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LISTA DE ACRÓNIMOS 

AML Área Metropolitana de Lisboa 

ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

APA Agência Portuguesa de Ambiente 

BRT Bus Rapid Transit 

CIMAL Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 

COP21 Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 

CP Comboios de Portugal 

ER 

EUA 

FEDER 

GEE 

GNC 

GNL 

Estrada Regional 

Estados Unidos da América 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

Gases com efeitos de estufa 

Gás Natural Comprimido 

Gás Natural Liquefeito 

GTIEVA Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado 

IC Itinerário Complementar 

IMT Instituto da Mobilidade e Transportes 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IP Itinerário Principal 

ITS Sistema Inteligente de Transportes 

LRT Light Rail 

NUT Nomenclatura de Unidade Territorial 

PAMUS Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável 

PARU Plano de Ação para a Regeneração Urbana 

PAICD Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas 

PETI3+ Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas 

PCC Pontos de Chegada e Correspondência 

PEDU Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

PMUS Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 



4 |  

 

PNAEE Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 

POR Programa Operacional Regional 

PRN 

PROT 

Plano Rodoviário Nacional 

Plano Regional de Ordenamento do Território 

OPEP 

QREN 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

Quadro de Referência Estratégico Nacional 

REN 

RJSPTP 

SWOT 

SIGGESC 

TC 

Rede Elétrica Nacional 

Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

Sistema de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras 

Transporte Coletivo 

TEU 
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Twety Feet Equivalent 

Transporte Individual 

TPCR Transporte Público Coletivo Rodoviário 

TP Transporte Público 
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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 da população (fruto do desenvolvimento económico, tecnológico e social), os quais se traduziram, 

numa diminuição da importância do transporte público (TP) e numa crescente utilização do automóvel nas 

deslocações quotidianas. 

A melhoria generalizada das infraestruturas rodoviárias e o aumento significativo da taxa de motorização, são 

também fatores que têm contribuído para o aumento das viagens motorizadas (nomeadamente as realizadas 

em TI) e para o decréscimo da utilização do TP e dos modos suaves. 

No caso específico do Alentejo Litoral, a extensão do território e a dispersão da função residencial são também 

fatores que têm vindo a contribuir para os padrões de mobilidade atuais. Paralelamente aos decréscimos de 

procura, temos assistido a uma redução progressiva dos níveis de oferta (horária e cobertura territorial) dos 

serviços de transporte público, 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. 

Outro aspeto relevante prende-se com os elevados custos de transporte suportados pelos municípios, 

nomeadamente no que concerne ao transporte escolar e ao transporte de natureza social. A redução 

progressiva da oferta de TP tem levado a que os municípios disponibilizem alternativas de transporte 

(“transporte de natureza social”), muitas vezes de modo informal, para garantir as necessidades mínimas de 

mobilidade da população, com custos elevados nos respetivos orçamentos anuais. 

Esta utilização massiva do transporte individual acarreta impactes significativos, em especial em meio urbano, 

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, a aposta 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 reorganização 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 
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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 de modo positivo 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 do que 

estas. 

 Racionalização 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 de natureza 

social e a assegurar os serviços de transporte escolar, com consequências no aumento dos meios e dos 

custos de transporte. Importa, pois, estudar formas 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. 

Note-se que a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentáveis é uma preocupação emanada no 

Acordo de Parceria assinado entre a Comissão Europeia e o Governo Português que resulta na obrigatoriedade 

de elaboração de “Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) à NUT III e que visa enquadrar 

os projetos candidatados pelos municípios nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU) 

candidatados pelos municípios no âmbito do Portugal 2020.  

No caso especifico do Alentejo Litoral, a elaboração do PAMUS decorreu simultaneamente com a elaboração 

do presente Plano de Mobilidade Urbana Sustentável que enquadra uma estratégia de intervenção mais 

alargada nos domínios da mobilidade, acessibilidade e transportes. De referir que, o primeiro verteu as 

orientações estratégicas da presente fase de desenvolvimento do PMUS, encontrando-se por isso em 

consonância com os objetivos estratégicos e específicos delineados neste documento. 

1.2. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área de intervenção do PAMUS do Alentejo Litoral abrange os cinco municípios integrantes da CIMAL que, 

no seu conjunto, representam aproximadamente 5,96% do território nacional continental e 16,80% do território 

da NUTS II do Alentejo, ocupando uma área de cerca de 5 309 km2.  
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FIGURA 1.1 – ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PAMUS DO ALENTEJO LITORAL 

 

Fonte CAOP 2015 

1.3. METODOLOGIA E FASEAMENTO 

O PMUS do Alentejo Litoral encontra-se estruturado em quatro fases, de acordo com o representado na Figura 

1.2, a saber: 

 Fase 0 – Arranque, corresponde a uma fase inicial que compreendeu o planeamento detalhado dos 

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

através da compilação de dados estatísticos disponíveis 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 qualitativas e quantitativas a desenvolver. As análises incidiram 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. 

Esta primeira fase terminou com uma análise SWOT1, a qual sintetizou os pontos fortes, os pontos fracos, 

as oportunidades e ameaças diagnosticados. Os trabalhos desenvolvidos foram compilados no relatório de 

caracterização e diagnóstico. 

 Fase 2 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia, que compreende a identificação das forças 

motrizes (internas, externas e políticas) que influenciam o sistema de transportes do Alentejo Litoral, bem 

como a construção de diferentes cenários de transformação territorial aos quais são associados alternativas 

de desenvolvimento dos sistemas de transportes que servem a região. Os cenários elaborados procuram 

refletir a incerteza das principais variáveis que influenciam a mobilidade (forças motrizes), 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 dos municípios envolvidos no PMUS 

para a próxima década e os principais desafios que se colocam ao seu desenvolvimento, definiu-se 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 como o referencial para os objetivos 

estratégicos que orientarão as intervenções a propor na fase subsequente do plano. 

Este exercício encontra-se suportado na abordagem metodológica proposta pelo “Guia para a Elaboração 

de Planos de Mobilidade e Transportes”. Especificamente no que se refere à definição da estratégia, esta 

é enquadrada por um conjunto de objetivos gerais e materializada através de objetivos operacionais 

estruturados por eixos estratégicos de intervenção.  

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Fase 2 encontram-se compilados no presente relatório. 

 Fase 3 – Formulação de Propostas, Programa de Ação e Investimentos e Monitorização, com base 

na estratégia do plano, e nos 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. O Plano de ação a elaborar terá ainda em consideração as propostas 

apresentadas no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral (PAMUS).2 

Será elaborado um programa de execução que integrará: i) o conjunto de propostas de intervenção e a sua 

calendarização, considerando três horizontes temporais (curto, médio e longo prazo); ii) as estimativas de 

investimento associadas à implementação das medidas propostas no plano de ação; iii) a identificação de 

possíveis fontes de financiamento, e das entidades responsáveis e/ou envolvidas na implementação das 

diferentes medidas e ações. 

