espera para apoio aos 
passageiros. Nos casos dos terminais de Santiago do Cacém e Sines disponibilizam ainda painéis eletrónicos 
de informação ao público em tempo real. Acresce que, face às características turísticas deste território, bem 
como ao facto destas infraestruturas serem frequentadas diariamente por uma população que espera por 
vezes longos períodos pelo transporte, é fundamental a sua existência bem como disponibilizarem condições 
de conforto que não dispõem atualmente. 

FIGURA 8.3 – IMAGENS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE GRÂNDOLA E ODEMIRA 
TERMINAL DE ODEMIRA 
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TERMINAL DE GRÂNDOLA 

Fonte: Levantamentos de Campo, outubro-novembro 2016 
Importa frisar que a população escolar é uma procura importante para o sistema de transportes públicos do 
Alentejo Litoral, e estes terminais acolhem diariamente os estudantes que aqui esperam pelo autocarro. 
No caso do município de Sines não existe um terminal rodoviário efetuando-se as paragens dos veículos 
para embarque e desembarque de passageiros na via pública sem abrigo para acolhimento e espera dos 
passageiros. Existe ainda um quiosque de apoio que presta informações sobre horários e efetua a venda de 
títulos de transporte.  

FIGURA 8.4 – IMAGENS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SINES  

   
Fonte: Levantamentos de Campo, outubro-novembro 2016 

A remodelação dos terminais existentes ou construção de novos é fundamental para a atratividade do sistema 
de transportes.  
Relativamente às 4 estações ferroviárias que servem o território do Alentejo Litoral, apesar de terem sido 
intervencionadas, pelo que se encontram em bom estado de conservação, não dispõem de pessoal de apoio 
a que acresce o facto de os edifícios de apoio se encontrarem encerrados, o mesmo acontecendo com a 
generalidade dos WC existentes. 
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FIGURA 8.5 – IMAGENS DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS  
ESTAÇÃO DE ERMIDAS -SADO 

 
ESTAÇÃO DE GRÂNDOLA 

 
ESTAÇÃO DA FUNCHEIRA 

 
ESTAÇÃO DE SANTA CLARA DE SABÓIA 

  
Fonte: Levantamentos de Campo, outubro-novembro 2016 
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Acresce ainda que a aquisição dos títulos de transporte para estes serviços apenas é possível na internet, 
caixas multibancos ou a bordo dos comboios (que quando se encontram lotados aceitam os passageiros que 
são obrigados a viajar de pé numa viagem de longo curso). Igualmente de frisar que, algumas das estações 
se encontram longe do centro dos aglomerados urbanos (i.e. Funcheira, Ermidas-sado, Santa Clara de 
Sabóia) não existindo serviços complementares (café, papelaria, WC) na envolvente das mesmas. 
Um outro aspeto importante prende-se com a inexistência de verdadeiras interfaces de transportes. No caso 
dos terminais rodoviários estes permitem o transbordo entre diferentes tipologias de serviços de transporte 
coletivo rodoviário (serviços expresso, serviços interurbanos e serviços urbanos), apresentando de um modo 
geral uma boa inserção urbana e condições adequadas às funções que desempenham.  
Já no caso das estações e apeadeiros ferroviários constata-se que são poucos os que possuem interface 
com o transporte coletivo rodoviário (modo fundamental para a adução de passageiros a muitas destas 
infraestruturas) e mesmo estacionamento de park&ride junto às estações. 
Relativamente aos terminais fluviais localizados em Tróia constata-se que apesar de serem infraestruturas 
recentes, os mesmos não dispõem de edifício de apoio com WC, sala de espera para passageiros e outros 
serviços de apoio. Como se pode visualizar nas imagens seguintes a sala de espera é um contentor com 
algumas cadeiras no qual também existe uma máquina de venda de comida e bebidas. 

FIGURA 8.6 – IMAGENS DAS SALAS DE ESPERA DOS TERMINAIS FLUVIAIS DE TRÓIA 

Fonte: Levantamentos de Campo, outubro-novembro 2016 

8.3. PARAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 
Relativamente às condições de acolhimento nas paragens de TPR do Alentejo Litoral, verificam-se situações 
distintas, existindo discrepâncias significativas entre as condições de apoio à espera oferecidas pelas 
paragens. Concretizando, são inúmeras as situações: 
 Paragens encontram-se apenas sinalizadas com uma placa, não existindo qualquer tipo de abrigo, baia 

para paragem dos autocarros ou informação sobre os serviços;  
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FIGURA 8.7 -  EXEMPLO DE PARAGENS SINALIZADAS POR POSTARETE 

   
Fonte: Levantamentos de Campo, outubro-novembro 2016 

 Paragens com abrigos de passageiros em alvenaria, em bom estado de conservação e que permitem aos 
passageiros protegerem-se das condições climatéricas (umas com banco, outras sem qualquer tipo de 
equipamento adicional) e que se reportam a paragens dos serviços de TPR interurbanos (Figura 8.8); 

FIGURA 8.8 -  EXEMPLO DE PARAGENS EM ALVENARIA 

   
Fonte: Levantamentos de campo, outubro 2015 

 Paragens com abrigos em mau estado de conservação e a necessitarem de substituição (Figura 8.9). 
FIGURA 8.9 -  EXEMPLO DE PARAGENS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

   
Fonte: Levantamentos de campo, outubro 2015 

Em muitas destas situações importa ainda melhorar as condições de acessibilidade pedonal às paragens 
através da requalificação dos acessos que se deverão efetuar de forma segura e confortável, quer através 
da requalificação dos passeios, quer através da garantia de boas condições de pavimentação e iluminação 
e segurança nos atravessamentos pedonais. 
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FIGURA 8.10 – SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DAS INTERFACES 
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8.4. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO 
No que concerne à informação ao público constata-se que a disponibilização de informação é efetuada por 
cada operador em detrimento de diagramas integrados de rede. 
Nos serviços ferroviários a CP disponibiliza informação nas estações sobre os serviços prestados (apenas 
horários dos serviços) e dispõe em cada estação de informação sonora sobre os mesmos. Contudo, na 
generalidade das estações não existe outra informação importante para os utentes como telefone dos táxis, 
planta da envolvente, informação sobre serviços rodoviários de TP (quando existem). 
Atente-se que sendo o Alentejo Litoral uma região em que o turismo assume um papel relevante importa 
disponibilizar informação em Inglês que permita a orientação dos turistas. Ainda mais relevantes no caso destas 
infraestruturas por não possuírem pessoal de apoio nas estações. 

FIGURA 8.11 -  EXEMPLO DE INFORMAÇÃO NAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS 

   
Fonte: Levantamentos de campo, outubro 2015 

No que concerne aos terminais rodoviários também é disponibilizada informação sobre os serviços 
interurbanos e serviços expresso (horários e itinerários). Nos terminais de Odemira e Santiago do Cacém 
existem ainda painéis eletrónicos com informação sobre os serviços. 
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FIGURA 8.12 -  EXEMPLO DE INFORMAÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

 

  
Fonte: Levantamentos de campo, outubro 2015 

Ainda de referir que ambos os operadores disponibilizam informação sobre os seus serviços (itinerários e 
tarifário) nos respetivos sites da internet.  
Outra lacuna importante prende-se com a disponibilização de informação nas paragens de transporte público 
coletivo rodoviário. 

8.5. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 
A análise desenvolvida nesta temática centrou-se na avaliação das condições globais de funcionamento de 
cada uma das interfaces, identificando aspetos positivos e negativos que potenciam e/ou condicionam 
atratividade do sistema de transportes regional e urbano. 
 É sabida a importância do funcionamento das interfaces na organização das cadeias de transportes e na 

minimização dos impactes causados pelos transbordos, aspeto crucial para a atratividade do sistema de 
transportes públicos coletivos e para uma menor utilização do transporte individual. 

No que concerne às infraestruturas de suporte do sistema de transportes do Alentejo Litoral existem: 
 Cinco terminais rodoviários (Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Zambujeira do Mar); 
 Quatro estações e apeadeiros ferroviários da Linha do Sul. 



 

   

 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caraterização e Diagnóstico 

| 269  
 

No que concerne à localização destas infraestruturas importa referir a localização periférica de algumas destas 
interfaces face aos principais aglomerados urbanos. Destacam-se nesta situação as interfaces de Funcheira, 
Santa Clara-Sabóia e Terminal de ferry’s de Tróia. Note-se que a inserção urbana destas infraestruturas, bem 
como as acessibilidades rodoviárias, são um fator importante na sua atratividade e área de influência/captação 
de passageiros para o sistema de transportes coletivos. 
No que concerne às condições de funcionamento existem lacunas importantes. A generalidade dos terminais 
rodoviários são muito antigos e oferecem condições deficientes de acolhimento dos passageiros (i.e. Grândola, 
Odemira e Santiago do Cacém). Alguns centros urbanos nem dispõem de terminal (i.e. Sines e Santo André). 
Relativamente às estações ferroviárias têm os edifícios de apoio encerrados, não dispondo de serviços de 
apoio nem de máquinas de venda de títulos de transporte. 
Ainda de referir que na generalidade das estações e dos apeadeiros ferroviários constata-se que são poucos 
os que possuem interface com o transporte coletivo rodoviário (modo fundamental para a adução de 
passageiros a muitas destas infraestruturas) e mesmo estacionamento de park&ride junto às estações que 
permita parquear as viaturas em adequadas condições de segurança. 
Em síntese, as questões relacionadas com a intermodalidade são um aspeto fulcral para a promoção do 
sistema de transportes coletivos e para a alteração dos atuais padrões de mobilidade sustentados numa 
elevada quota de deslocações em transporte individual. As medidas a preconizar a este nível passam pela 
melhoria das condições de funcionamento de algumas destas infraestruturas. 
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9. MODOS SUAVES 

9.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
Os modos suaves vocacionados para deslocações de curta distância constituem-se como uma alternativa 
importante nas deslocações urbanas, apresentando inúmeras vantagens para os utilizadores, para o ambiente 
e para a sociedade em geral, contribuindo para: 
 Eficiência do sistema de transportes, dado que se constituem como modos mais rápidos em meios 

urbanos congestionados, permite uma maior flexibilidade de percursos, tem um baixo custo de aquisição e 
de manutenção e necessita de menor espaço para parqueamento (no caso da bicicleta); 

 Saúde dos seus utilizadores, ao promover a prática de exercício físico, atenua os níveis de sedentarismo 
(está provado que caminhar diariamente no mínimo 30 minutos reduz o risco de doenças cardiovasculares, 
obesidade, doenças oncológicas e osteoarticulares, com benefícios evidentes na melhoria da saúde física 
e mental e aumento do bem estar); 

 Qualidade do ambiente urbano e eficiência energética do setor, dado que pela redução das viagens 
motorizadas contribui para a diminuição da emissão de poluentes atmosféricos, ruído e do consumo 
energético. 

Em suma, o pedonal e o ciclável são os modos mais eficientes em meio urbano, seguindo-se os modos 
motorizados. 

FIGURA 9.1 – COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MODOS SUAVES COM OS MODOS MOTORIZADOS 

 
Fonte: O ruído e a cidade, Instituto do Ambiente, 2004 

Os municípios assumem um papel importante na promoção de condições favoráveis à utilização dos modos 
suaves tendo vindo a realizar nos últimos anos importantes investimentos, nomeadamente na criação de 
infraestruturas de suporte a estas deslocações.  
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O crescimento das áreas urbanas para as periferias em detrimento dos núcleos urbanos consolidados, a 
ausência de serviços de apoio nas novas áreas em expansão, associados a um aumento da complexidade dos 
padrões de mobilidade da população são fatores que têm contribuído para uma menor utilização dos modos 
suaves. 
Atente-se que a crise económica dos últimos anos deve ser encarada como uma oportunidade para a promoção 
destes modos de transporte, dado que nos últimos anos se tem assistido a uma redução significativa das 
viagens motorizadas. Nesse contexto, é fundamental garantir infraestruturas pedonais e cicláveis adequadas 
às principais necessidades de mobilidade, considerando o andar a pé de per si, ou como modo de acesso a 
outros modos de transporte. 
A caracterização da rede de infraestruturas existentes e previstas tem como base a informação disponibilizada 
pelos municípios do Alentejo Litoral. A análise da procura dos modos suaves suportou-se nos resultados do 
Inquérito à Mobilidade desenvolvido no âmbito deste plano. 
A atratividade do ambiente urbano é um fator determinante para a realização de viagens pedonais, pelo que é 
importante assegurar boas condições de conforto e segurança, tais como uma orografia favorável, largura 
mínima dos passeios, espaço de circulação desobstruído, boas condições de iluminação pública, pavimento 
confortável e em bom estado de conservação. 
Com base no inquérito à mobilidade dos residentes foi possível apurar um conjunto de indicadores que 
permitem caraterizar genericamente a importância desta tipologia de deslocações nos municípios do Alentejo 
Litoral. 

9.2. MODO PEDONAL 
De uma forma geral, pode afirmar-se que o “andar a pé” se afigura uma alternativa competitiva para curtas 
distâncias (inferiores a 2/3 km), como se apresenta na Figura 9.2, que estabelece uma comparação entre os 
diversos modos, destacando o pedonal. 
Figura 9.2– Comparação dos tempos de deslocação entre o modo ciclável e os restantes modos numa distância 
de 5 Km 

 
Fonte: Adaptado de Comissão Europeia (2000) “Cidades para Bicicletas, Cidades de Futuro” 
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Com efeito, considerando que o peão se desloca a uma velocidade média de 1,2 m/s (que pode descer até 
valores na ordem dos 0,8 m/s no caso da locomoção de utilizadores com mobilidade condicionada, por exemplo 
os idosos), é possível percorrer 2 km em cerca de 30 minutos. 

9.2.1. Densidade de viagens a pé 
Desempenhando o modo pedonal um elo de ligação entre etapas de viagens realizadas noutros modos, foram 
contabilizadas, com recurso aos resultados do Inquérito à Mobilidade, as viagens compostas por pelo menos 
uma etapa a pé. Porque este indicador implica uma análise mais pormenorizada que a unidade territorial da 
freguesia, procedeu-se ao seu apuramento à zona (correspondente às freguesias CAOP 2011).  
Os resultados apurados encontram-se sistematizados no Quadro 9.3. No Alentejo Litoral realizam-se cerca de 
57.354 viagens a pé, sendo que 10 zonas concentram cerca de 75,9% das viagens. 