                                                                                 
1 SWOT – Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
2 Documento entregue à Autoridade de Gestão em abril de 2016 
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Por fim, desenvolver-se-á um programa de monitorização e acompanhamento do plano, que contemplará 

a definição dos principais indicadores de acompanhamento (realização e resultado), as métricas de 

avaliação e as metas a atingir com a implementação do plano.  

FIGURA 1.2 – METODOLOGIA GERAL 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO 

O presente relatório aprofunda os temas anteriormente identificados e está estruturado de acordo com os 

seguintes capítulos: 

 Capítulo 2, procede à identificação das principais forças motrizes, consubstanciadas por orientações 

estratégicas nacionais e internacionais, projetos ou fatores que poderão influenciar a evolução do sistema 

de mobilidade e transportes do Alentejo Litoral; 

 Capítulo 3, no âmbito do qual são construídos os cenários de organização e desenvolvimento do sistema 

de transportes, tendo como objetivo a identificação de diferentes evoluções possíveis; 

 Capítulo 4, em que se define (i) a visão para o sistema de mobilidade e transportes, (ii) um conjunto de 

princípios estratégicos base, e (iii) objetivos gerais e específicos que deverão orientar as propostas de 

intervenção. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FORÇAS MOTRIZES 

A abordagem metodológica proposta pelo “Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes”3 

para a construção de cenários, objetivos e definição da estratégia tem como primeira etapa a “Identificação 

das principais forças motrizes”, que contemplam:  

 Forças externas – que atuam sobre o setor dos transportes a partir do ambiente exterior e incluem as 

tendências demográficas e socioeconómicas ou as mudanças sociais; 

 Forças internas ao setor dos transportes – que incorporam as melhorias e inovação tecnológica no que 

respeita às infraestrutura e veículos, as políticas de preço dos combustíveis e a forma como os impactes 

do setor dos transportes são valorizados; 

 Forças políticas – que condicionam o setor dos transportes e mobilidade, seja à escala da União Europeia 

(EU), seja ao nível nacional ou municipal. 

Com efeito, e tendo como referência a abordagem adotada no estudo “TRANSvisions”4 (que serviu de suporte 

à proposta consubstanciada no “Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes”), são 

consideradas as forças motrizes apresentadas no Quadro 3.1. 

QUADRO 2.1 –  FORÇAS QUE INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA REGIONAL DE TRANSPORTES 

Categorias Forças motrizes 

Forças externas 

Tendências demográficas 

Evolução do sistema de povoamento 

Tendências macroeconómicas 

Dinâmica económica regional 

Modelo de ordenamento do território 

Novos valores ecológicos e mudanças sociais 

Tendências energéticas 

Tendências tecnológicas 

Forças internas 

Infraestruturas de transporte 

Evolução dos combustíveis 

Ambiente e alterações climáticas 

Forças políticas Políticas que condicionam o desenvolvimento do sistema regional de transportes 

Fonte: Elaboração própria com base em TIS.pt/IMT, “Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes”, 2011 e M.S. Petersen et al., 
“Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 year Horizon, Final report”, 2009 

                                                                                 
3 IMT, “Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes”, 2011. 
4 M.S. Petersen et al., “Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 year Horizon, Final report”, 2009. 
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2.1. FORÇAS EXTERNAS 

2.1.1. Tendências demográficas 

No período 2001-2011 a população residente no Alentejo Litoral registou um decréscimo de cerca de -2,1%, 

uma tendência similar àquela que foi registada pelo cômputo da Região Alentejo (-2,5%) ainda que um pouco 

menos acentuada. Embora com ritmos diferenciados, a generalidade dos municípios do Alentejo Litoral 

averbou declínios dos efetivos populacionais no período em análise, tendo a quebra mais expressiva ocorrido 

em Alcácer do Sal (-8,7%) e a menor em Odemira (-0,2%). 

De acordo com as projeções da população residente do INE5, perspetiva-se que a evolução da população 

residente no Alentejo, para cada em todos os cenários (Baixo, Central e Elevado) continue em declínio. No 

caso do “Cenário Central” este declínio fixa-se em -26,5% no período 2015-2060, o que corresponde a uma 

regressão de 730 135 habitantes em 2015 para 536 737 habitantes em 2060.  

FIGURA 2.1 – PROJEÇÕES DE POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIÃO ALENTEJO NO HORIZONTE 2060 

 

Fonte: INE, “Projeções de População Residente em Portugal, 2012-2060”, 2014 

Atendendo a que em 2011 o Alentejo Litoral representava 12,9% da população residente no cômputo da Região 

do Alentejo e assumindo como pressuposto que este peso relativo da sub-região e de cada um dos municípios 

que a compõem se manteria inalterado ao longo do tempo, a evolução correspondente aos efetivos 

populacionais no “Cenário Central” é apresentada na Figura 3.2. Se num horizonte de médio prazo o efetivo 

populacional do Alentejo Litoral passaria, com base neste pressuposto, de 97 925 (2011) para 90 665 

habitantes (2020), a longo prazo a evolução seria a seguinte: 84 688 habitantes em 2030, 79 982 habitantes 

em 2040, 74 809 habitantes em 2050 e 69 239 habitantes em 2060. 

 

 

 

                                                                                 
5 INE, “Projeções de População Residente em Portugal, 2012-2060”, 2014. 
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FIGURA 2.2 – PROJEÇÕES DE POPULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DO ALENTEJO LITORAL NO HORIZONTE 2060 

 

Fonte: Elaborado com base em INE, “Projeções de População Residente em Portugal, 2012-2060”, 2014 

O documento “Projeções de População Residente em Portugal, 2012-2060” apresenta ainda projeções para 

um conjunto de índices demográficos no contexto da Região do Alentejo, aos quais importa atender porquanto 

as tendências que subjazem à sua evolução tenderão a influir nos padrões de mobilidade e na procura de 

transportes, exigindo futuramente respostas adequadas em matéria de planeamento de transportes e gestão 

da mobilidade.  

Com efeito, e no que diz respeito ao índice de dependência de idosos (Figura 3.3), as projeções apontam para 

um aumento gradual do valor deste indicador na Região do Alentejo que, de acordo com o “Cenário Central”, 

deverá passar de 39,4 em 2015 para 42,0 em 2020 e para 50,4 em 2030.  