QUADRO 9.1 – DENSIDADE DE VIAGENS COM PELO MENOS UMA ETAPA REALIZADA A PÉ, POR ZONA 
Freguesias Zona Total % 

Município de Alcácer    
Aglomerado Urbano de Alcácer do Sal – Santa Maria do Castelo/Santiago 4 3.345 5,8 
Torrão 7 1.569 2,7 
Município de Grândola    
Grândola 12 5.117 8,9 
Município de Odemira    
São Teotónio 44 3.778 6,5 
Vila Nova de Milfontes 31 3.605 6,2 
Município de Santiago do Cacém    
Alvalade 21 1.729 3,0 
Cercal 24 .2073 3,6 
Santiago do Cacém 17 4.733 8,2 
Santo André 15 3.731 6,5 
Município de Sines    
Sines 26 8.200 14,2 
Restantes aglomerados - 19.928 34,4 

Total - 57.808 100 
Fonte: Inquéritos à mobilidade, novembro 2015-janeiro 2016 
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9.2.2. Áreas de vocação pedonal 
Cruzando esta análise com a localização dos equipamentos, tarefa já realizada no subcapítulo 3.3, e cuja 
apresentação no presente ponto foi simplificada, mantendo-se apenas as quatro grandes tipologias – saúde, 
ensino, administrativos e culturais/ desportivos – verifica-se que de uma forma geral existe uma correlação 
entre as zonas de maior concentração de equipamentos e as densidades mais elevadas de viagens a pé. 
Considerou-se igualmente importante identificar áreas e eixos com vocação pedonal com o objetivo de definir 
áreas com maior potencial para a realização de viagens “a pé” e para as quais importa apostar em termos de 
requalificação e expansão da rede.  
Aliadas a estas áreas surgem as áreas de influência das interfaces de transportes (rodoviárias, ferroviárias e 
fluviais) quando apresentam uma localização central face aos aglomerados mais próximos, (definidas por um 
raio de 1000 m em torno das mesmas), distância admitida como aceitável para as deslocações a pé. Note-se 
que normalmente considera-se um raio até 800 metros, contudo face às distâncias entre aglomerados e à 
escassez de oferta de transporte público considerou-se que a disponibilidade para “andar a pé” seria superior. 
A combinação de todas estas vertentes – viagens declaradas no inquérito à mobilidade, distribuição territorial 
dos equipamentos, áreas de influência das interfaces e eixos de vocação pedonal – permite efetuar uma 
delimitação qualitativa das principais áreas de vocação pedonal, também apresentadas nas Figuras 9.3 a 9.5. 

FIGURA 9.3 – ÁREAS DE VOCAÇÃO PEDONAL – MUNICÍPIOS DE ALCÁCER DO SAL E GRÂNDOLA 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade, novembro 2015-janeiro 2016 e Municípios do Alentejo Litoral 
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FIGURA 9.4 – ÁREAS DE VOCAÇÃO PEDONAL – MUNICÍPIOS DE ALCÁCER DO SINES E SANTIAGO DO CACÉM 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade, novembro 2015-janeiro 2016 e Municípios do Alentejo Litoral 

As áreas de vocação pedonal correspondem, grosso modum, aos seguintes territórios: 
 Áreas centrais das freguesias sede de concelho, nomeadamente: Santiago e Santa Maria do Castelo 

(concelho de Alcácer do Sal), Grândola (concelho de Grândola), Santiago do Cacém (concelho de Santiago 
do Cacém), Sines (concelho de Sines) e Odemira; 

 Aglomerados com características que propiciam este tipo de deslocações e onde se verificou que existe 
um número significativo de viagens “a pé”, tais como Torrão (concelho de Alcácer do Sal), São Teotónio e 
Vila Nova de Milfontes (concelho de Odemira), Alvalade, Cercal do Alentejo e Santo André (concelho de 
Santiago do Cacém); 

 Aglomerados que se encontram na área de influência de estações ferroviárias, designadamente: Ermidas-
Sado. 

Para estas áreas, deve dar-se particular atenção à circulação pedonal e atuar no sentido de a favorecer, 
podendo intervir-se a diferentes níveis, desde a mitigação dos conflitos associados ao atravessamento da via 
por parte do peão, até à implementação de arborização adequada e boas condições de iluminação noturna. 
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FIGURA 9.5 – EIXOS DE VOCAÇÃO PEDONAL – MUNICÍPIO DE ODEMIRA 

 
Fonte: Inquéritos à mobilidade, novembro 2015-janeiro 2016 e Municípios do Alentejo Litoral 

9.2.3. Principais problemas identificados 
A análise integrada das principais áreas de vocação pedonal permitiu identificar um conjunto de problemas tipo 
que se resumem em: 
 Morfologia urbana, que em alguns aglomerados urbanos não favorece este tipo de deslocações. No caso 

de Alcácer do Sal e de Santiago do Cacém a orografia em algumas zonas é pouco favorável ao modo 
pedonal. Acresce que o perfil dos arruamentos nos centros históricos destes aglomerados dificulta a 
criação/ expansão de passeios com a largura desejável para que estas deslocações se realizem com 
adequadas condições de conforto. O mesmo acontece noutros aglomerados do Alentejo Litoral (i.e. 
algumas zonas de Odemira, de Sines ou de Vila Nova de Milfontes); 

 Pavimentos inadequados ou em mau estado de conservação e carências ao nível da iluminação, 
nomeadamente em zonas em expansão e nos acessos às principais interfaces rodo e ferroviárias, onde os 
problemas mais comuns são a ausência de atravessamentos e de passeios rebaixados e ausências de 
adequadas condições de iluminação; 

 Insegurança associada às passagens de peões, as quais são locais de particular risco para o peão, 
devido ao facto de serem infraestruturas de separação com o tráfego motorizado, em que esta separação 
é temporal. Estas assumem particular importância nas imediações de equipamentos coletivos, 
nomeadamente de equipamentos de ensino e saúde. 
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9.3. MODO CICLÁVEL 
Decorrente de um conjunto de variáveis climáticas e físicas (orografia, tipo e caraterística das infraestruturas, 
condições de segurança, entre outras), sociais e culturais, os padrões bem como as quotas de deslocação em 
modo ciclável são muito variáveis entre países e dentro destes, entre regiões. 
É possível constatar que em percursos de curta distância (percursos até 5 Km) a bicicleta é considerada uma 
alternativa viável ao automóvel, apresentando tempos de deslocação inferiores (Figura 9.1). 
Face aos investimentos na concretização de infraestruturas cicláveis realizados em Portugal verifica-se que a 
maioria destes se encontram associados mais a motivos de lazer do que a cadeias de deslocações quotidianas. 
No entanto, as cidades e os territórios têm vindo a realizar investimentos importantes e graduais na 
implementação de percursos cicláveis, bem como no estudo de redes de deslocações em modo ciclável, onde 
o Alentejo Litoral não é exceção. 
Face ao referido, importa, no âmbito do presente capítulo:  
 Caraterizar as principais infraestruturas cicláveis existentes; 
 Avaliar as características tipológicas e a coerência da rede existente, tendo ainda em vista a criação de 

uma rede intermunicipal; 
 Identificar projetos existentes de expansão das infraestruturas cicláveis; 
 Avaliar a articulação existente entre o modo ciclável e os transportes coletivos; 
 Caraterizar a oferta de estruturas de estacionamento para bicicletas; 
 Identificar a existência de sistemas públicos de bicicletas de utilização partilhada. 
Apesar do enorme potencial ciclável deste território e dos vários benefícios que estão associados à utilização 
da bicicleta como modo de deslocação quotidiana, apenas nos últimos anos a generalidade dos municípios do 
Alentejo Litoral tem vindo a realizar investimentos na construção de percursos cicláveis – atualmente existem 
cerca de 39,4 km de percursos cicláveis no Alentejo Litoral.  
Atualmente, nos concelhos que constituem os municípios do Alentejo Litoral, verifica-se uma predominância 
de percursos e redes cicláveis formalizadas essencialmente em aglomerados de maior densidade populacional 
e concentração de polos atractores e geradores de deslocações, como se pode verificar nas figuras que se 
apresentam seguidamente.  
Salienta-se que na generalidade se considera que as infraestruturas existentes se destinam essencialmente a 
deslocações urbanas. Importa assinalar, na localidade de Santo André, a concretização de uma rede de 
percursos cicláveis que evidencia um sistema devidamente concebido para uma clara vocação para 
deslocações em meio urbano. 
Verifica-se, portanto, na maior parte das infraestruturas identificadas, a existência de diversos troços de 
percursos cicláveis que evidenciam, na maior parte dos casos, a inexistência de uma verdadeira rede de 
percursos cicláveis nos vários concelhos e ainda menos entre estes. 
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9.3.1. Caracterização dos percursos cicláveis existentes 
Município de Alcácer do Sal 

QUADRO 9.2 - INFRAESTRUTURAS CICLÁVEIS DE ALCÁCER DO SAL 
Designação  Extensão 

(km) Breve descrição  Foto 
Alcácer do Sal 1,2 Pista ciclável de desenvolvimento linear, marginal ao rio Sado. Não estabelece qualquer ligação a polos geradores e atractores de deslocações, sendo essencialmente uma infraestrutura associada a atividades de recreio e lazer. 

- 

Fonte: Município de Alcácer do Sal, fevereiro 2016 
FIGURA 9.6 – PERCURSOS CICLÁVEIS DE ALCÁCER DO SAL 

 
Fonte: Município de Alcácer do Sal, fevereiro 2016 
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Município de Grândola 
FIGURA 9.7– LOCALIZAÇÃO DOS PERCURSOS CICLÁVEIS EXISTENTES EM GRÂNDOLA 

 
Fonte: Município de Grândola, fevereiro 2016 

QUADRO 9.3– INFRAESTRUTURAS CICLÁVEIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA 
Designação  Extensão 

(km) Breve descrição  Foto 
Tróia 5,3 Pista ciclável de desenvolvimento linear que estabelece a ligação entre o complexo turístico Tróia Resort e Soltróia. Estabelece ainda contato com um equipamento desportivo (campo de golf). 
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Designação  Extensão 
(km) Breve descrição  Foto 

Carvalhal 3,5 Pista ciclável de desenvolvimento linear que estabelece a ligação entre as localidades de 
Lagoa Formosa e Carvalhal. Apresenta características de uma infraestrutura destinada à deslocação urbana de curta distância. 

 
Melides  3,9 Pista ciclável que estabelece a ligação entre a N261 e as imediações do parque de campismo da praia da Galé 

 
Grândola 2,1 Pista ciclável da Alameda e Pista Ciclável do Parque, ambas localizadas em meio urbano. Embora localizadas em áreas periféricas de Grândola, apresentam características de uma infraestrutura destinada à deslocação urbana de curta distância. 

--- 

Fonte: Município de Grândola, fevereiro 2016 e levantamentos de campo novembro/dezembro 2015 
Município de Odemira 
De referir que não existem percursos cicláveis no concelho de Odemira e que, pelas características do território 
deste município, a aposta neste modo de transporte deve efetuar-se à escala dos principais aglomerados 
populacionais criando condições para as deslocações neste modo de transporte. 
Município de Santiago do Cacém 

QUADRO 9.4– INFRAESTRUTURAS CICLÁVEIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM 
Designação  Extensão 

(km) Breve descrição  Foto 
Santiago do Cacém 2,9 Pista ciclável de desenvolvimento linear, marginal ao aglomerado. Não estabelece qualquer ligação a polos geradores e atractores de deslocações. 
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Designação  Extensão 
(km) Breve descrição  Foto 

Santo André 11,9 Rede ciclável da Cidade de Vila Nova de Santo André, cujo traçado vocacionado para a deslocação urbana, serve os principais polos geradores/atractores do aglomerado. 

 
Fonte: Município de Santiago do Cacém, setembro 2015 

FIGURA 9.8– LOCALIZAÇÃO DOS PERCURSOS CICLÁVEIS EXISTENTES EM SANTIAGO DO CACÉM 

 
Fonte: Fonte: Município de Santiago do Cacém, setembro 2015 
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Município de Sines 
QUADRO 9.5– INFRAESTRUTURAS CICLÁVEIS DE SINES 

Designação  Extensão 
(km) Breve descrição  Foto 

Sines 11,1 Sistema de mobilidade, constituído por subsistemas de diferentes tipologias. A pista ciclável da Avenida Vasco da Gama, de desenvolvimento linear, periférico ao aglomerado de Sines, é confinante a uma importante infraestrutura rodoviária e estabelece ligação entra as praias existentes no aglomerado. Acresce ainda a existência de diversos troços no interior do aglomerado, cuja descontinuidade não permite considerar 
a existência de uma rede de mobilidade urbana ciclável. 

 

Porto Corvo 0,3 Pista ciclável de desenvolvimento linear, resultante da construção das obras de urbanização de um loteamento urbano. Não estabelece ligação funcional com outras infraestruturas de mobilidade urbana ciclável. 

---- 

Praia do Norte 1,1 Pista ciclável de desenvolvimento linear, ligada à pista ciclável da Avenida Vasco da Gama, estabelece o acesso à Praia do Norte. 

 
Fonte: Município de Sines, julho 2015 e levantamentos de campo novembro/dezembro 2015 
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FIGURA 9.9 – PERCURSOS CICLÁVEIS DE SINES 

 
Fonte: Município de Sines, julho 2015 e levantamentos de campo novembro/dezembro 2015 

9.3.2. Projetos Existentes 
A dimensão dos perímetros urbanos dos principais aglomerados populacionais do Alentejo Litoral, a 
proximidade entre polos gerados/atractores de deslocações nestes aglomerados, assim como a orografia 
favorável (apenas em Santiago do Cacém o relevo é passível de constituir um condicionalismo nalguns 
percursos intraurbanos), oferecem condições favoráveis a uma maior utilização dos modos suaves, apenas 
nas deslocações intraurbanas.  
Contudo, à escala intermunicipal o potencial de deslocações cicláveis é limitado dado que as distâncias entre 
sedes de concelho ultrapassa os 20 Km na generalidade das ligações (Quadro 6.6). Ainda assim, identificam-
se algumas ligações entre aglomerados urbanos onde se verificam relações funcionais decorrentes de efeitos 
de proximidade e com potencial para se realizarem no modo ciclável. Caso por exemplo da ligação Santo André 
– Sines. 
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QUADRO 9.6 - DISTÂNCIAS ENTRE SEDES DE CONCELHO DO ALENTEJO LITORAL 
Municípios Alcácer Sal Grândola Odemira Santiago Cacém Sines 

Alcácer Sal - - - - - 
Grândola 25 - - - - 
Odemira 124 94 - - - 
Santiago Cacém 51 30 55 - - 
Sines 70 50 54 20 - 

 
Mesmo ao nível das ligações municipais o potencial de utilização deste modo de transporte é também limitado, 
dado que as distâncias entre aglomerados é, em muitos casos, bastante considerável. Veja a título de exemplo 
o caso de Odemira, um dos maiores concelhos do país em termos de área. 
Considera-se assim que a aposta neste modo de transporte deve (i) potenciar a implementação de percursos 
cicláveis que favoreçam a ligação às diversas praias existentes ao longo da costa; (ii) potenciar as deslocações 
urbanas nos principais aglomerados urbanos; (iii) potenciar as ligações entre aglomerados vizinhos com 
relações funcionais significativas e cuja orografia seja favorável a utilização deste modo. 
De salientar que nenhum dos municípios do Alentejo Litoral tem planeada uma rede de percursos cicláveis, 
contínua e coerente, para todo o seu território ou para parte dele, decorrente de processos de planeamento 
assentes em estudos específicos sobre o modo ciclável (como por exemplo um Plano Municipal de Percursos 
Cicláveis) ou em estudos de mobilidade (como por exemplo um Plano de Mobilidade e Transportes) que 
integram a análise e desenvolvimento de propostas relativas ao modo ciclável. Contudo, verifica-se que em 
todos os municípios já existem reflexões e propostas (Quadro 6.7) que visam a expansão das infraestruturas 
cicláveis e a, subsequente promoção da utilização da bicicleta como um modo de transporte quotidiano 
económico, energeticamente eficiente, ambientalmente favorável e socialmente vantajoso, que permita dotar 
o sistema de mobilidade e transporte da cada um deste municípios de maior sustentabilidade. 

 
QUADRO 9.7– PROPOSTAS DE EXPANSÃO DAS INFRAESTRUTURAS CICLÁVEIS NOS MUNICÍPIOS DO ALENTEJO LITORAL 

Municípios Propostas 
Alcácer do Sal - Percurso ciclável Bairro da Quintinha – Alcácer do Sal 

- Percurso ciclável Bairro do Forno do Cal – Alcácer do Sal 
- Percurso ciclável Bairro da Foz – Alcácer do Sal 
- Percurso ciclável da Avenida dos Aviadores 

Grândola - Percursos cicláveis no centro tradicional de Grândola 
- Percurso ciclável na Avenida Jorge Nunes 

Odemira - Percursos cicláveis em Vila Nova de Milfontes 
- Percurso ciclável Brunheiras – Vila Nova de Milfontes 
- Percurso ciclável Longueira – Almograve 

Santiago do Cacém - Percurso ciclável de Santiago do Cacém 
(promoverá a continuidade entre os percursos cicláveis existentes) 

Sines - Percursos cicláveis na Rua e Estrada da Floresta 
Fonte: Informação recebida dos municípios do Alentejo Litoral 
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Desde de 2012 que está a ser desenvolvido o projeto inter-regional (entre as regiões do Alentejo Litoral e 
Algarve) de elaboração da Ecovia do Litoral Sudoeste (Figura 9.10). Este projeto visa o desenvolvimento de 
um eixo ciclável paralelo à linha de costa entre os concelhos de Santiago do Cacém, Sines, Odemira, Aljezur 
e Vila do Bispo, articulado com os percursos cicláveis transversais de acesso ao litoral e com a Ecovia do 
Algarve, numa lógica mais vocacionada para o cicloturismo, interligando os aglomerados urbanos, praias e 
outros pontos de referência do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.  

FIGURA 9.10– PROJETO DA ECOVIA DO LITORAL SUDOESTE 

 
Fonte: http://www.polislitoralsudoeste.pt/ 

9.3.3. Transporte de bicicletas nos transportes públicos 
A complementaridade entre o modo ciclável e os transportes coletivos revela-se como um dos aspetos 
essenciais para promover uma mobilidade multimodal sustentável na região do Alentejo Litoral, pelo que a 
integração deste modo suave na cadeia de transportes regional, em especial no início e fins das viagens, 
poderá minimizar significativamente a dependência modal das deslocações quotidianas, em especial nas 
interurbanas, em relação aos modos motorizados, com subsequentes ganhos ambientais (redução das 
emissões de gases com efeito de estufa) e energéticos (diminuição da intensidade energética). Para tal, 
ressalvam-se dois importantes fatores de incentivo à intermodalidade entre os referidos modos de transportes: 
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(i) a oportunidade de transporte das bicicletas nos transportes coletivos; (ii) a existência de equipamentos para 
parqueamento das bicicletas junto às interfaces de transportes. 
Relativamente ao primeiro fator é de salientar que no Alentejo Litoral prestam serviço de transporte público 
coletivo 3 operadores de transporte: 1 rodoviário, 1 ferroviário e 1 fluvial. Destes, apenas o operador de 
transporte rodoviário presta serviços que asseguram as deslocações intrarregionais, os restantes 
proporcionam serviços de âmbito inter-regionais (ferroviário – serviços Alfa/Intercidades e fluvial – serviço 
Tróia/Setúbal). Contudo, o único operador de transportes que assegura os serviços de transporte 
intrarregionais é o mesmo que não permite o transporte de bicicletas. Os restantes operadores de transporte 
permitem o transporte de bicicletas de forma gratuita, ainda que condicionada a algumas regras, como no caso 
do operador de transporte ferroviário (Quadro 9.8).  

QUADRO 9.8 – TRANSPORTE DE BICICLETAS NOS TRANSPORTES COLETIVOS NO ALENTEJO LITORAL 
Operadores de Transporte Transporte de Bicicletas Regras 

Rodoviários Barraqueiro Oeste - Não permite o transporte de bicicletas 
Ferroviários Comboios de Portugal - Intercidades 

Gratuito As bicicletas podem ser transportadas desde que desmontadas e devidamente acondicionadas como bagagem que não exceda, nos porta volumes ou por baixo dos bancos, o espaço correspondente aos lugares a que tenham direito, num máximo de um volume por passageiro. 
Fluvial Atlântica Ferries  Gratuito - 

Fonte: Operadores de transporte no Alentejo Litoral 

9.3.4. Parqueamentos de bicicletas 
Em termos da presença de equipamentos para parqueamento das bicicletas junto às interfaces de transportes 
verifica-se que somente a interface da estação ferroviária de Grândola é que dispõe deste tipo de equipamento 
de apoio ao modo ciclável. 
As situações descritas revelam a quase inexistente articulação entre o modo ciclável e os transportes coletivos, 
correspondendo esta a uma das fragilidades existentes no sistema de transportes, a qual é inibidora da 
promoção da intermodalidade e da geração de sinergias e complementaridades entre os referidos modos.  
A disponibilidade de estruturas de estacionamento para bicicletas na via pública, junto das interfaces e dos 
principais polos geradores/atractores de deslocação, é um aspeto fundamental de promoção e de 
encorajamento para a utilização da bicicleta nas deslocações quotidianas. Na generalidade dos municípios do 
Alentejo Litoral a presença de equipamentos para parqueamento das bicicletas na via pública ainda é escassa, 
existindo somente 19 locais onde estão disponíveis suportes de estacionamento para bicicletas (Quadro 9.9) 
os quais totalizam uma oferta de 185 lugares de estacionamento. Estes locais de estacionamento para 
bicicletas estão, na generalidade (com exceção da situação verificada no território de Tróia), desarticulados 
face aos percursos cicláveis existentes. 
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QUADRO 9.9– OFERTA DE ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS EXISTENTE NO ALENTEJO LITORAL 
Unidades Territoriais Locais de estacionamento para bicicletas 

existentes 
N.º de 

lugares  
Alentejo Litoral - 225 
     Município de Alcácer do Sal  - 0 
     Município de Grândola 
               Freguesia do Carvalhal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               U. F. de Grândola e Santa Margarida da Serra 
 

- 
Alameda do Pinheiro Manso – Tróia 
Alameda do Salgueiro – Tróia 
Rua da Aroeira (1) – Tróia 
Rua da Aroeira (2) – Tróia 
Alameda do Zambujeiro (1) – Tróia 
Alameda do Zambujeiro (2) – Tróia 
Alameda do Zambujeiro (3) – Tróia 
Alameda do Zambujeiro (4) – Tróia 
Alameda do Zambujeiro (5) – Tróia 
Alameda do Zambujeiro (6) – Tróia 
Alameda do Zambujeiro (7) – Tróia 
Praia de Carvalhal 
Praia de Pego 
Estação ferroviária de Grândola 
Largo de São Sebastião (1) - Grândola 
Largo de São Sebastião (1) - Grândola 

153 
11 
11 
5 
5 
11 
5 
11 
11 
11 
11 
5 
22 
10 
10 
7 
7 

     Município de Odemira 
               Freguesia de Vila Nova de Milfontes 
 
               Vila de Odemira 

- 
Estrada de acesso ao farol 
Junto ao mercado municipal 
Vila de Odemira 

55 
15 
5 
40 

     Município de Santiago do Cacém  - 0 
     Município de Sines 
               Freguesia de Porto Corvo 

- 
Parque de estacionamento – EM554 

12 
12 

Fonte: Levantamentos de campo, novembro/dezembro 2015 
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FIGURA 9.11– EXEMPLOS DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA 
PRAIA DO CARVALHAL PRAIA DO PEGO 

  
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE GRÂNDOLA LARGO DE SÃO SEBASTIÃO 

  
FIGURA 9.12– EXEMPLOS DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA 

ESTRADA DE ACESSO AO FAROL – V. N. MILFONTES V. N. MILFONTES -MERCADO 

  
Fonte: Levantamentos de campo, novembro/dezembro 2015 
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FIGURA 9.13– EXEMPLOS DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SINES 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO – EM554 PARQUE DE ESTACIONAMENTO – EM554 

  
Fonte: Levantamentos de campo, novembro/dezembro 2015 

9.3.5. Sistemas públicos de bicicletas de utilização partilhada 
Em todo o Alentejo Litoral não existem atualmente sistemas públicos de bicicletas de utilização partilhada (bike 
sharing23). Porém, importa salientar que os municípios de Santiago do Cacém e de Sines têm programada a 
implementação deste tipo de sistemas de partilha de bicicletas nos seus territórios. 

9.4. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 
A bicicleta é um modo que na atualidade apresenta ainda uma fraca procura neste território, que 
essencialmente está associada ao motivo “lazer”, seguindo a tendência registada a nível nacional. 
Com efeito registou-se, no Inquérito à Mobilidade realizado, uma procura residual que se resume 
fundamentalmente a viagens de caracter esporádico. 
Da identificação dos principais percursos cicláveis conclui-se sobre a inexistência de uma verdadeira rede, 
contudo, as questões orográficas do território do Alentejo Litoral, bem como os volumes de tráfego registados 
na rede urbana dos principais aglomerados propiciam o uso deste modo de transporte em vias partilhadas com 
o automóvel. Ainda assim, importa apostar na criação de uma rede ciclável, quer em meio urbano, quer nas 
deslocações entre alguns aglomerados vizinhos. 
A Ecovia Litoral Alentejano que se encontra projetada e que atravessa longitudinalmente este território é um 
projeto importante para a estruturação da rede ciclável e para a procura turística da região. 

                                                                                 
23 Sistema de partilha de uma frota de bicicletas, a qual está disponível em vários pontos do território, mediante aluguer ou empréstimo gratuito por um determinado período de tempo. 
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10. ESTACIONAMENTO 

10.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
O estacionamento é uma das componentes vitais da funcionalidade das áreas urbanas, devendo a sua oferta 
e regime de exploração resultar de uma articulação entre os usos do solo e a organização do sistema de 
transportes. 
Trata-se, portanto, de uma componente importante do sistema de transportes dos municípios, enquanto 
elemento regulador da utilização do transporte individual e da gestão do espaço público, podendo constituir-se 
como elemento dissuasor da utilização do transporte individual. 
No caso especifico dos municípios do Alentejo Litoral, ainda que possam existir alguns problemas pontuais em 
alguns dos principais aglomerados urbanos, os principais problemas ocorrem no período de verão, em que se 
regista uma procura turística significativa e se verifica um subdimensionamento da oferta em alguns 
aglomerados (são, por exemplo, os casos de Zambujeira do Mar, Porto Covo, Vila Nova de Milfontes) e nos 
acessos às principais praias. Com efeito, no período de verão registam-se índices de estacionamento ilegal 
muito significativos, que originam situações de sobrecarga no espaço público e de conflito com a circulação 
automóvel e pedonal. 
Outro aspeto prende-se com o facto do transporte individual, a par do modo pedonal, se constituir como um 
importante modo de transporte de acesso às principais interfaces de transportes (estações ferroviárias e 
terminais rodoviários). 
Face ao exposto, no âmbito do PMUS do Alentejo Litoral as questões relacionadas com o estacionamento são 
abordadas em três vertentes distintas: 
 Estacionamento nas principais interfaces de transporte; 
 Estacionamento de apoio às praias; 
 Estacionamento nos aglomerados com elevada procura na época balnear, em que os municípios 

considerem que existem problemas de ocupação. 
Estacionamento nas interfaces de transportes 
Realizaram-se levantamentos às principais interfaces de transportes (estações ferroviárias e terminais 
rodoviários), no âmbito dos quais se procedeu ao levantamento da oferta e procura de estacionamento na via 
pública e/ou em parque. 

 
Estacionamento nos aglomerados com elevada procura na época balnear 
Foram identificados como principais aglomerados urbanos em que ocorrem problemas de estacionamento na 
época balnear os seguintes: Lagoa de Santo André, Vila Nova de Milfontes, Porto Covo e Zambujeira do Mar. 
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Para estes aglomerados procedeu-se ao levantamento da oferta e da procura de estacionamento o que 
permitiu contabilizar as necessidades existentes e estudar soluções adaptadas ao período de maior pressão 
(época balnear). 
Estacionamento de apoio às praias 
É nesta componente do estacionamento que ocorrem as situações mais críticas decorrentes da procura 
turística. No sentido de equacionar uma proposta fundamentada nas fases subsequentes do plano, nesta fase 
procedeu-se ao levantamento da oferta de estacionamento de apoio às praias e à recolha da opinião dos 
municípios sobre as situações mais problemáticas em termos de procura. 
Ainda neste domínio recolheu-se informação sobre os projetos de requalificação e valorização dos espaços 
balneares do POLIS do Litoral Sudoeste. 
Os levantamentos de estacionamento foram realizados no mês de novembro em dias úteis no período diurno 
nos seguintes locais:  
 Concelho de Grândola: praias do Carvalhal, Comporta, Lagoa de Melides e Pego; 
 Concelho de Odemira: praias de Almograve, Carvalhal, Farol/Franquia, Furnas e Zambujeira do Mar; 
 Concelho de Santiago do Cacém: praia de Lagoa de Santo André; 
 Concelho de Sines: praias de Costa do Norte, Morgavel, Ilha do Pessegueiro, Samoqueira, São Torpes, 

Vale Figueiros e Praia Grande. 
Na Figura 9.2 apresenta-se a localização das praias abrangidas pelos levantamentos da oferta e aferição dos 
níveis de procura de estacionamento de apoio. 
 