Por sua vez, o índice de dependência de jovens não deverá registar alterações significativas, mantendo-se em 

valores próximos de 20 ao longo do período abrangido por este documento. Com efeito, o índice de 

dependência total segue um padrão de evolução semelhante ao registado pelo índice de dependência de 

idosos: de 60,1 em 2015 este indicador deverá ascender a 61,3 em 2020 e a 68,7 em 2030, atingindo o seu 

pico em 2050 com um valor de 93,0. 
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FIGURA 2.3 – PROJEÇÕES DOS ÍNDICES DE DEPENDÊNCIA DE IDOSOS, JOVENS E TOTAL NA REGIÃO ALENTEJO NO HORIZONTE 

2060 (CENÁRIO CENTRAL) 

 

Fonte: INE, “Projeções de População Residente em Portugal, 2012-2060”, 2014 

Finalmente, as projeções relativas à evolução do índice de envelhecimento (Figura 3.4) mostram que, de 

acordo com o “Cenário Central”, este indicador registará um aumento muito significativo, ascendendo a 217,1 

em 2020, a 275,5 em 2030 e atingindo um máximo de 328,1 no ano de 2050. Esta tendência acarretará 

consequências importantes ao nível da procura do sistema, nomeadamente no que concerne à redução das 

viagens pendulares com consequências ao nível da procura regular, quer pelas características das viagens de 

uma população mais envelhecida e, tipicamente mais cativa do transporte público para a realização das suas 

viagens. 

FIGURA 2.4 – PROJEÇÕES DO ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO NA REGIÃO ALENTEJO NO HORIZONTE 2060 (CENÁRIO CENTRAL) 

 

Fonte: INE, “Projeções de População Residente em Portugal, 2012-2060”, 2014 
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2.1.2. Evolução do sistema de povoamento e sistema urbano 

A análise desenvolvida em sede de diagnóstico permitiu constatar que o Alentejo Litoral apresenta uma 

densidade populacional relativamente baixa (18,4 hab/km2) e que em 2011 era cerca de 5 vezes inferior à 

registada no cômputo de Portugal Continental (113 hab/km2). O concelho de Sines é o que apresenta a 

densidade mais elevada, cifrada nos 70 hab/km2, que contrastam com os 8,7 hab/km2 de Alcácer do Sal. As 

baixas densidades de ocupação são umas das características do mesmo que influencia a organização da oferta 

do sistema de transportes coletivos, justifica a fraca oferta (inferior a 4 circulações em dia útil nos dois sentidos 

das carreiras de transporte público rodoviário) e a existência de diversos lugares sem oferta regular destes 

serviços. 

O modelo de povoamento é pautado pela concentração da população em aglomerados de pequena dimensão 

dispersos pelo território, tal como representado na Figura 3.5. Note-se que, do conjunto de 283 lugares 

estatísticos habitados da região, 123 tinham, em 2011, 50 ou menos habitantes (i.e. 43,5%) 

A “Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alentejo Litoral 2014-2020” reconhece que o sistema 

de povoamento da região “induz um conjunto de desafios ligados com a acessibilidade, mobilidade interurbana 

e a distribuição dos equipamentos e serviços públicos pelo território”6, sendo que o planeamento dos 

transportes e a gestão da mobilidade detêm um papel determinante na resposta às necessidades que lhes 

estão subjacentes. 

O sistema urbano denota, igualmente, fragilidades associadas à configuração deste território e ao sistema de 

acessibilidades. A distância entre aglomerados urbanos (i.e. distância entre Alcácer do Sal e Odemira é de 

cerca de 124 Km e o tempo médio de viagem nesta ligação de 1h15 e entre Odemira e Santiago do Cacém, 

onde se localiza o Hospital do Alentejo litoral, é de 55 Km sendo o tempo médio de viagem 50 minutos). As 

acessibilidades (em TI e TC) são ainda uma condicionante à consolidação do sistema urbano e ao acesso a 

bens e serviços por parte da população residente, constituindo-se ainda como um entrave à fixação de 

população, nomeadamente de mão-de-obra.  

Numa perspetiva evolutiva, o PROT Alentejo destaca ainda a tendência de “despovoamento de espaços de 

baixa densidade, o incremento dos níveis de urbanização acompanhado por um claro crescimento das funções 

económicas desempenhadas pelas cidades e, ainda, a emergência de novas dinâmicas nas relações urbano-

rurais, [que] constituem um quadro de novas tendências na organização do território regional”7, as quais 

importam acautelar na definição da estratégia do PMUS do Alentejo Litoral. 

 

 

 

 

 

                                                                                 
6 Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, “Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alentejo Litoral 2014-2020”, 2014. 
7 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 02 de agosto. 
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FIGURA 2.5 – POPULAÇÃO RESIDENTE NO ALENTEJO LITORAL POR DIMENSÃO DE LUGAR (2011) 

 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística – Censos 2011 – resultados definitivos e CAOP 2015 

2.1.3. Tendências macroeconómicas 

As tendências macroeconómicas influenciam o sistema de mobilidade e transportes de duas formas: por um 

lado, condicionam a capacidade de investimento da administração central e local em infraestruturas e serviços 

de transporte e, por outro lado, afetam o rendimento disponível das famílias, o que tende a influenciar as suas 

opções modais e o número de viagens realizadas. 
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Especificamente no que se refere à modernização das infraestruturas de transporte, os fundos canalizados no 

âmbito dos vários ciclos de programação comunitária permitiram a mobilização dos recursos necessários à 

concretização de alguns investimentos estruturantes para o sistema regional de transportes.  

No caso das acessibilidades rodoviárias, destaca-se a construção da A2/IP1, uma infraestrutura concluída em 

2002, que veio beneficiar de forma relevante a conetividade externa do Alentejo Litoral (com a exceção do 

concelho de Odemira), nomeadamente nas ligações à AML e ao Algarve. Ainda assim, e como identificado na 

Fase 1 do PMUS persistem deficiências nas ligações de alguns municípios do Alentejo Litoral à rede rodoviária 

nacional, nomeadamente a partir dos concelhos de Odemira (o mais penalizado), Santiago do Cacém e Sines. 

Do ponto de vista das acessibilidades ferroviárias, relevam os investimentos realizados para beneficiar o 

transporte de mercadorias, nomeadamente os que ocorreram, no âmbito do QREN, na Ligação Ferroviária 

Sines/Elvas (Espanha), incluindo a modernização da Estação da Raquete em Sines e a concretização da 

Variante de Alcácer. 

A atual conjuntura económico-financeira do país, assim como a substancial redução dos fundos estruturantes 

mobilizáveis para o investimento em infraestrutura de transporte, condiciona, porém, a capacidade de 

intervenção de entidades públicas (administração central e local) e privadas no sistema de acessibilidades e 

transportes. A renegociação do contrato da subconcessão do Baixo Alentejo (que se encontra em curso desde 

2012 e que aguarda a aprovação por parte do Tribunal de Contas) ou a inexistência de programação para a 

concretização do IC4 (uma infraestrutura prevista no PRN2000) são exemplo dos condicionalismos inerentes 

a esta conjuntura.  

FIGURA 2.6 – CONTRATO DA SUBCONCESSÃO DO BAIXO ALENTEJO E REDUÇÃO DO CONTRATO 

 

Fonte: Infraestruturas de Portugal, novembro de 2015 

De reter que a renegociação da redução do contrato da subconcessão do Baixo Alentejo tem condicionado a 

concretização de investimentos prioritários, designadamente a requalificação do IC1 (considerada urgente para 
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a redução dos índices de sinistralidade, nomeadamente no troço entre Alcácer do Sal e Grândola) e a 

conclusão do IC33. 

Por outro lado, importa ter presente que historicamente o aumento do rendimento disponível por parte das 

famílias contribuiu para o aumento da taxa de motorização e para a sua utilização nas deslocações quotidianas, 

o que se repercute no reforço da quota modal do transporte individual. Inversamente, a redução do rendimento 

disponível tende a conduzir a uma utilização mais racional do automóvel individual – podendo mesmo conduzir 

à transferência modal a favor do transporte público –, assim como a um planeamento mais eficaz das viagens 

realizadas. 

2.1.4. Dinâmica económica regional 

O Alentejo Litoral tem vindo a registar algum dinamismo em setores de atividade específicos, como são os 

casos do turismo, das atividades logísticas-industriais (estas ultimas últimas fortemente alicerçadas no polo de 

Sines) e da agricultura no Perímetro de Rega do Mira (concelho de Odemira). 

No caso do turismo, os principais indicadores de procura e oferta turística dão nota desta dinâmica evolutiva, 

com o número de estabelecimentos hoteleiros a crescer 145,2%, a capacidade de alojamento a crescer 109,7% 

e o número de dormidas a aumentar 87,8% nos últimos 5 anos (2009-2014).  

Acresce ainda a forte capacidade de atração de investimentos turísticos que o Alentejo Litoral tem 

demonstrado, de que são exemplo os vários projetos de empreendimentos turísticos projetados para a região 

(e.g. Herdade Costa Terra, Troia Resort, Herdade do Pinheirinho, Herdade da Comporta ou Pestana Troia Eco 

Resort). Não obstante, tal como a “Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alentejo Litoral 2014-

2020” salienta, há que ter presente que “o relativo otimismo que sustentou a estratégia de desenvolvimento 

turístico no inicio do atual período de programação, com efeitos claros no arranque dos investimentos de maior 

dimensão, merece (…) uma reavaliação à luz da recente alteração conjuntural – onde se pode destacar a 

dificuldade de concretização do financiamento bancário previsto em vários projetos hoteleiros e a dificuldade 

em captar a procura internacional quando os principais mercados emissores atravessam também situações de 

dificuldade económica – mas também de fatores com natureza mais estrutural, como a implementação de 

alguns projetos na área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (…), e a dificuldade em 

atrair e fixar a mão-de-obra exigida ao funcionamento do setor numa região onde o envelhecimento 

populacional, a desertificação das zonas rurais e a persistência de bolsas de população jovem sem habilitações 

de nível superior constituem ameaças transversais ao desenvolvimento económico e à coesão social na 

região”8. 

Ainda em relação a este setor, no Alentejo Litoral, o PROT Alentejo reconhece a importância do 

estabelecimento de dois eixos rodoviários determinantes para a afirmação da região como polo nacional de 

desenvolvimento turístico, a saber: “o eixo longitudinal costeiro que liga Alcácer do Sal-Santiago do Cacém-

Sines-Odemira, estabelecendo a interligação com a AML e com o Algarve (materializado sobretudo pelas ER 

253 e 261 e pelo IC4), e o eixo transversal de ligação de Odemira ao nó IP1/IP2 em Ourique”9. 

No caso das atividades logísticas-industriais, o seu dinamismo é indissociável do impulso decorrente da 

afirmação do Porto de Sines e da consolidação de uma importante zona de atividades logísticas e industriais 

associadas (com destaque para as indústrias energéticas). A expansão do terminal de contentores (Terminal 

XXI) e o recente investimento no aumento da capacidade do terminal de gás natural são igualmente elementos 

reveladores da dinâmica e potencial associado a este polo logístico-industrial. Não obstante os investimentos 

                                                                                 
8 Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, ibidem. 
9 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 02 de agosto. 
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na melhoria das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias entretanto realizados, os condicionalismos existentes 

a este nível são, todavia, entendidos como entraves ao alargamento do hinterland desta infraestrutura portuária 

e à dinamização de um conjunto de atividades económicas conexas.  

Relativamente à agricultura, este setor detém uma relevância no contexto da economia regional que importa 

não descurar. Tal como bem salienta a “Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alentejo Litoral 

2014-2020”, “o Alentejo Litoral apresenta vantagens competitivas evidentes, em particular, considerando o 

Perímetro de Rega do Mira, o Perímetro de Rega do Vale do Sado e o Perímetro de Rega de Campilhas e Alto 

Sado, estruturas de aproveitamento hidroagrícola fundamentais que apresentam água em abundância e de 

boa qualidade, essencial à promoção e atratividade de investimentos ligados com a agricultura e a horticultura”. 

Neste âmbito, importa ainda referir o destaque conferido por este documento à “urgência associada ao corredor 

do IC4 que permitirá estruturar a mobilidade ao longo de toda a região, beneficiando as lógicas associadas ao 

desenvolvimento do cluster do turismo e da agricultura/hortifruticultura”. 

2.1.5. Modelo de ordenamento do território 

O PROT Alentejo elegeu um conjunto de nove desafios ao ordenamento e desenvolvimento do território no 

contexto da Região Alentejo, que se refletem nas opções estratégicas de base territorial que enquadram este 

instrumento de gestão territorial. Estes grandes desafios são os seguintes: 

 Promover o crescimento económico e o emprego; 

 Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 

 Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano-rural; 

 Garantir níveis adequados de coesão territorial; 

 Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural; 

 Implementar um modelo de turismo sustentável; 

 Potenciar o efeito das grandes infraestruturas (regionais e nacionais); 

 Criar escala e reforçar as relações com o exterior; 

 Combater os processos de desertificação.10 

Do ponto de vista do modelo territorial regional, este veio reconhecer a importância detida pelo Alentejo Litoral 

na organização da base económica regional (mormente em resultado do papel desempenhado pelo Porto de 

Sines e pelo dinamismo da atividade turística) e na estruturação do sistema urbano regional (Figura 3.7).  