No que concerne aos levantamentos 
realizados, foi contabilizado o total de 
lugares existentes que se encontram 
assinalados na via pública, em parques ou 
em propriedades privadas, através de 
sinalização horizontal ou vertical, ou ainda 
através de diferenciação do pavimento. 
Foram ainda contabilizadas situações de 
“estacionamento informal”, 
correspondentes a oferta de lugares 
disponíveis nas áreas de estacionamento 
informal (não ordenado e/ou em terra 
batida) ou nas vias públicas cuja largura 
permite estacionar sem prejudicar a 
circulação dos veículos e peões. Estas 
últimas resultam normalmente em 
situações pouco claras em termos de 
classificação entre informal ou ilegal. 

FIGURA 10.1 – EXEMPLO DE SITUAÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO INFORMAL 

 
Fonte: Levantamentos de campo, novembro/dezembro 2015 
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FIGURA 10.2 – LOCALIZAÇÃO DAS PRAIAS ONDE FORAM REALIZADOS LEVANTAMENTOS DE ESTACIONAMENTO 
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Relativamente à procura contabilizaram-se todos os veículos estacionados, podendo estes encontrar-se em 
situação legal (quando ocupam lugares delimitados para o efeito) ou em situação ilegal (quando estacionados 
noutros locais). No caso do estacionamento ilegal identificaram-se ainda duas situações distintas:  
 Grau I, em que o estacionamento é realizado fora do espaço permitido, mas que não coloca diretamente 

em causa a segurança e a fluidez de circulação de peões ou outros veículos (Figura 9.1); 
 Grau II, em que o estacionamento condiciona a circulação de peões e/ou veículos (Figura 9.2). 

FIGURA 10.3 – EXEMPLO DE ESTACIONAMENTO 
ILEGAL DE GRAU I (VILA NOVA DE MILFONTES) FIGURA 10.4 – EXEMPLO DE 

ESTACIONAMENTO ILEGAL DE GRAU II (ZAMBUJEIRA DO MAR) 

 
Fonte: Levantamentos de campo, novembro/dezembro 2015 

10.2. ESTACIONAMENTO NAS INTERFACES DE TRANSPORTES 
No que concerne ao estacionamento nas interfaces de transportes importa referir que nenhuma das estações 
ferroviárias e terminais rodoviários dispõe de parques dedicados tipo park&ride. Apenas em duas situações se 
verificou a existência de parques que, apesar de não serem exclusivos dos utentes dos utilizadores dos 
terminais podem servir de apoio aos mesmos, a saber:  
 Terminal rodoviário de Santiago do Cacém em que existe um pequeno parque junto ao terminal (que serve 

também de estacionamento para os autocarros da Rodoviária do Alentejo) e que regista uma ocupação 
próxima dos 100%; 

 Terminal rodoviário de Odemira, em que nas traseiras do terminal existe um parque de estacionamento em 
terra batida e sem lugares formalizados. 

Nas restantes situações o estacionamento dos utilizadores de transporte público ocorre na via pública na 
envolvente às interfaces, sendo que, de um modo geral, não se registam problemas de oferta. 
Ainda assim é de frisar que 86% dos utilizadores do modo ferroviário24 e 12,1% do modo rodoviário25 acedem 
às interfaces em transporte individual, sendo que, no caso das estações ferroviárias, muitas localizam-se fora 
dos aglomerados urbanos e não dispõem de oferta de transporte publico coletivo, pelo que a 

                                                                                 
24 75% dos utilizadores da estação de Ermidas do Sado, 96% Funcheira, 75% em Grândola e 90% em Santa Clara de Sabóia (ver subcapítulo 6.2.5) 
25 Note-se que no caso de Santo André esta percentagem ascende aos 25,2%. 
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criação/formalização de parques de estacionamento de longa duração poderá ser um aspeto relevante para 
potenciar a utilização do transporte público. 

FIGURA 10.5 – ESTACIONAMENTO NA ENVOLVENTE ÀS ESTAÇÕES DE GRÂNDOLA E FUNCHEIRA 

   
Fonte: Levantamentos de campo novembro/dezembro 2015 

FIGURA 10.6 – ESTACIONAMENTO NA ENVOLVENTE AOS TERMINAIS DE ODEMIRA E SANTIAGO DO CACÉM 

     
Fonte: Levantamentos de campo novembro/dezembro 2015 

10.3. ESTACIONAMENTO DE APOIO ÀS PRAIAS 
No caso do Alentejo Litoral o automóvel continua a ser o principal modo de transporte utilizado, incluindo no 
caso das deslocações para as praias onde a oferta de TP é incipiente. Acresce que, no período de verão, a 
procura de estacionamento aumenta significativamente devido aos fluxos turísticos que a região atrai. Importa, 
pois, dimensionar o estacionamento, de forma a conciliar a oferta dos lugares de estacionamento com a 
proteção do sistema biofísico, nomeadamente quando estas se localizam em áreas protegidas como é o caso 
das praias compreendidas entre S. Torpes e Carvalhal – Odemira (Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina) e Lagoa de Santo André (Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha). 
Note-se que apesar dos levantamentos terem sido realizados no período de inverno, em que a procura é 
reduzida, é sabido que no período de verão a oferta é insuficiente face à procura registada, pelo que importa 
estudar soluções que potenciem: (i) a criação de parques de estacionamento de retaguarda; (ii) a oferta de 
transporte públicos e percursos vocacionados para modos suaves que estabeleçam a ligação entre os 
principais aglomerados e os eventuais parques de estacionamento a criar. 
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Igualmente de frisar que uma parte das praias foi já intervencionada no âmbito do programa de requalificação 
e valorização dos espaços balneares do POLIS  Litoral Sudoeste, dispondo de parques de estacionamento de 
apoio, que, em algumas praias no período de verão são tarifados. Existe ainda o caso de algumas praias que 
se encontram a ser intervencionadas e, nas quais não foi possível realizar levantamentos (i.e. Santo André, 
Samoqueira e Almograve). 

10.3.1. Concelho de Grândola 
10.3.1.1. Praia do Carvalhal 

A praia localiza-se a cerca de 23 km de distância da sede do concelho e a cerca de 2,8 km da sede de freguesia 
de Carvalhal, sendo que o acesso à praia é efetuado a partir desta última localidade.  
Os apoios de praia foram intervencionados recentemente no âmbito do POLIS, dispondo de uma pista ciclável 
de acesso, de um parque de estacionamento, de parqueamentos para bicicletas e de lugares de 
estacionamento reservados. 

FIGURA 10.7  – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE CARVALHAL 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

O parque de estacionamento associado à praia tem 183 lugares com 4 reservados para pessoas com 
mobilidade reduzida, 6 para autocaravanas e 1 para veículos de emergência. Existe também parqueamento 
para bicicletas (22 lugares), e oferta de estacionamento ordenado ao longo da via de acesso (69 lugares). No 
período de verão o parque de estacionamento é tarifado. 
 

FIGURA 10.8 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE CARVALHAL 
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Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.3.1.2. Praia da Comporta 
A praia da Comporta localiza-se na freguesia de Carvalhal, a aproximadamente 12 km da sede de freguesia e 
a 1,2 km da Comporta. O acesso à praia é efetuado por caminho em terra batida a partir da EN253-1. O parque 
da praia está pavimentado e ordenado com 200 lugares de capacidade, dispondo de lugares reservados para 
pessoas com mobilidade reduzida (4 lugares), para veículos de emergência (1 lugar) e oferta de 
parqueamentos para bicicletas. No período de verão o parque de estacionamento é tarifado. 

FIGURA 10.9 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE COMPORTA 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

No período de verão a procura de estacionamento é muito superior à oferta disponibilizada pelo parque de 
estacionamento existente, ocorrendo estacionamento na berma no caminho de acesso à praia e mesmo na via 
principal para a Comporta. 

10.3.1.3. Praia de Melides 
A praia de Melides situa-se no concelho de Grândola, freguesia de Melides. Encontra-se a 20 km de distância 
da sede do concelho, tendo sido alvo de requalificação no âmbito do programa POLIS.  
 



 

298 |  
 

FIGURA 10.10 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE MELIDES 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

O parque adjacente, localizado a 380 metros da praia, tem capacidade para 215 veículos, dispondo de lugares 
reservados para pessoas com mobilidade reduzida (4 lugares) localizados próximo do acesso à praia. Dispõe 
ainda de parqueamentos para bicicletas. 

10.3.1.4. Praia do Pego 
A praia do Pego localiza-se no concelho de Grândola, na freguesia de Carvalhal, e dista cerca de 22,5 km da 
sede de concelho e 1,5 km da sede de freguesia. À semelhança das praias anteriores analisadas, também esta 
foi alvo de requalificação dispondo de um estacionamento dedicado que no período de verão é tarifado.  

FIGURA 10.11 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE PEGO 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

A oferta do parque de estacionamento é de 266 lugares, sendo 4 lugares reservados a pessoas com mobilidade 
reduzida, 2 a autocaravanas e 1 a veículos de emergência. Dispõe ainda de um parqueamento de bicicletas 
com cerca de 10 lugares. 
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FIGURA 10.12 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE PEGO 

  
Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.3.2. Concelho de Odemira 
10.3.2.1. Praia de Almograve 

A praia de Almograve localiza-se no concelho de Odemira a 15 km de distância da sede do concelho e a 500 
metros da localidade de Almograve (freguesia Longueira/Almograve). O acesso à praia é efetuado pelo 
CM1123. 
Atualmente existe um parque de estacionamento localizado no acesso norte com capacidade para 
aproximadamente 185 veículos. No extremo sul da praia existe uma pequena área em terra batida 
(aproximadamente 70 lugares) que serve igualmente de estacionamento de apoio à praia. 

FIGURA 10.13 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE ALMOGRAVE 

Fonte: Google Maps e Levantamento de Campo, dezembro de 2015 
Atualmente toda a zona encontra-se a ser intervencionada com vista a melhorar a circulação automóvel e de 
peões entre os extremos norte e sul da praia e o ordenamento do estacionamento. Seria desejável que no 
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âmbito da requalificação em curso se acautelasse a reserva de lugares para pessoas com mobilidade reduzida, 
bem como espaço dedicado a uma paragem de transporte público e a colocação de parqueamentos para 
bicicletas. 

FIGURA 10.14 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE ALMOGRAVE 

  

Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.3.2.2. Praia do Carvalhal 
A praia do Carvalhal localiza-se na parte sudoeste do concelho de Odemira, a cerca de 17 km de distância da 
sede do concelho e a 2,80 km da Zambujeira do Mar. O acesso à praia realiza-se por um caminho em terra 
batida a partir da Zambujeira do Mar ou por caminho pavimentado a partir do Brejão. 

FIGURA 10.15 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE CARVALHAL 

Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
Esta praia possui dois parques de estacionamento. Um encontra-se formalizado e pavimentado, 
disponibilizando uma oferta de cerca de 34 lugares. O outro, em terra batida, disponibiliza uma oferta de cerca 
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de 90 lugares. Em nenhum dos parques existem lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade 
reduzida, nem parqueamento para bicicletas. 

10.3.2.3. Praia das Furnas 
A praia das Furnas localiza-se na freguesia de Vila Nova de Milfontes na margem esquerda do Rio Mira, a 
aproximadamente 18,3 km de distância da sede do concelho.  
A praia possui estacionamento ordenado em terra batida, distribuído por estacionamento em parque e ao longo 
da via, num total de 441 lugares dos quais 4 reservados a pessoas com mobilidade reduzida e 1 aos veículos 
de emergência. Não existe parqueamento de bicicletas e o estacionamento não é tarifado no período de verão. 
À semelhança do que acontece em Vila Nova de Milfontes, no período de verão a procura de estacionamento 
é muito superior à oferta registando-se diversas situações de estacionamento ilegal. 

FIGURA 10.16 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DAS FURNAS 

  
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.3.2.4. Praia da Zambujeira do Mar 
A praia da Zambujeira do Mar localiza-se a 15,5 km de distância da sede do concelho, na freguesia da 
Zambujeira do Mar. O acesso à praia é assegurado pela Rua da Frente a partir da Zambujeira do Mar. 
A praia possui duas áreas de estacionamento ordenado: uma em terra batida, localizada no topo da arriba, que 
totaliza 201 lugares dos quais 3 reservados a pessoas com mobilidade reduzida; outra localizada junto ao 
acesso à praia com capacidade de 24 lugares dos quais 1 reservado para pessoas com mobilidade reduzida. 
Note-se que o parque de estacionamento localizado no topo da arriba serve tanto a praia da Zambujeira do 
Mar como a praia dos Alteirinhos. Não existe parqueamento de bicicletas. 
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FIGURA 10.17 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DA ZAMBUJEIRA DO MAR 

Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
FIGURA 10.18 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DA ZAMBUJEIRA DO MAR 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.3.3. Concelho de Santiago do Cacém 
10.3.3.1. Praia da Lagoa de Santo André  

A praia da Lagoa de Santo André localiza-se na freguesia de Santo André, a aproximadamente 8 km de Vila 
Nova de Santo André. 

FIGURA 10.19 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE SANTO ANDRÉ 

  
Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
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À data dos levantamentos a envolvente à praia encontrava-se em obras de requalificação no âmbito do 
programa Polis Litoral Sudoeste. Estando a área em obra, o levantamento é aproximado, pois não está 
plenamente visível em todas as áreas. No âmbito desta intervenção de requalificação foi introduzida oferta de 
estacionamento para bicicletas e veículos de emergência, dispondo ainda a praia de uma paragem para 
transportes públicos, localizada na rotunda de acesso à mesma. 