De facto, neste território localiza-se um dos centros urbanos regionais (constituído pelo eixo urbano Sines-

Santiago do Cacém-Santo André), a par de Beja, Évora, Portalegre e Elvas. Complementarmente, surgem no 

Alentejo Litoral três centros urbanos estruturantes (Alcácer do Sal, Grândola e Odemira), que estabelecem 

entre si e com o centro urbano regional uma rede interurbana de segundo nível. De acordo com o PROT 

Alentejo, “o subsistema urbano do Litoral Alentejano estende-se entre Alcácer do Sal e Odemira, formando 

                                                                                 
10 Ibidem. 
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uma rede de centros urbanos ancorados em Sines-Santiago do Cacém-Santo André. Em termos regionais, a 

rede policêntrica de centros urbanos enquadra-se num espaço de relacionamento de geometria variável, a 

articular prioritariamente com a metrópole de Lisboa e secundariamente com Évora e Beja”11.  

FIGURA 2.7 – MODELO TERRITORIAL DO PROT ALENTEJO 

 

                                                                                 
11 Ibidem. 
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Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 02 de agosto. 

Quanto ao sistema de acessibilidades e de conetividade internacional (Figura 3.7), o PROT Alentejo diferencia 

as infraestruturas de nível nacional/europeu (onde se inserem os corredores Sines-Beja-Andaluzia e Sines-

Évora-Badajoz) e as infraestruturas de nível regional/sub-regional (onde se insere o subsistema territorial do 

Alentejo Litoral).  

FIGURA 2.8 – SISTEMA DE ACESSIBILIDADES E DE CONECTIVIDADE INTERNACIONAL PROPOSTO PELO PROT ALENTEJO 
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Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 02 de agosto. 

No caso dos corredores de nível internacional, é previsto que a integração do Alentejo Litoral no sistema de 

acessibilidades e conetividade seja assegurada pelas seguintes infraestruturas: 

 Infraestruturas rodoviárias: IP8 (eixo sul Sines-Beja-Vila Verde de Ficalho cuja concretização tem vindo a 

ser adiada), IC33 (eixo longitudinal Sines-Évora-Elvas-Badajoz) e IP1 (eixo longitudinal Lisboa-Grândola-

Ourique-Algarve); 

 Infraestruturas ferroviárias: linha convencional Sines-Évora-Elvas/Caia; 

 Infraestruturas portuárias: Porto de Sines. 

Por sua vez, as infraestruturas de nível regional/sub-regional contemplam: 

 Infraestruturas rodoviárias: eixo longitudinal costeiro de Alcácer do Sal-Santiago do Cacém-Sines-Odemira 

e eixo Odemira - nó IP1/IP2; 

 Infraestruturas ferroviárias: Linha do Alentejo Casa Branca-Beja-Funcheira; 

 Infraestruturas aeroportuárias: implantação de um aeródromo no concelho de Sines, permitindo o 

alargamento da rede de aeródromos do Alentejo Litoral; 

 Infraestruturas portuárias: são identificados três níveis de infraestruturas portuárias de apoio à náutica de 

recreio com localização no Alentejo Litoral. 

2.1.6. Novos valores ecológicos e mudanças sociais 

Nas últimas décadas tem-se assistido à progressiva afirmação de uma consciência ambiental global, patente 

nas preocupações crescentes com o fenómeno das alterações climáticas, com o equilíbrio dos ecossistemas 

ou com a delapidação dos recursos naturais. O acordo recentemente estabelecido no âmbito da Conferência 

das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP21), para além de reconhecer os riscos e gravidade 

dos efeitos das alterações climáticas, veio colocar o acento tónico na acuidade de limitação ou redução das 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE), invertendo o paradigma energético suportado nos combustíveis 

fósseis (i.e. carvão, petróleo e gás).  

Por outro lado, a importância socialmente atribuída a estes novos valores ecológicos, refletida na progressiva 

mudança de comportamentos em relação ao ambiente por parte da população em geral, tem conduzido à 

consolidação de um novo paradigma ecológico. 

No médio e longo prazo perspetiva-se a manutenção da tendência de consolidação dos novos valores 

ecológicos, sendo os condicionamentos inerentes à transversalidade setorial das preocupações ambientais 

cada vez mais uma realidade. A tradução desta tendência em termos de opções modais e de padrões de 

mobilidade futura é um aspeto que apesar de ser de difícil quantificação deverá estar patente nas medidas a 

propor, nomeadamente através de uma aposta efetiva na criação de condições para o reforço da quota modal 

dos transportes públicos e dos modos suaves (estes últimos nas deslocações urbanas e interurbanas de curta 

distância), em detrimento da utilização automóvel. 

A consciencialização da comunidade escolar (geralmente mais cativa do transporte público e com maior 

apetência para o recurso aos modos suaves), para a adoção de padrões de mobilidade mais sustentáveis 

deverá continuar a ser uma aposta estratégica em prol promoção dos valores ecológicos e da sustentabilidade 

ambiental. 
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2.1.7. Tendências energéticas 

Os últimos anos têm sido pautados por profundas transformações no setor energético, determinadas sobretudo 

pelas opções de política energética e pelos avanços tecnológicos alcançados no setor. No primeiro caso, é de 

assinalar a aposta que tem vindo a ser feita na UE e em Portugal no desenvolvimento das energias renováveis, 

na introdução de energias mais limpas (como é o caso do GNL como alternativa aos derivados de petróleo no 

setor dos transportes e na produção de energia elétrica) e na promoção da eficiência energética. 

No segundo caso, cumpre destacar os importantes avanços registados em diferentes domínios, incluindo as 

tecnologias de conversão de energias renováveis e as tecnologias de extração de outras fontes energéticas. 

Neste particular, a produção de petróleo e gás a partir do xisto betuminoso (“revolução energética do xisto”) 

possibilitada pelos avanços tecnológicos na perfuração, é disso um exemplo paradigmático, com fortes 

implicações no setor e na economia mundial.  

2.1.8. Tendências tecnológicas 

Os rápidos avanços tecnológicos e a capacidade de incorporação de novas tecnologias nos diferentes 

domínios de atividade constituem uma tendência indelével, cujo ritmo se intensificou desde o final do século 

XX. No setor dos transportes, estes avanços estão patentes em diferentes áreas, com destaque para os 

progressos ao nível de: (i) tecnologia dos veículos automóveis e material circulante em geral (e.g. segurança 

e conforto); (ii) eficiência energética e ambiental dos veículos, incluindo os avanços tecnológicos e afirmação 

dos veículos elétricos na indústria automóvel; (iii) adoção dos sistemas de transporte inteligentes (ITS).  

Neste último domínio, importa realçar o papel do reforço da utilização dos ITS no contexto da promoção de 

uma mobilidade mais sustentável, opção acerca da qual o Livro Verde “Por uma nova cultura de mobilidade 

urbana” enfocou duas áreas: sistemas de tarifação inteligentes, com destaque para as aplicações relevantes 

ao nível: (i) dos transportes públicos (e.g. gestão de frotas, bilhética); (ii) sistemas de informação (e.g. 

informação em tempo real). (iii) à gestão de dinâmica de infraestruturas, (iv) ao desenvolvimento de soluções 

que forneçam a informação necessária para o planeamento das viagens, e (v) à distribuição urbana de 

mercadorias (e.g. planeamento de rotas, veículos inteligentes). 

No caso do Alentejo Litoral, e atendendo às especificidades deste território e do seu sistema de transportes e 

mobilidade, merecem particular destaque os progressos tecnológicos relativos às questões da bilhética, 

informação ao público e às plataformas de suporte aos sistemas flexíveis de transporte. Domínios em que a 

aplicação destas novas tecnologias potenciará a melhoria dos níveis de serviço do sistema de transportes 

públicos e contribuirá para o reforço da sua atratividade.  

Importa ainda destacar a relevância da incorporação de tecnologias no sistema de transportes que possibilitem 

a obtenção de informação detalhada e atualizada sobre a oferta e a procura, permitindo uma efetiva 

monitorização do mesmo e fornecendo dados que possibilitem um planeamento mais eficiente da operação.  

A curto prazo, com a obrigatoriedade de contratualização dos serviços de transporte coletivo rodoviário de 

passageiros é relevante que as Autoridades de Transportes disponham de informação relativamente à oferta 

e procura dos serviços que lhes permita monitorizar o sistema. Como tal, a implementação de sistemas de 

bilhética poderá constituir-se como uma ferramenta importante neste domínio. 
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2.2. FORÇAS INTERNAS 

2.2.1. Infraestruturas de transporte 

Como evidenciado na caracterização e diagnóstico (Capítulo 1) persistem debilidades ao nível das 

acessibilidades rodo e ferroviárias que decorrem da ausência de concretização várias infraestruturas 

programadas e que condicionam: (i) a consolidação do sistema urbano regional e a atratividade territorial do 

território do Alentejo Litoral; (ii) a mobilidade da população residente e o acesso a bens e serviços.  

No que concerne às infraestruturas rodoviárias prevalecem assim vários investimentos estruturantes por 

concretizar. Note-se que a Subconcessão do Baixo Alentejo, adjudicada em 2009, assumia a prossecução de 

alguns destes investimentos que permitiriam melhorar as ligações internas da região e as ligações transversais, 

através da construção/duplicação de vias (i.e. IP8 e ER261-5) e da sua requalificação/beneficiação (i.e. IC33 

e IC1). Apesar da redução do objeto do contrato de subconcessão, que teve lugar em 2012, foi ainda assim 

possível assegurar as ligações Sines-Santo André, Sines-Santiago do Cacém, Grândola Sul (A2)-Santa 

Margarida do Sado e Évora (A6)-Monte de Pinheiros (IP2). Deixou de estar contemplada no objeto da 

subconcessão a construção dos seguintes lanços:  

 IP8/A26, entre Relvas Verdes e Grândola; 

 IP8/A26, entre Santa Margarida do Sado e Beja; 

 IP2, ente o Nó de Monte de Pinheiros e o Nó de Ramal. 

O PETI 3+ assumiu, porém, a reabilitação do IC33 no lanço entre Relvas Verdes (IP8) e Grândola (IP1) como 

projeto prioritário, numa extensão aproximada de 40 km. No caso do corredor entre Santa Margarida do Sado 

e Beja, preconiza-se apenas a requalificação das estradas nacionais, com o intento de melhorar os seus níveis 

de serviço assegurados. 

Por outro lado, importa ter presente que o PRN2000 prevê a ligação Sines-Lagos-Portimão-Faro através do 

IC4 (já concretizada entre Lagos e Faro, através da A22) - uma infraestrutura fundamental para a melhoria da 

acessibilidade do Alentejo Litoral (com benefícios particularmente relevantes para o município de Odemira), 

potenciando o reforço das relações funcionais entre os aglomerados urbanos da região, contribuindo para a 

estrutura do sistema urbano regional e melhorando a acessibilidade a equipamentos coletivos de nível 

suprarregional, como é o caso do Hospital do Litoral Alentejano. Não obstante, a concretização desta 

infraestrutura não se encontra programada. Também o eixo transversal de ligação de Odemira ao nó do IP1/IP2 

(em Ourique), previsto no PROT Alentejo, não se encontra programado. 

Relativamente às infraestruturas ferroviárias, os principais investimentos previstos estão relacionados com 

a melhoria da acessibilidade ferroviária ao Porto de Sines, no âmbito da consolidação do corredor internacional 

sul Sines/Setúbal/Lisboa-Caia. No Alentejo Litoral o projeto compreende a construção de uma nova ligação 

entre Sines e Grândola Norte, assim como a eletrificação do Ramal Privado da Petrogal em Sines. Ao longo 

de todo o corredor estão ainda previstas intervenções ao nível da eletrificação, sinalização eletrónica e correção 

de rampas. 
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FIGURA 2.9 – CORREDOR FERROVIÁRIO SUL 

 

Fonte: Infraestruturas de Portugal, novembro 2015 

Do ponto de vista do transporte ferroviário de passageiros assistiu-se, nos últimos anos, à supressão do serviço 

regional que operava na região, que passou a beneficiar da oferta dos serviços Intercidades/Alfa Pendular. 

Ainda que garantindo uma boa conetividade externa (a norte – AML – e a sul – Algarve) na área de influência 

das interfaces servidas12, é de salientar que este serviço não satisfaz as necessidades de deslocação internas 

ao Alentejo Litoral, pois não suporta as deslocações quotidianas interconcelhias.   

No setor marítimo-portuário, o PETI 3+ vincula a expansão do terminal de contentores (Terminal XXI) e a 

ampliação das infraestruturas de proteção marítima do Porto de Sines, “dotando-o de uma infraestrutura de 

cais de 1 230 metros, 12 pórticos de cais e uma área de armazenamento de 45 hectares, o que elevará a 

capacidade de movimentação para 2,3 milhões de TEU/ano”13. 