 
FIGURA 10.20 – OFERTA APROXIMADA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE SANTO ANDRÉ 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.3.4. Concelho de Sines 
10.3.4.1. Praia da Costa do Norte 

A praia da Costa do Norte localiza-se na freguesia de Sines, a cerca de 2 km da cidade, dispondo de boas 
acessibilidades rodoviárias. 
Devido à dimensão considerável da praia, à proximidade do aglomerado urbano de Sines e à facilidade de 
acesso, a praia tem níveis de procura elevados no verão sendo a oferta de estacionamento deficitária face à 
procura registada.  
O acesso à praia foi intervencionado recentemente, disponibilizando estacionamento ordenado (132 lugares e 
1 lugar para pessoas com mobilidade condicionada). Existe ainda um parque de estacionamento pavimentado 
localizado a cerca de 500 metros do acesso norte à praia para 16 viaturas e com 3 lugares reservados para 
pessoas com mobilidade reduzida. Não obstante a distância à praia, esta área é servida por um passeio 
pedonal/pista ciclável que garante um acesso contínuo, seguro e cómodo à praia, o que acaba por atenuar o 
efeito da distância. 
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FIGURA 10.21 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DA COSTA DO NORTE 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de Campo, novembro de 2015 

O acesso sul à praia é servido por uma área de terra batida, utilizada para estacionamento informal, ao qual 
acrescem cerca de 222 lugares de estacionamento ao longo da via e uma outra área de estacionamento 
informal em terra batida (que dista cerca de 1,2 km do acesso à praia). 

FIGURA 10.22 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DA COSTA DO NORTE (ZONA NORTE) 
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Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015  

10.3.4.2. Praia de Morgavel 
A praia de Morgavel localiza-se no concelho de Sines, a 9 km de distância da sede do concelho. A oferta de 
estacionamento é de 164 lugares dos quais 2 reservados a pessoas com mobilidade reduzida e 1 a veículos 
de emergência. O parque é ordenado e pavimentado e encontra-se em razoável estado de conservação. Não 
existe parqueamento de bicicletas. 

FIGURA 10.23 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE MORGAVEL 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.3.4.3. Praia da Ilha do Pessegueiro 
A praia da Ilha do Pessegueiro localiza-se na freguesia de Porto Covo a cerca de 2,5 km da sede de freguesia. 
O acesso rodoviário à praia é assegurado a partir do CM1072. 
De momento a praia tem um parque de estacionamento em terra batida (aproximadamente 150 lugares). No 
entanto, a zona deverá ser intervencionada no âmbito do projeto de requalificação e valorização dos espaços 
balneares do Polis do Litoral Sudoeste.  

  



 

306 |  
 

FIGURA 10.24 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DA ILHA DO PESSEGUEIRO 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de Campo, novembro de 2015 

O projeto de intervenção visa a mitigação dos riscos de erosão e a proteção dos ecossistemas dunares, a 
melhoria das condições de acessibilidade e usufruto do espaço e a valorização do património. Prevê a criação 
dum parque de estacionamento pavimentado com 200 lugares, o reordenamento da circulação automóvel e a 
requalificação do acesso pedonal à praia. 

 
FIGURA 10.25 – PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PRAIA DA ILHA DO PESSEGUEIRO  

 
Fonte: Polis Litoral Sudoeste 
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10.3.4.4. Praia da Samoqueira 
A praia da Samoqueira localiza-se na freguesia de Porto Covo, distando cerca de 1,7 km do aglomerado urbano 
mais próximo (Porto Covo).  
Também esta praia está a ser alvo de uma intervenção de requalificação e valorização dos espaços balneares 
no âmbito do POLIS do Litoral Sudoeste, que prevê a criação de um parque de estacionamento pavimentado 
e ordenado com 111 lugares. Está ainda prevista a construção de uma via pedonal de ligação das praias da 
Samoqueira, Porto Covinho e Praia Grande de Porto Covo com uma extensão aproximada de 1.620 metros, 
ao longo da qual se prevê a criação de miradouros para observação de pontos de interesse paisagístico. 

FIGURA 10.26 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DA SAMOQUEIRA  

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
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FIGURA 10.27 – PLANTA DA ÁREA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À PRAIA DA SAMOQUEIRA 

 
Fonte: Polis Litoral Sudoeste 

10.3.4.5. Praia de São Torpes 
A praia de São Torpes situa-se a cerca de 6 km a sul do aglomerado urbano de Sines, sendo facilmente 
acessível pela A26-1/EN120-1. 

FIGURA 10.28 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE SÃO TORPES 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
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Devido à extensão significativa da praia, fácil acesso e proximidade ao aglomerado urbano, a praia apresenta 
níveis de procura muito elevados na época balnear. O parque de estacionamento formal totaliza 438 lugares, 
com 4 reservados a pessoas com mobilidade reduzida, 5 a cargas e descargas, 4 a autocaravanas e 1 a 
veículos de emergência. Existe ainda oferta de estacionamento informal em terra batida com um total de 
aproximadamente 400 lugares. Não existe parqueamento de bicicletas. 

FIGURA 10.29 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE SÃO TORPES 

  
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.3.4.6. Praia de Vale Figueiros 
A praia de Vale Figueiros situa-se a 8 km a sul de Sines. Dispõe de 54 lugares de estacionamento formalizados 
ao longo da via e 142 lugares de estacionamento em parque. Não existem lugares reservados a pessoas com 
mobilidade reduzida, nem parqueamento de bicicletas. 

FIGURA 10.30 – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE VALE FIGUEIROS 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
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FIGURA 10.31 – PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAIA DE VALE FIGUEIROS 

Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.4. ESTACIONAMENTO NOS AGLOMERADOS URBANOS COM ELEVADA PROCURA BALNEAR 
10.4.1. Aglomerado do Porto Covo 

A oferta de estacionamento na vila de Porto Covo totaliza 1.437 lugares, dos quais 21 são reservados. Do total 
da oferta 71% são lugares de estacionamento na via pública, o que evidencia a forte pressão exercida pelo 
automóvel no espaço público. Existem 2 lugares para pessoas com mobilidade condicionada localizados no 
parque de estacionamento no centro do aglomerado (junto ao mercado municipal) e uma zona pedonal.  
No total do aglomerado existem ainda 6 lugares reservados a operações de cargas e descargas e 13 
reservados a outras entidades. 

QUADRO 10.1 – OFERTA E PROCURA TOTAL NO AGLOMERADO DE PORTO COVO 
Oferta total 

formal 
Oferta total 

informal Oferta reservada Procura total Procura legal Procura 
ilegal 

Ratio 
oferta/procura 

1.050 366 21 258 217 41 5,4 
Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

Como se pode constatar pelo rácio oferta/procura no período de inverno, a oferta disponibilizada é suficiente 
para a procura registada, verificando-se que a procura é deficitária apenas no período de verão.  
Na Figura 9.28 representa-se a oferta de estacionamento por arruamento e na Figura 9.29 a procura total de 
estacionamento por arruamento, a qual inclui o estacionamento legal e ilegal. 
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FIGURA 10.32 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO EM PORTO COVO 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

No que se refere à procura de estacionamento, apenas 17,9% da oferta de lugares se encontra ocupada. A 
procura concentra-se na área central, entre a Rua Conde Bandeira e a Rua 25 de Abril, que concentram cerca 
de 32,5% da procura total e 26,8% da procura ilegal registada. 
A taxa da procura ilegal é de 15,8%, não estando na maioria dos casos associada à falta de lugares de 
estacionamento. A procura de estacionamento em parque constitui apenas 13% do total, sendo que os parques 
periféricos nas zonas residenciais e perto da Praia Grande se encontravam vazios à data dos levantamentos. 
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FIGURA 10.33 – PROCURA DE ESTACIONAMENTO EM PORTO COVO 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

 
FIGURA 10.34 – ESTACIONAMENTO EM PORTO COVO 

     
Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
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FIGURA 10.35 – PROCURA DE ESTACIONAMENTO LEGAL/ILEGAL EM PORTO COVO 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.4.2. Aglomerado de Vila Nova de Milfontes 
A oferta de estacionamento em Vila Nova de Milfontes é de cerca de 2.146 lugares, dos quais 150 em parque 
(com exceção de um parque privativo, os restantes são pequenos parques localizados na via pública e não 
tarifados).  
No aglomerado existem ainda 56 lugares reservados, dos quais 6 destinados a pessoas com mobilidade 
reduzida, localizados nas zonas residenciais e na praia da Franquia, não existindo lugares para pessoas com 
mobilidade reduzida no centro da vila. 

QUADRO 10.2 – OFERTA E PROCURA TOTAL EM VILA NOVA DE MILFONTES 
Oferta total 

formal 
Oferta total 

informal Oferta reservada Procura total Procura legal Procura 
ilegal 

Ratio 
oferta/procura 

1.911 235 56 904 674 230 2,3 
Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
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Grande parte da oferta de estacionamento, 1.600 lugares ou seja 74,5% da oferta total, localiza-se a nordeste 
da Rua António Mantas, sendo esta área predominantemente residencial.  

FIGURA 10.36 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO EM VILA NOVA DE MILFONTES 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

A procura total registada no aglomerado da Vila Nova de Milfontes fixou-se em 915 lugares, com uma taxa de 
ocupação legal de 75%. A procura concentra-se principalmente nos bairros a nordeste da Rua António Mantas, 
onde se regista 83% da procura (760 veículos). A esta área corresponde também o maior índice de procura 
ilegal (cerca de 84% -193 veículos), sendo esta na maioria dos casos (87,6%) de tipo I. Muitas das situações 
de estacionamento ilegal decorrem da ausência da formalização dos lugares. 

FIGURA 10.37 – ESTACIONAMENTO NA VILA NOVA DE MILFONTES 

    
Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
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FIGURA 10.38 – PROCURA TOTAL DE ESTACIONAMENTO EM VILA NOVA DE MILFONTES 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

O centro histórico de Vila Nova de Milfontes dispõe de uma oferta muito reduzida fruto do perfil dos arruamentos 
e da falta de espaço para parqueamento dos veículos. No total, a oferta nesta zona é de 21 lugares de 
estacionamento formal (dois lugares reservados a várias entidades) entre a Rua dos Carris, Rua dos Aviadores 
e a Rua Vicente Ferreira, dos quais 18 se encontravam ocupados. Foram ainda contabilizados 21 casos de 
estacionamento ilegal na área indicada, principalmente na Rua Diário de Notícias e ruas adjacentes que 
apresentam um perfil muito estreito, não dispondo de condições para a formalização de oferta.  
Os levantamentos efetuados realizaram-se no período de inverno, pelo que, de um modo geral, a oferta 
disponível cobre a procura registada neste aglomerado. Contudo, no período de verão, a oferta existente é 
claramente insuficiente face à procura registada. De notar ainda que na época balnear, os parques e lugares 
de estacionamento de 2ª linha de apoio às praias são servidos pelo comboio turístico. 
De frisar que a área central de Vila Nova de Milfontes está a ser objeto das intervenções no âmbito programa 
Polis Litoral Sudoeste. O projeto de requalificação e valorização da vila prevê o alargamento dos passeios e 
das zonas pedonais no Largo do Rossio, que passará a ter 2 lugares de estacionamento em vez dos 11 atuais. 
O projeto inclui ainda a redução do número dos lugares de 53 para 36 na Avenida Marginal. A Rua dos 
Aviadores será dotada de 4 lugares e a Rua dos Carris terá 17 lugares. 
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FIGURA 10.39 – PROCURA DE ESTACIONAMENTO NA VILA NOVA DE MILFONTES 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

10.4.3. Aglomerado da Zambujeira do Mar 
A oferta de estacionamento na Zambujeira do Mar totaliza 487 lugares, dos quais 66 em parques de 
estacionamento. Cerca de 86,4% da oferta de estacionamento corresponde a oferta na via pública e os 
restantes 13,6% a oferta em parques. Do total da oferta, 11 lugares são reservados, sendo 6 lugares reservados 
a pessoas com mobilidade reduzida.  

FIGURA 10.40 – ESTACIONAMENTO NA ZAMBUJEIRA DO MAR 

    
Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

  



 

   

 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caraterização e Diagnóstico 

| 317  
 

FIGURA 10.41 – OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA ZAMBUJEIRA DO MAR 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

A maioria da oferta de estacionamento localiza-se na Avenida do Mar e nos bairros predominantemente 
residenciais localizados a norte da vila sendo que este ocorre maioritariamente na via pública. 
A análise permite constatar que a procura total de estacionamento na Zambujeira do Mar é de 177 lugares 
(53,6% legais). O índice da procura ilegal constitui 46,4%, sendo assim consideravelmente elevado e decorre 
sobretudo de situações de ausência da formalização dos lugares. 

QUADRO 10.3 – OFERTA E PROCURA TOTAL NO AGLOMERADO DA ZAMBUJEIRA DO MAR 
Oferta total 

formal 
Oferta total 

informal Oferta reservada Procura total Procura legal Procura 
ilegal 

Ratio 
oferta/procura 

403 73 11 177 95 82 2,7 
Fonte: Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 
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FIGURA 10.42 – PROCURA DE ESTACIONAMENTO NA ZAMBUJEIRA DO MAR 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

Observa-se a concentração da procura ilegal na zona central do aglomerado urbano, onde a oferta legal é 
reduzida (20 lugares de oferta formal, com 3 reservados a cargas e descargas) e as vias não têm largura 
suficiente para garantir estacionamento. No total foram registrados 82 veículos estacionados ilegalmente. 
Destes, 59 veículos representam estacionamento ilegal tipo I (estacionamento ilegal que impede ou dificulta a 
circulação automóvel) e 23 pertencem ao tipo II (estacionamento ilegal na passadeira que dificulta a circulação 
pedonal). 
Da procura ilegal tipo I, 62% concentra-se na zona do mercado e nas vias adjacentes à Avenida Miramar, 
especialmente na Rua da Saudade. A procura ilegal tipo II observa-se principalmente (56%) na área do 
mercado e parque infantil (Rua da Felicidade) e na Rua do Sol Nascente. Na zona do mercado e parque infantil 
(entre a Avenida do Mar e Avenida Miramar) foram registados 21 veículos estacionados ilegalmente. No 
entanto, a oferta de estacionamento legal na área mostra níveis moderados de ocupação (30%) sendo que só 
6 lugares estavam ocupados. 
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FIGURA 10.43 – PROCURA LEGAL/ILEGAL DE ESTACIONAMENTO NA ZAMBUJEIRA DO MAR 

 
Fonte: Google Maps e Levantamento de estacionamento, novembro de 2015 

É ainda importante salientar que, de momento, a área central da Zambujeira do Mar (Avenida da Praia, Largo 
Miramar, Avenida Miramar e Largo da Capela da Nossa Senhora do Mar) encontra-se a ser intervencionada 
no âmbito do Programa Polis Litoral Sudoeste. O plano da intervenção prevê a qualificação e valorização do 
espaço público, assim como a pedonalização de alguns arruamentos (i.e. Beco das Gaivotas, Beco das 
Andorinhas e parte da Avenida Miramar) de forma a promover as deslocações a pé. O projeto mantém o parque 
de estacionamento no Largo da Capela da Nossa Senhora do Mar com 19 lugares, 15 lugares de 
estacionamento na Avenida da Praia e 5 na Avenida Miramar em frente do Jardim da Zambujeira do Mar. É 
provável que o nível da procura ilegal na área do mercado diminua com a finalização das obras.  
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11. SEGURANÇA RODOVIÁRIA  

11.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
No tocante à segurança rodoviária, é importante verificar as lacunas existentes nas vias que estão inseridas 
nos concelhos que o plano abrange, analisando a sinistralidade registada nos últimos anos. 
No presente subcapítulo, serão contabilizados e analisados os acidentes com vítimas ocorridos na área de 
intervenção do estudo, que se reportam ao período decorrente entre 2006 e 2015. 
A sinistralidade é analisada do ponto de vista da sua evolução recente, apresentando-se através dos acidentes 
com vítimas, do tipo de acidente, do número total de vítimas, do tipo de vítima e da natureza do acidente em 
cada concelho. É feita também uma análise relativa ao ano de 2015 (situação atual), em que se dispõe de 
dados de janeiro a novembro e, de modo a comparar diretamente com a sinistralidade dos últimos 10 anos, 
também estes dados se reportam ao mesmo efetivo mensal.  
A localização e identificação dos acidentes, como também das zonas de acumulação dos mesmos, permite 
avaliar os principais pontos de conflito entre o tráfego rodoviário e o pedonal, aos quais se deverá dar especial 
atenção no diagnóstico associado aos modos suaves.   

11.1.1. Evolução recente da sinistralidade (2006-2015) 
Da análise aos dados da sinistralidade para os últimos dez anos (Figura 11.1), verifica-se que, em termos 
globais, houve um decréscimo ao longo do tempo relativamente ao número de acidentes e, por consequência, 
do número de vítimas, contudo houve uma ligeira subida no ano de 2007 (462 acidentes com 706 vítimas no 
total), sendo este o ano em que se registaram mais acidentes e vítimas. Durante o período indicado 
apresentam-se também dois picos: 2010 com 417 acidentes, correspondente a 650 vítimas e 2009 com 459 
acidentes e 641 vítimas. 

FIGURA 11.1 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES E VÍTIMAS 2006-2015 NO ALENTEJO LITORAL 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
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Relativamente ao número e tipo de vítima (Figura 11.2), conclui-se que a maioria são feridos leves, sendo este 
valor próximo do total de vítimas ao longo do período suprarreferido – cerca de 87% das vítimas decorrentes 
dos acidentes rodoviários são feridos leves. Através da figura abaixo, verifica-se ainda uma redução do número 
total de vítimas de 2006 para 2015, sendo que 2011-2012 apresenta-se como o período com maior decréscimo 
em termos de total de vítimas - menos 110 vítimas relativamente a 2011. Por outro lado, o período 2012-2013 
apresenta-se como o período em que o índice de mortalidade é relativamente baixo, com uma diminuição de 
mais de 50% das vítimas mortais relativamente ao ano de 2012.   

FIGURA 11.2 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS 2006-2015 POR TIPO DE VÍTIMA 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 

No tocante à análise dos dados da sinistralidade por concelho (Figura 11.3), verifica-se que Sines é o concelho 
com menor número de vítimas ao longo do período em análise, existindo uma diferença considerável deste 
concelho para os restantes. Santiago do Cacém é o concelho que, em termos gerais, verifica um maior número 
de vítimas ao longo dos anos, exceto em 2013 e 2014, sobretudo por ser o concelho com maior número de 
habitantes (29.749 habitantes, 2011) e maior taxa de motorização (cerca de 664 veículos/1.000 habitantes, 
2011) do Alentejo Litoral.  

FIGURA 11.3 – EVOLUÇÃO DO Nº DE VÍTIMAS 2006-2015 POR CONCELHO 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
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Em termos de número total de acidentes com vítimas para os últimos dez anos (Figura 11.4), Sines volta a 
apresentar valores bastantes inferiores aos restantes, com 462 acidentes com vítimas registados. Santiago do 
Cacém é também o concelho com maior número de acidentes (977), representando cerca de um quarto dos 
acidentes ocorridos no Alentejo Litoral, seguindo-se Odemira com 889 acidentes, que é o segundo maior 
concelho em número de habitantes (26.066 habitantes, 2011) e taxa de motorização (cerca de 500 veíc./1.000 
habitantes, 2011). 

FIGURA 11.4 – NÚMERO TOTAL DE ACIDENTES COM VÍTIMAS DE 2006 A 2015 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 

O indicador de gravidade (IG) é, como indica o nome, um indicador que avalia a gravidade dos acidentes 
ocorridos e é traduzido pela expressão: 100 10 3 , em que M corresponde ao 
número de vítimas mortais, FG ao de feridos gaves e FL ao de feridos leves. 
Conforme se pode analisar na Figura 11.5, o indicador de gravidade no Alentejo Litoral apresenta uma forte 
descida de 2012 para 2013, o que se traduz, ou numa diminuição do número de vítimas ou da gravidade dos 
acidentes e das vítimas decorridas, neste período de tempo. Esta descida acentuada verifica-se sobretudo nos 
concelhos de Odemira, Alcácer do Sal e Santiago do Cacém. 
Sines apresenta-se como o concelho com menores valores em termos de indicador de gravidade, 
apresentando o seu valor mais baixo em 2014. 
No período 2013-2014, os concelhos de Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal apresentam valores 
de indicador de gravidade relativamente próximos. 
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FIGURA 11.5 – EVOLUÇÃO DO INDICADOR DE GRAVIDADE DE 2012 A 2015 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 

11.1.2. Situação Atual (2015) 
Ao longo do ano de 2015 (de janeiro a novembro), registaram-se, na área de intervenção, 316 acidentes 
rodoviários que perfizeram um total de 470 vítimas, o que corresponde a um número médio de 1,49 vítimas por 
acidente. 
Para este ano, procedeu-se a uma análise focada nos concelhos do Alentejo Litoral, apresentando-se uma 
distribuição do número de acidentes que ocorreram e por concelho, com discriminação por tipo de vítima 
(vítimas mortais, feridos graves e feridos leves), tipo de acidente (despiste, colisão e atropelamento) e tipo de 
via (estrada nacional, estrada municipal, autoestrada, etc.). 
Relativamente à distribuição do número total de vítimas por mês (Figura 11.6), verifica-se que nos meses de 
Verão (junho, julho, agosto e setembro) existem mais acidentes e mais vítimas, verificando-se um crescimento 
desde o início do ano, com exceção do mês de Fevereiro onde se observa-se uma descida.  
Conclui-se também, mais uma vez, que os feridos leves são as vítimas predominantes nos acidentes 
rodoviários ocorridos. 

FIGURA 11.6 – NÚMERO TOTAL DE ACIDENTES E VÍTIMAS POR MÊS (2015) 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
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Em termos da distribuição por concelho, apresentada na Figura 11.7, conclui-se que: 
 Os valores máximos de feridos leves (115) verificam-se no concelho de Santiago do Cacém, de feridos 

graves (10) no concelho de Odemira e de vítimas mortais (6) em Alcácer do Sal; 
 O máximo absoluto para o número total de vítimas ocorre no concelho de Santiago do Cacém, como já 

verificado na análise aos últimos dez anos; 
 Alcácer do Sal, Grândola e Odemira são concelhos com números totais de vítimas bastante próximos, 

apesar da sua discrepância em termos de habitantes; 
 De uma forma geral, Santiago do Cacém é o concelho que se destaca dos outros concelhos por agregar o 

maior número de vítimas e Sines por agregar o menor número de vítimas, e neste caso apenas feridos 
leves (52). 

FIGURA 11.7 – NÚMERO TOTAL DE VÍTIMAS (2015) 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 

Em termos de acidentes com vítimas, a freguesia de Alcácer do Sal e Santa Susana destaca-se por ser a 
freguesia que agrega mais acidentes (53), seguida da freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra (44), 
Sines (32), Santo André (31), São Teotónio (27), Santiago do Cacém, Santa Cruz, São Bartolomeu da Serra 
(25) e Vila Nova de Milfontes (18) (Figura 11.8). 
Confirma-se o peso significativo que os feridos leves assumem na maioria das freguesias, menos em Vale de 
Santiago, freguesias sem feridos leves, em que apenas ocorreu um acidente que resultou em um ferido grave. 
Das freguesias com maior acumulação de acidentes, realça-se Alcácer do Sal e Santa Susana pelo baixo 
índice de feridos graves (cerca de 6%). Em São Domingos e Vale de Água as vítimas mortais são cerca de 
metade das vítimas decorrentes dos acidentes, onde ocorreram apenas 2 acidentes.  
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FIGURA 11.8 – ACIDENTES RODOVIÁRIOS E VÍTIMAS POR FREGUESIA (2015) 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 

No Quadro 11.1, apresenta-se o número de vítimas mortais, feridos graves e feridos leves pelas diversas 
naturezas de acidentes consideradas nos relatórios produzidos anualmente pela ANSR, observando-se que os 
despistes simples representam o maior número de acidentes (60) mas que os despistes com capotamento são 
os que provocam um maior número de vítimas (86) a par com as colisões laterais (85 vítimas). 
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Por outro lado, as colisões foram os acidentes de natureza mais grave, tendo originado 9 vítimas mortais e 13 
feridos graves ao longo de 2015, números que, comparativamente ao total de vítimas por natureza do acidente, 
são também os que têm maior expressão. 

QUADRO 11.1 – ACIDENTES RODOVIÁRIOS E DE VÍTIMAS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO ESTUDO POR TIPO DE ACIDENTE (2015) 
Tipo de acidente Nº 

Acidentes 
Vítimas 
mortais 

Feridos 
graves 

Feridos 
Leves 

Total de 
Vítimas 

Despiste simples 60 0 3 73 76 
Despiste com dispositivo de retenção 10 0 1 13 14 
Despiste sem dispositivo de retenção 8 2 1 6 9 
Despiste com transposição do dispositivo de retenção lateral 4 1 2 2 5 
Despiste com capotamento 50 1 7 78 86 
Despiste com colisão com veículo imóbil. ou obstáculo 16 2 1 15 18 
Despiste com fuga 0 0 0 0 0 
Colisão frontal 31 6 4 38 48 
Colisão traseira com outro veículo em movimento 38 1 5 55 61 
Colisão lateral com outro veículo em movimento 52 2 3 80 85 
Colisão com veiculo ou obstáculo na faixa de rodagem 12 0 1 18 19 
Colisão choque em cadeia 5 0 0 12 12 
Colisão com fuga 4 0 0 5 5 
Colisão com outras situações 11 0 0 16 16 
Atropelamento de peões 12 1 1 11 13 
Atropelamento de animais 0 0 0 0 0 
Atropelamento com fuga 3 1 0 2 3 

Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
Analisando a natureza dos acidentes em três grandes tipologias (Figura 11.9) – despiste, colisão e 
atropelamento - observa-se que as colisões representam cerca de 48% do total dos acidentes verificados nos 
concelhos que abrangem a área de intervenção do estudo, sendo esta percentagem bastante próxima à 
percentagem de vítimas consequentes do mesmo tipo de acidente (51%, respetivamente). Os atropelamentos 
representam apenas 5% dos acidentes e 4% das vítimas, concluindo-se que as colisões e os despistes são os 
acidentes rodoviários mais comuns. 
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FIGURA 11.9 – PERCENTAGEM DE ACIDENTES E DE VÍTIMAS POR NATUREZA DO ACIDENTE (2015) 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 

Na Figura 11.10 apresenta-se o número médio de vítimas por tipo de acidente, de onde se conclui serem as 
colisões que representam o maior número médio de vítimas por acidente (1,61), bem como o maior número de 
feridos leves (1,46). Seguem-se os despistes com uma média de 1,41 de vítimas e os atropelamentos com 
1,07. Relativamente aos atropelamentos, constata-se também que é a natureza de acidentes rodoviários onde 
se registam mais vítimas mortais (0,13), mas que este tipo de acidente é o que origina menos vítimas no geral, 
como referido anteriormente.  

FIGURA 11.10 – NÚMERO MÉDIO DE VÍTIMAS POR TIPO DE ACIDENTE E POR TIPO DE VÍTIMA (2015) 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
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Figura 11.11, revela, já como analisado na Figura 11.8, que as freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana 
e Grândola e Santa Margarida da Serra são as que apresentam maior número de acidentes com vítimas e 
também as que têm, nas colisões e despistes em simultâneo, sendo que no primeiro não ocorreram 
atropelamentos. 
Confirma-se o peso significativo que as colisões e despistes assumem na maioria das freguesias, exceto nas 
freguesias de Relíquias e do Carvalhal, em que houve apenas um acidente e por atropelamento.  
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FIGURA 11.11 – NATUREZA DOS ACIDENTES RODOVIÁRIOS NAS FREGUESIAS (2015) 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
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Em termos de despistes destacam-se as freguesias de Abela (1 acidente), Porto Covo (3 acidentes), Santa 
Clara-a-Velha (2 acidentes), Cercal do Alentejo (1 acidente) e Vale de Santiago (1 acidente) em que todos os 
acidentes ocorridos são despistes, e relativamente a colisões realçam-se as freguesias de Colos (2 acidentes) 
e Sabóia (2 acidentes). As freguesias de Luzianes-Gare e São Martinho não contemplam acidentes de janeiro 
a novembro de 2015. 
No tocante ao número total de acidentes relativamente à natureza do acidente e ao tipo de via (Figura 11.12), 
conclui-se que as estradas nacionais são as vias que agregam o maior número de acidentes, em que existem 
61 despistes e 53 colisões, realçando um atropelamento tanto em estrada nacional como municipal.  
Os arruamentos urbanos agregam o maior número de acidentes por atropelamento (11) e é o segundo tipo de 
via com maior número de acidentes, à exceção de “outra(s) via(s)”26. 

FIGURA 11.12 – NÚMERO DE ACIDENTES POR TIPO DE ACIDENTE E TIPO DE VIA (2015) 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 

Relativamente ao tipo de vítima por tipo de via (Figura 11.13), o maior número de vítimas ocorre em estradas 
nacionais (166), tanto feridos leves (152) como vítimas mortais (8). Os arruamentos urbanos continuam a estar 
em segundo lugar (à exceção de “outra(s) via(s)”). O maior número de feridos graves decorre de acidentes em 
estradas nacionais (6) e em arruamentos (8).  