Finalmente, no que se refere ao sistema aeroportuário, o principal desafio identificado pelo Grupo de Trabalho 

para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (GTIEVA) prende-se com a “necessidade de identificar 

formas de rentabilizar as infraestruturas do Aeroporto de Beja”14. A rentabilização desta infraestrutura afigura-

se de grande relevância para a região, considerando o PROT Alentejo que a mesma deveria “[abrir] caminho 

a novos processos de internacionalização da região, quer mediante a captação de fluxos turísticos relacionados 

                                                                                 
12 I.e. Ermidas do Sado, Grândola, Santa Clara de Saboia e Funcheira (que, localizando no concelho de Ourique, serve boa parte do concelho de 
Odemira).   
13 Ministério da Economia “Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020. Anexo I – Relatório do GTIEVA”, 2014. 
14 Ibidem. 
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com o Alqueva, o Litoral Alentejano e o Algarve quer através da emergência de novas atividades económicas, 

nomeadamente na área da aeronáutica”15. 

2.2.2. Evolução dos combustíveis 

A evolução recente do preço do petróleo é pautada por um declínio gradual, com o barril de crude a ser 

negociado em valores próximos dos 30 dólares no início de 2016. A “revolução energética do xisto” – com a 

subsequente redução das importações e aumento dos stocks por parte dos EUA –, a manutenção das quotas 

de produção por parte dos países membros da OPEP e o abrandamento da economia mundial, contam-se 

entre os fatores que mais têm contribuído para esta tendência. Face a esta conjuntura torna-se difícil antever 

a evolução do preço dos combustíveis num horizonte de curto-médio prazo. No mercado nacional assistiu-se, 

no último ano, a reduções dos preços médios dos combustíveis (gasóleo e gasolina). 

Por outro lado, importa não descurar a mudança de paradigma da indústria automóvel, com uma cada vez 

mais clara aposta nos automóveis elétricos e híbridos, e que, a par dos progressos tecnológicos que permitam 

uma maior autonomia dos veículos elétricos e do desenvolvimento e densificação das redes de postos de 

abastecimento, contribuirá para a gradual penetração destes veículos no parque automóvel nacional e regional. 

Esta penetração poderá determinar a expansão de rede de carregamento existente, alicerçada na rede de 

carregamento inteligente MOBI.E, que contemplou a implementação de 1 300 pontos de carregamento 

normal16 e 50 pontos de carregamento rápido, distribuídos por todo o território nacional, ainda que não 

contemplando o Alentejo Litoral. De frisar o novo impulso que está a ser dado às questões da mobilidade 

elétrica, prevendo-se a conclusão da implementação da rede MOBI.E, uma medida que deverá ter início em 

2016. 

Há ainda que ter em conta o potencial associado a outras fontes de energia, nomeadamente o GNV (através 

do GNL para veículos pesados e GNC para veículos ligeiros), os biocombustíveis e, num horizonte de longo 

prazo, o hidrogénio. No caso do GNL, o Alentejo Litoral beneficia de uma situação particularmente favorável 

ao abastecimento, decorrente do facto de aqui se localizar o Terminal de GNL do Porto de Sines (operado pela 

REN – Redes Elétricas Nacionais). 

2.2.3. Ambiente e alterações climáticas 

As alterações climáticas são hoje um elemento incontornável das políticas de planeamento de transportes e 

de gestão da mobilidade, exigindo a sua contemplação sob a dupla abordagem da mitigação e da adaptação 

a este fenómeno.  

No que respeita à primeira abordagem, as opções em matéria de política de transportes enquadram-se no 

incentivo ao aumento da eficiência dos sistemas de transporte e ao desenvolvimento e consolidação do 

paradigma da mobilidade sustentável, com uma aposta clara nos modos suaves e nos transportes públicos, 

assim como numa utilização mais racional do transporte individual. 

Neste sentido, o “Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo” reconhece que, no contexto da 

Região do Alentejo, “a situação de partida revela insuficiências na oferta dos sistemas públicos de transporte, 

carência de redes e equipamentos de apoio aos modos suaves e insuficiente capacidade de intermodalidade 

entre estes e os restantes tipos de transporte público disponíveis, com implicações diretas no consumo de 

                                                                                 
15 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 02 de agosto. 
16 Para a fase piloto do projeto foi considerada a instalação de pontos de carregamento normal em Almada, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Cascais, 
Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Guimarães, Leiria, Lisboa, Loures, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Sintra, Torres Vedras, 
Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Vila Real e Viseu. 
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recursos energéticos e nas emissões de GEE”17. No caso específico do Alentejo Litoral, assistiu-se no período 

2001-2011 às seguintes tendências na repartição modal, que corroboram as preocupações expressas neste 

documento: 

 Redução significativa da quota do modo pedonal de 33,0% para 22,6%; 

 Aumento da utilização do automóvel, de 41,9% para 61,7%; 

 Redução da quota do autocarro de 9,4% para 6,9%. 

Também concorrendo para assunção deste desafio de promoção da utilização de modos mais sustentáveis 

joga o aumento expressivo da propriedade de automóvel individual, aspeto que tenderá a atuar no complexo 

de fatores que influenciam as escolhas modais da população. Tal como foi possível aferir em sede de 

diagnóstico, a taxa de motorização fixou-se, em 2013, em 556 veículos/1 000 habitantes, bastante superior à 

da Região do Alentejo que se cifrava nos 346 veículos/1 000 habitantes. 

Por sua vez, no que respeita à segunda abordagem supra enunciada, a ameaça decorrente das alterações 

climáticas e subsequente aumento da frequência da ocorrência de fenómenos climáticos extremos reflete-se 

na necessidade de investimento em infraestruturas e equipamentos que garantam a permanente integração 

das infraestruturas regionais de transporte no sistema nacional e global e a sua adaptação face à ocorrência 

de fenómenos climáticos passíveis de condicionar a sua operacionalidade. 

2.3. FORÇAS POLÍTICAS 

As políticas que condicionam o desenvolvimento do sistema regional de transportes decorrem de opções 

tomadas a diferentes níveis – europeu, nacional, regional e local – e envolvem, não apenas o setor dos 

transportes, como também os “setores de fronteira”, com destaque para o ambiente, a energia e o ordenamento 

do território. 

No plano europeu merece particular destaque o Livro Branco “Roteiro do espaço único europeu dos 

transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos” (2011), novo 

documento orientador da política de transportes a nível comunitário (no horizonte 2020). Este Livro Branco veio 

afirmar a importância de garantir a sustentabilidade e eficiência dos transportes enquanto fator determinante 

para a manutenção da capacidade competitividade da Europa no contexto da economia mundial, mas também 

no sentido de assegurar a integração das suas regiões. Assume ainda o objetivo de reduzir as emissões de 

GEE do setor dos transportes em 60% (face aos níveis de 1990) até 2050.  