FIGURA 11.13 – NÚMERO DE VÍTIMAS POR TIPO DE VÍTIMA E TIPO DE VIA (2015) 

 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
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11.1.3. Zonas de acumulação de acidentes (2015) 
Um ponto negro define-se como um troço de estrada com extensão máxima de 200m em que ocorreram pelo 
menos cinco acidentes com vítimas no ano em análise e em que a soma dos indicadores de gravidade dos 
acidentes é superior a 20. Através da identificação da localização dos acidentes rodoviários no Alentejo Litoral, 
verificam-se zonas de acumulação de acidentes no ano de 2015; no entanto, e de acordo com o apurado pela 
ANSR para os anos 2012, 2013 e 2014, não há evidência de pontos negros nos concelhos da área em estudo. 
Também para 2015 (janeiro a novembro) não foram identificados pontos negros, na região suprarreferida. A 
análise foi efetuada ao nível do concelho, com identificação de zonas nas vias onde ocorreram mais acidentes 
(Figura 11.14). 

FIGURA 11.14 – LOCALIZAÇÃO DOS ACIDENTES RODOVIÁRIOS (2015) 
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No concelho de Alcácer do Sal (Quadro 11.2) destaca-se uma autoestrada (A2), duas estradas nacionais 
(EN120 e EN5) e um arruamento urbano (Avenida José Saramago), que são vias que, no último ano, 
sistematicamente, agregam acidentes rodoviários. 
 A2: 
o Autoestrada em que ocorrem acidentes na sua maioria de natureza de despiste, possivelmente devido 

a excesso de velocidade e a monotonia de condução; 
o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram 3 vítimas mortais de 

2012 a 2015; 
o Em 2015, ocorreram 18 acidentes que originaram 1 vítima mortal, 3 feridos graves e 25 feridos leves. 

 EN120: 
o Estrada nacional de troços retos extensos, com bermas de largura reduzida e com zonas em mau 

estado de conservação, onde ocorrem acidentes de natureza de colisão e despiste, possivelmente 
devido a excesso de velocidade, à conservação do pavimento, etc;  

o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram 5 vítimas mortais de 
2012 a 2015; 

o Em 2015, ocorreram 4 acidentes que originaram 2 vítimas mortais  e 4 feridos leves. 
 EN5: 
o Estrada nacional de troços retos e extensos, em que ocorrem acidentes de natureza de despiste e 

colisão, possivelmente devido a excesso de velocidade; 
o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram 5 vítimas mortais de 

2012 a 2015, dos quais 3 decorreram de janeiro a agosto de 2015; 
o Em 2015, ocorreram 15 acidentes que originaram 3 vítimas mortais, 1 ferido grave e 18 feridos leves. 

 Avenida José Saramago, Alcácer do Sal: 
o Arruamento urbano de troços retos e extensos, com acidentes ocorridos de natureza de colisão, 

atropelamento de peões e despistes, possivelmente devido a excesso de velocidade e ao elevado 
número de interseções; 

o Em 2015, correram 4 acidentes que originaram 7 feridos leves. 
QUADRO 11.2 – ZONAS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES NO CONCELHO DE ALCÁCER DO SAL  (2015) 

Concelho Via km 

Alcácer do Sal 

A2 
69+150 a 72+925 
76+900 a 81+100 
84+600 a 87+150 

EN120 4+300 a 7+900 
EN5 41+800 a 45+430 

50+000 a 62+300 
Avenida José Saramago - 

Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
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No concelho de Grândola (Quadro 11.3) destaca-se uma autoestrada (A2), duas estradas nacionais (EN120 e 
EN261-2) e um itinerário complementar (IC1) que são vias que, no último ano, sistematicamente, agregam 
mais acidentes rodoviários. 
 A2: 
o Autoestrada em que ocorrem acidentes de natureza de despiste e colisão, possivelmente devido a 

excesso de velocidade e a monotonia de condução; 
o Os acidentes com vítimas ocorridos originaram sobretudo feridos leves e apenas dois feridos graves; 
o Em 2015, ocorreram 9 acidentes que provocaram 2 feridos graves e 25 feridos leves. 

 EN120: 
o Estrada nacional composta por troços retos extensos e curvas de raio reduzido, com piso em mau 

estado de conservação e sem bermas, em que os acidentes ocorridos são de natureza de despiste e 
colisão possivelmente pelas condições da via e pela prática de velocidades excessivas; 

o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram 1 vítima mortal de 
2012 a 2015; 

o Em 2015, ocorreram 5 acidentes que originaram 5 feridos leves. 
 IC1: 
o Itinerário complementar composto por troços retos extensos, em que os acidentes ocorridos são de 

natureza de despiste e colisão, possivelmente pela prática de velocidade elevada para as condições da 
via; 

o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram 4 vítimas mortais de 
2012 a 2015; 

o Em 2015, ocorreram 12 acidentes que provocaram 1 vítima mortal e 18 feridos leves. 
 EN261-2: 
o Estrada nacional com pavimento em mau estado de conservação, composta por troços retos e sem 

bermas, em que os acidentes ocorridos são de natureza de colisão e sobretudo despistes com 
capotamento, possivelmente por excesso de velocidade e pela inexistência de bermas; 

o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram sobretudo feridos 
leves e 1 vítima mortal de 2012 a 2015; 

o Em 2015, ocorreram 8 acidentes que originaram 2 feridos graves e 9 feridos leves. 
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QUADRO 11.3 – ZONAS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES NO CONCELHO DE GRÂNDOLA (2015) 
Concelho Via km 

Grândola 

A2 
101+100 a 102+680 
107+300 a 111+300 
117+000 a 121+000 

EN120 17+100 a 18+300 
28+470 

IC1 
587+000 a 588+700 
597+900 a 598+600 
605+500 a 606+100 
610+300 a 612+300 

EN261-2 11+300 a 13+500 
Fonte: Dados ANSR, abril 2016 

No concelho de Odemira (Quadro 11.4) destacam-se quatro estradas nacionais (EN120, EN390, EN123 e 
EN263) e duas municipais (EM502 e EM1072), que são vias que, nos últimos quatro anos, sistematicamente, 
agregam acidentes rodoviários.  
 EN120: 
o Estrada nacional com troços retos extensos, em que ocorrem acidentes de natureza de despiste e 

colisão possivelmente devido à inexistência de bermas e por excesso de velocidade; 
o Em 2015, ocorreram 10 acidentes que provocaram 14 feridos leves. 

 EN390: 
o Estrada nacional com troços retos extensos, em que ocorrem acidentes de natureza de despiste e 

colisão na sua maioria, possivelmente devido à inexistência de bermas e por excesso de velocidade, e 
em que ocorreram dois acidentes em 2014 por atropelamento de peões; 

o Em 2015, ocorreram 9 acidentes que originaram 10 feridos leves. 
 EN123: 
o Estrada nacional sinuosa na sua extensão, em que ocorrem acidentes de natureza de despiste e colisão 

devido ao traçado e a bermas reduzidas; 
o Em 2015, ocorreram 5 acidentes que provocaram 1 ferido grave e 9 feridos leves. 

 EN263: 
o Estrada nacional de troços retos na sua maioria, em que ocorrem acidentes de despiste e colisão devido 

à inexistência de bermas e excesso de velocidade; 
o Em 2015, ocorreram 5 acidentes que provocaram 5 feridos leves. 

 EM502:  
o Estrada municipal com troços retos extensos, onde ocorrem acidentes de natureza de despiste e colisão 

possivelmente devido à monotonia da condução e excesso de velocidade;  
o Em 2015, ocorreram 5 acidentes que provocaram 4 feridos graves e 4 feridos leves. 

 EM1072: 
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o Estrada municipal com troços retos extensos, onde ocorrem acidentes de natureza na sua maioria de 
natureza de colisão, possivelmente devido à monotonia da condução e excesso de velocidade; 

o Em 2015, ocorreram 3 acidentes que originaram 4 feridos leves. 
QUADRO 11.4 – ZONAS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES NO CONCELHO DE ODEMIRA (2015) 
Concelho Via km 

Odemira 

EN 120 
111+200 a 11+620 
116+400 a 117+900 
127+100 a 127+400 

EN 390 31+670 a 31+700 
38+000 a 40+000 

EN 123 28+000 a 35+000 
EN 263 2+900 a 3+700 
EM 502 4+500 a 5+300 

6+700 a 7+700 
EM 1072 4+300 a 4+900 

Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
No concelho de Santiago do Cacém (Quadro 11.5) destacam-se uma estrada regional (ER261), uma estrada 
nacional (EN261), dois itinerários complementares (IC1 e IC33), uma estrada municipal (EM1085) e um 
arruamento urbano (Avenida de Sines), que são vias que, no último ano, sistematicamente, agregam acidentes 
rodoviários. 
 ER261-5: 
o Estrada regional de troços retos e extensos, em que as vias do mesmo sentido estão separadas 

provisoriamente por pinos, e em que os acidentes ocorridos são de natureza de colisão, despiste e 
atropelamento, possivelmente por excesso de velocidade e pelas condições caráter provisório da via; 

o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram sobretudo feridos 
leves; 

o Em 2015, ocorreram 3 acidentes que provocaram 1 vítima mortal e 3 feridos leves. 
 ER261: 
o Estrada regional composta por curvas de raio reduzido e sem berma, em que os acidentes ocorridos 

são de natureza de colisão e despiste, possivelmente por excesso de velocidade e pelas condições da 
via; 

o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram sobretudo feridos 
leves; 
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o Em 2015, ocorreram 7 acidentes que provocaram 1 ferido grave e 7 feridos leves. 
 EN261: 
o Estrada nacional composta por curvas de raio reduzido e sem berma, em que os acidentes ocorridos 

são de natureza de colisão e despiste, possivelmente por excesso de velocidade e pelas condições da 
via; 

o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram sobretudo feridos 
leves; 

o Em 2015, ocorreram 16 acidentes que provocaram 2 vítimas mortais, 1 feridos grave e 25 feridos leves. 
 EM1085: 
o Estrada municipal composta por troços retos na sua maioria de largura reduzida, em que o piso se 

encontra em más condições, sem bermas e sinalização horizontal reduzida, em que ocorreram 
acidentes de despiste e colisão, devido sobretudo ao mau estado de conservação da via e à largura 
das mesmas; 

o Em 2015, ocorreram 5 acidentes que originaram 5 feridos leves. 
 IC1: 
o Itinerário complementar composto por troços retos, em que os acidentes são de natureza de colisão, 

despistes e um atropelamento, possivelmente pela monotonia do traçado e por excesso de velocidade; 
o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram 7 vítimas mortais; 
o Em 2015, ocorreram 7 acidentes que provocaram 23 feridos leves. 

 IC33: 
o Itinerário complementar composto por troços retos, em que os acidentes são de natureza de colisão, 

despistes e um atropelamento, possivelmente pela monotonia do traçado e por excesso de velocidade; 
o Em 2015, ocorreram 6 acidentes que originaram 15 feridos leves. 

 Avenida de Sines, Vila Nova de Santo André: 
o Arruamento urbano composto por troços em linha reta, em que os acidentes são de natureza de colisão, 

despiste e atropelamento de peões, possivelmente devido às condições da via e ao elevado número de 
interseções; 

o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram sobretudo feridos 
leves; 

o Em 2015, ocorreram 4 acidentes que provocaram 1 ferido grave e 4 feridos leves. 
QUADRO 11.5 – ZONAS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES NO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM (2015) 

Concelho Via km 

Santiago do Cacém 

ER 261-5 12+700 a 13+500 
ER 261 39+900 a 41+400 

EN 261 
40+800 a 45+200 
73+500 a 73+800 
83+500 a 85+500 
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Concelho Via km 
IC1 618+500 a 619+600 

630+400 a 635+016 
IC33 15+000 a 19+500 

23+360 a 26+500 
Avenida de Sines - 

Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
Para além das vias em destaque acima, é importante referir que a ER261-5 (atualmente designada também 
por A26) tem no percurso Santiago do Cacém-Sines elementos de caráter temporário (pinos entre vias do 
mesmo sentido e separadores centrais de plástico) que tornam este troço perigoso e propício a acidentes, tais 
como os despistes que ocorreram na freguesia de Santo André em 2015, que causaram pelo menos uma vítima 
mortal. 
No concelho de Sines (Quadro 11.6) destaca-se uma estrada nacional (EN120-1) e uma estrada regional 
(ER261-5), que são vias que, nos últimos quatro anos, sistematicamente, agregam acidentes rodoviários. 
 ER261-5: 
o Estrada regional de troços retos e extensos, em que as vias do mesmo sentido estão separadas 

provisoriamente por pinos, e em que os acidentes ocorridos são de natureza de colisão, despiste e 
atropelamento, possivelmente por excesso de velocidade e pelas condições caráter provisório da via; 

o Em 2015, ocorreram 8 acidentes que originaram 14 feridos leves. 
 EN120-1: 
o Estrada nacional composta por troços retos extensos e sem bermas, em que os acidentes são de 

natureza de despiste e colisão, possivelmente devido à prática de velocidades elevadas para as 
condições da via; 

o Todos os acidentes com vítimas ocorridos nesta via e neste concelho originaram sobretudos feridos 
leves e dois feridos graves; 

o Em 2015, ocorreram 6 acidentes que provocaram 13 feridos leves. 
QUADRO 11.6 – ZONAS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES NO CONCELHO DE SINES (2015) 

Concelho Via km 

Sines 
ER 261-5 0+250 a 1+900 

4+600 a 5+400 

EN120-1 
2+400 a 2+500 
9+500 a 10+380 
14+200 a 15+000 

Fonte: Dados ANSR, abril 2016 
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11.2. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 
Como principais reflexões a reter relativamente à análise da sinistralidade, sintetizam-se as seguintes: 
 Evolução positiva relativamente ao número e gravidade dos acidentes na área de intervenção do estudo 

nos últimos anos, com reduções do número de acidentes de cerca de 27% e do número total de vítimas em 
cerca de 23%, de 2006 para 2015, em que o número de feridos graves reduziu para menos de metade; 

 Redução do número de vítimas entre 2006 e 2015 na área de intervenção do estudo, sendo que Alcácer 
do Sal agrega o decréscimo mais significativo entre todos os concelhos, cerca de 42%; 

 Sines é o concelho do Alentejo Litoral que tem o menor número de vítimas (com uma diferença elevada 
para os restantes concelhos) ao longo dos últimos dez anos; 

 A gravidade dos acidentes, definida pelo indicador de gravidade, reduziu cerca de 21% no geral dos 
concelhos, entre 2012 e 2015; 

 Ocorrência de um número considerável de acidentes (corporais e não corporais) nos concelhos que 
abrangem o plano nos últimos anos, com os acidentes corporais (atropelamentos) a assumirem um peso 
de cerca de 5% no ano de 2015; 

 20% dos acidentes rodoviários ocorre em meio urbano (arruamentos), reforçando ainda a necessidade de 
adaptação de comportamento por parte dos condutores, desempenhando aqui a intervenção sobre o 
espaço um papel decisivo, na medida em que as características das vias e da envolvente influenciem 
diretamente o comportamento dos utentes; 

 Não foram identificados quaisquer pontos negros na região durante os últimos anos, contudo existem vias 
em que, sistematicamente, ocorrem acidentes, quer pelas condições físicas da via e pela sinalização 
vertical e horizontal, quer pelas velocidades praticadas pelos condutores em conjunto com as condições 
atmosféricas. 

Globalmente, sente-se que no tocante à segurança rodoviária, quer em termos de implementação de normas 
mais atualizadas, quer em termos de campanhas de sensibilização destinadas aos utilizadores das vias, há 
ainda trabalho a fazer. As empreitadas relativamente à via, tanto de pavimentos e sinalização, deveriam ser 
mais frequentes, mitigando assim as lacunas existentes atualmente. 
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12. SWOT 
No presente capítulo apresenta-se um diagnóstico global do sistema de acessibilidades e transportes do 
Alentejo Litoral, materializada numa análise SWOT, que permite obter uma visão integrada dos principais 
constrangimentos e potencialidades que permitirão a elaboração de um modelo que promova padrões de 
mobilidade mais sustentáveis e satisfaça as necessidades da população. 
Tendo em consideração a abrangência de um plano desta natureza, a SWOT desenvolvida teve em 
consideração o desempenho das diferentes temáticas abordadas. 

  



 

340 |  
 

 
 
 



 

   

 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 341  
 

 Pontos Fortes  Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 
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Forte crescimento populacional registado pelo concelho de Sines, aspeto que tende a contribuir para a consolidação do centro urbano regional construído pelo eixo urbano Sines-Santiago do Cacém-Santo André. 
Afirmação do eixo urbano Sines-Santiago do Cacém-Santo André como elemento de uma rede de centros de desenvolvimento de dimensão regional, afirmando a sua função polarizadora ao nível sub-regional 
Tendência de redução do número de desempregados inscritos nos centros de emprego, verificada desde o ano de 2014. 
 

Dinâmica global de declínio do efetivo populacional do Alentejo Litoral no período 2001-2011, invertendo a tendência de crescimento do período 1991-2001. 
População residente muito envelhecida, sendo esta realidade transversal à generalidade do Alentejo Litoral, embora mais evidente nas freguesias do interior. 
Declínio do número de empresas sediadas no Alentejo Litoral, tendência registada 
ocorrida em todos os concelhos. 
Sistema de povoamento caracterizado por baixas densidades populacionais e por uma concentração da população em aglomerados de dimensão relativamente reduzida dispersos pelo território. 
Extensão territorial traduz-se em distâncias elevadas entre aglomerados urbanos, condicionando o estreitamento de relações funcionais e dificultando a mobilidade da população, incluindo o acesso a bens, equipamentos e serviços. 

Existência de centros urbanos regionais (eixo urbano Sines-Santiago do Cacém-Santo André) e estruturantes (Alcácer do Sal, Grândola e Odemira) que polarizam as deslocações nas suas áreas de influência.  
Potencial de captação de passageiros para o sistema de transportes públicos no eixo urbano Sines-Santiago do Cacém-Santo André atendendo à sua função polarizadora e às fortes relações de interdependência 
funcional. 
 

Declínio do efetivo populacional no cômputo do Alentejo Litoral e nos vários concelhos que o integram (com a exceção de Sines e Grândola, embora a quebra de população no município de Odemira seja residual) que coloca desafios acrescidos ao nível da oferta de transportes públicos ao implicar uma diminuição da procura potencial.  
A dispersão populacional em aglomerados de muito pequena dimensão e onde reside uma 
população muito envelhecida, condiciona a eficiência de operação dos serviços de transporte público regulares, afetando a atratividade destas soluções nas áreas de baixa densidade. 
Acentuado envelhecimento populacional que exige o desenvolvimento de soluções de transporte e acessibilidade adaptadas às necessidades específicas deste segmento da população. 
Crescimento da procura turística no período de verão traduz-se em pressões relevantes ao nível do estacionamento junto às praias e nos aglomerados com procura balnear.    
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Existência de fluxos relevantes polarizados por Sines decorrente do seu papel enquanto polo empregador, nomeadamente entre Santiago do Cacém-Sines, Odemira Sines e Grândola Sines. 

Movimentos pendulares intraconcelhios que apresentam uma tendência de declínio (-2,0%) no cômputo do Alentejo Litoral. 
Forte crescimento dos movimentos pendulares interconcelhios (+4,8%) na 
região, algo particularmente sensível nos concelhos de Grândola (+32,7%) e Odemira (+9,8%).  
Elevada dependência em relação à utilização do automóvel individual nos movimentos pendulares. 
Reduzida quota modal dos transportes públicos e modos suaves na generalidade dos municípios. 

Consolidação dos principais centros urbanos e de alguns aglomerados urbanos com alguma dimensão, com potencial para fixar população e atividades económicas, assim como disponibilizar serviços aos territórios 
envolventes (e.g. Vila Nova de Milfontes, S. Teotónio), e que são passíveis de potenciar a redução das distâncias percorridas nas deslocações pendulares e ocasionais. 

Redução da procura e, por conseguinte, da quota do transporte público rodoviário nas deslocações pendulares que potencia a degradação dos níveis de serviço. 
Redução da quota dos modos suaves nas 
deslocações pendulares de curta distância, a par de um forte aumento da utilização do automóvel que não favorece o desenvolvimento de um sistema de transportes e mobilidade pautado por uma baixa intensidade energética e reduzidas emissões de GEE. 
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Bons níveis de conetividade externa nalguns setores do território regional, nomeadamente naqueles que são servidos pela A2/IP1 (Alcácer do Sal e Grândola). 
Investimento nas acessibilidades rodoviárias que asseguram as ligações Sines-Santiago 
do Cacém e Sines-Santo André. 
  

Elevada taxa de motorização em todos os concelhos do Alentejo Litoral. 
Persistência de territórios com importantes défices de acessibilidade, com destaque para o concelho de Odemira. 
Aumento do tráfego no IC1 (por via da 
transferência a partir da A2/IP1) e elevado tráfego de pesados no IC33 que prejudica os níveis de serviço destas infraestruturas e afeta a segurança rodoviária. 
 

Melhoria das acessibilidades rodoviárias no eixo urbano Sines-Santiago do Cacém-Santo André concorre para a consolidação do centro urbano regional formalizado por estes aglomerados urbanos. 

Manutenção de uma elevada taxa de motorização no conjunto da região desde 2011 (em valores próximos dos 550 veículos/1.000 habitantes), o que poderá constituir um fator condicionador da captação de utentes regulares para o transporte 
público no curto-médio prazo. 
Adiamento de investimentos estruturantes (e.g. IP8, IC4) que ameaça a estruturação do sistema urbano e o reforço das relações de interdependência na região e condiciona a dinamização das áreas com défices de acessibilidade. 
Inexistência de disponibilidade financeira dos municípios para a manutenção da rede de estradas nacionais e municipais. 
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Bons níveis de conetividade externa assegurados pelo transporte ferroviário (Intercidades e Alfa Pendular) nas áreas de influência das interfaces servidas. 
Bons níveis de serviço do transporte fluvial que assegura a ligação do Alentejo Litoral a Setúbal. 
 
 

Debilidades na articulação modal entre o transporte ferroviário e a rede de transporte público rodoviário (serviços de rebatimento sobre as interfaces), existindo interfaces ferroviárias que não são servidas por esta rede. 
Supressão do serviço ferroviário regional leva a que o transporte ferroviário não sirva as populações do Alentejo Litoral no que se refere a ligações internas.  
Debilidade dos níveis de serviço do transporte público rodoviário (cobertura territorial, cobertura temporal e frequência), agravada no período não escolar pela forte redução do número de circulações.  
Existência de várias freguesias com um rácio táxis/1.000 habitantes significativamente inferior ao recomendado. 
Elevados custos de operação da rede de transportes escolares assegurados pelos municípios. 

Promoção das condições de articulação das interfaces ferroviárias deste modo com o transporte individual e com o transporte público rodoviário que permitirão de atrair novos utilizadores para o sistema de transportes públicos.  
Existência de uma extensa rede de transporte social assegurada por várias entidades (e.g. câmaras municipais, juntas de freguesias, IPSS) que pode ser potenciada e articulada 
com a oferta de transporte público rodoviário. 
Existência de know-how por parte de várias entidades locais na prestação de serviços de transporte social que pode facilitar a implementação e formalização de serviços de transporte flexível. 
 

Inadequação da oferta de transporte público rodoviário às necessidades de mobilidade da população que se traduz numa fraca atratividade destes serviços, tendendo a colocar em causa a sustentabilidade da operação. 
A existência de várias áreas deficientemente cobertas pela rede de transportes públicos ou que não dispõem de qualquer serviço coloca em causa a coesão territorial na região.  
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Existência de terminais rodoviários em todas as sedes de concelho (com a exceção de Sines). 
Existência de áreas disponíveis para a formalização da oferta de estacionamento de 
apoio às interfaces/terminais rodoviárias 
  

Desadequação dos níveis de conforto assegurados pela maioria dos terminais rodo e ferroviários. 
Encerramento dos edifícios das interfaces ferroviárias que afeta o conforto e segurança 
na utilização do transporte ferroviário. 
Inexistência de infraestruturas adequadas ao recurso do modo ciclável enquanto modo de acesso às interfaces. 
Existência de várias situações de deficiente articulação entre os diferentes modos de transportes, com várias interfaces ferroviárias a não disporem de articulação com o transporte público rodoviário. 
Debilidades na informação ao público, incluindo a ausência de plantas integradas da envolvente, informação sobre horários/tarifários e diagramas integrados de rede. 

A formalização da oferta de estacionamento de apoio às interfaces/terminais rodoviários tenderá a contribuir para a melhoria da articulação entre o transporte público e transporte individual. 
Potencial para a criação de parques de estacionamento de segunda linha de apoio às praias dotados de servidos de transporte público que assegurem a ligação destes espaços às praias. 
Existência de projetos para a melhoria da acessibilidade pedonal e ciclável a várias interfaces/terminais rodoviários. 
 

Escassez de espaços de apoio ao cliente (físicos e virtuais) com informação integrada sobre o sistema de transportes o que condiciona a sua atratividade para os não cativos do transporte público (incluindo 
residentes, turistas e visitantes). 



 

   

 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 
Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico 

| 345  
 

 Pontos Fortes  Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

Mo
dos

 su
ave

s 

Investimento realizado por alguns municípios no desenvolvimento de percursos cicláveis, com destaque para a extensão dos percursos existentes nos aglomerados de Sines e Santo André. 
Existência de parqueamentos de bicicletas em alguns aglomerados urbanos (e.g. Odemira, Tróia, Grândola). 
Quota significativa de utilização do modo pedonal em todos os municípios (superior a 
25%). 

Muitos percursos cicláveis existentes apresentam descontinuidades entre si, não estabelecendo ligações contínuas e coerentes. 
Impossibilidade de transporte de bicicleta no transporte público rodoviário, o que condiciona a utilização do modo ciclável como complemento às deslocações realizadas em transporte público.  
Escassez de parqueamentos para bicicletas 
junto aos principais polos geradores/atractores de deslocações, o que condiciona a atratividade deste modo. 

Boa parte do território do Alentejo Litoral apresenta características favoráveis à utilização dos modos suaves nas deslocações urbanas quotidianas (orografia plana, dimensão relativamente reduzida dos aglomerados fazendo com as distâncias entre polos geradores/atractores sejam curtas). 
Desenvolvimento de propostas de redes cicláveis por parte dos vários municípios do 
Alentejo Litoral que podem vir a potenciar o aumento da quota do modo ciclável nas deslocações urbanas quotidianas. 
Existência de diversos projetos de requalificação urbana que integram melhoria da rede pedonal. 

Fragmentação dos percursos cicláveis caso não seja concretizados alguns projetos que assegurem a sua conetividade interna e externa (intermunicipal). 
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o Requalificação da envolvente a algumas das principais praias do Alentejo Litoral, com formalização/ordenamento da oferta de estacionamento. 
Inexistência de pressão relevante no cômputo do território regional, exceto no litoral durante a época balnear. 

Elevada pressão junto às praias e nos aglomerados urbanos com procura balnear no período de verão, verificando-se elevados níveis de ocupação ilegal da via pública. 
Ocorrência de algum estacionamento ilegal motivado pela não formalização da oferta de estacionamento. 

Existência de áreas disponíveis para a criação de parques de estacionamento de segunda linha de apoio às praias, potenciando a redução da pressão sobre a envolvente imediata às praias. 

Debilidade ou inexistência de políticas ativas de gestão do estacionamento. 
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Forte redução dos níveis de sinistralidade rodoviária desde 2010, ocorrendo apenas um acréscimo do número de acidentes com vítimas em 2015. 
Forte redução do indicador de gravidade de 
acidentes entre 2012 e 2013. 

Níveis de sinistralidade rodoviária em estradas nacionais, estradas municipais e arruamentos urbanos relativamente elevados, o que deverá pressupor um acompanhamento atento por parte dos 
municípios e uma intervenção para resolução das causas destas ocorrências. 

Formalização de uma estratégia conjunta para a mobilidade urbana sustentável que pode potenciar o desenvolvimento de uma estratégia territorialmente integrada e tecnicamente coerente para abordar a 
problemática da segurança e prevenção rodoviária.  
Desenvolvimento de propostas de medidas de prevenção rodoviária por parte dos municípios. 

Desvio de tráfego da A2/IP1 tem aumentado o tráfego em vias como o IC1, o que tende a aumentar o risco de acidente nesta via.  
Elevado número de veículos pesados em circulação nalgumas vias (e.g. IC33) e o 
atravessamento de alguns aglomerados urbanos eleva igualmente o risco de ocorrência de acidentes. 
Não existência de definição de corredores ou eixos prioritários de transporte de veículos pesados e de mercadorias periogosas o que aumenta o risco rodoviário de acidentes. 

 
 
 