Uma orientação particularmente relevante para o Alentejo Litoral na medida em que, de acordo com os últimos 

dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao nível concelhio (datados de 2009)18 e 

segundo a desagregação setorial que esta publicação assume19, o transporte rodoviário/ferroviário era a 

principal fonte de emissões de CO2 nos concelhos de Alcácer do Sal (31,917 ton/km2), Grândola (47,254 

                                                                                 
17 CCDR Alentejo, “Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo”, 2014. 
18 Agência Portuguesa do Ambiente, “Emissões de Poluentes Atmosféricos por concelho 2009”, 2011. 
19 São considerados os seguintes setores: produção de energia, combustão na indústria, pequenas fontes de combustão, processos industriais, 
emissões fugitivas, uso de solventes, transporte rodoviário/ferroviário, embarcações nacionais, fontes móveis (fora da estrada), aviação civil, 
deposição de resíduos no solo, águas residuais, incineração de resíduos, pecuária, agricultura, resíduos agrícolas e fontes naturais. 
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ton/km2), Odemira (30,433 ton/km2) e Santiago do Cacém (58,935 ton/km2). Em Sines o valor das emissões do 

transporte rodoviário/ferroviário era largamente superado pelas emissões associadas à atividade industrial. 

Ainda assim, o valor averbado por aquele setor em Sines (134,438 ton/km2) apresentava-se bastante superior 

aos demais concelhos do Alentejo Litoral.  

A nível nacional, para além dos instrumentos de gestão do território de âmbito nacional e regional, o PETI 3+ 

(2014) veio estabelecer as novas orientações para o setor dos transportes no horizonte 2014-2020, definindo 

os seguintes objetivos estratégicos: (i) Contribuir para o crescimento económico, apoiando as empresas 

portuguesas e a criação de emprego; (ii) Assegurar a competitividade do setor dos transportes e a sua 

sustentabilidade financeira para os contribuintes portugueses; (iii) Promover a coesão social e territorial, 

assegurando a mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens em todo o país.  

Do conjunto de intervenções preconizadas por este documento, cumpre destacar pela sua incidência territorial 

no Alentejo Litoral e relevância para a melhoria da conectividade externa da região, o projeto de Expansão do 

Terminal de Contentores (Terminal XXI) e ampliação das infraestruturas de proteção marítima do Porto de 

Sines e o corredor ferroviário Sines/Setúbal/Lisboa-Caia. Este último projeto, a par da reabilitação do IC33 

entre Relvas Verdes e Grândola (também prevista no PETI 3+) dão corpo ao Corredor Internacional Sul, com 

o qual se pretende ligar “o arco metropolitano de Lisboa, incluindo os portos de Sines, Setúbal e Lisboa, 

aeroporto de Lisboa e plataformas logísticas a Madrid e ao resto da Europa”20.  

No que se refere ao sistema de transportes públicos de passageiros, o documento de política setorial em 

apreço estabeleceu ainda o Programa “Portugal Porta-a-Porta” apostado no desenvolvimento de soluções de 

transporte adaptadas aos territórios de baixa densidade, pelo que com relevância para o Alentejo Litoral. 

A “Estratégia para a Eficiência Energética – PNAEE 2016“(2013) define igualmente orientações e 

estabelece um conjunto de apoios no domínio dos transportes e mobilidade, contemplando três programas 

específicos neste domínio:  

 “Eco Carro”, que agrega as medidas direcionadas para a melhoria da eficiência energética nos veículos. 

Neste programa destaque para as medidas relativas à revitalização do abate de veículos em fim de vida e 

tributação verde - revisão do regime de tributação de veículos particulares, esta última que prevê incentivos 

à aquisição de veículos elétricos;  

 “Mobilidade Urbana”, que abrange as medidas relacionadas com a necessidade de incentivar a utilização 

de transportes coletivos e de modos suaves de transporte em detrimento do TI motorizado, com um enfoque 

particular nas zonas urbanas. Neste programa destacam-se as medidas relativas à promoção da mobilidade 

sustentável e da adoção de boas práticas e utilização de transportes e soluções de mobilidade 

energeticamente mais eficientes; 

 “Sistema de Eficiência Energética nos Transportes”, que integra medidas que visam dinamizar a utilização 

das redes ferroviárias de passageiros, bem como a gestão energética das frotas de transportes. Destacam-

se como medidas a reestruturação da oferta da CP e o regulamento de gestão dos consumos de energia 

nos transportes. 

O “Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo” estabelece ainda um conjunto de apoios 

para o setor dos transportes que tenderão a influenciar o sistema regional de transportes a médio prazo. São 

ainda consideradas diversas ações que contribuam para a implementação de estratégias territoriais de baixa 

emissão de carbono, designadamente: 

                                                                                 
20 Ministério da Economia “Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020”, 2014. 
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(i) o incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da construção de ciclovias ou vias 

pedonais (excluindo as que tenham fins de lazer como objetivo principal), podendo exigir a eliminação 

de pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas; 

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

através da melhoria das soluções de bilhética integrada; 

(iii) a melhoria da rede de interfaces, a sua organização funcional e a sua inserção urbana no território, 

envolvendo distintas categorias, como as sugeridas no Pacote da Mobilidade, por exemplo, pontos de 

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

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

organização funcional e a sua inserção urbana no território; 

(iv) a estruturação de corredores urbanos de procura elevada, nomeadamente priorizando o acesso à 

infraestrutura por parte dos transportes públicos e dos modos suaves, criando corredores específicos 

“em sítio próprio” (designadamente corredores BUS convencionais ou os que permitam serviços de 

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

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

(vi) investimentos em equipamento de sistemas inteligentes de controlo de tráfego rodoviário, quando 

comprovado o relevante contributo para a redução de GEE; 

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

soluções inovadoras e experimentais de transporte, adequadas à articulação entre os territórios 

urbanos e os territórios de baixa densidade populacional, incluindo soluções flexíveis de transporte 

com utilização de formas de energia menos poluentes. 

Note-se que os municípios do Alentejo Litoral apresentaram em setembro de 2015 candidaturas no âmbito do 

Portugal 2020 para a elaboração de Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU), nos quais 

constam projetos na prioridade 4.5 - “Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 

territórios e medidas de adaptação relevantes para a atenuar”. Os projetos candidatados neste âmbito 

encontram-se enquadrados nos PAMUS do Alentejo Litoral, entregues à Autoridade de Gestão em abril de 

2016 e serão ainda considerados na fase subsequente do presente Plano. 

Para além destes documentos de natureza estratégia e operacional, importa ter presente alguns diplomas 

legais recentemente aprovados e que influenciam o desenvolvimento do sistema regional de transportes, 

nomeadamente o RJSPTP – Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (Lei n.º 

52/2015, de 9 de junho) e a Reforma da Fiscalidade Verde (Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro).  

A entrada em vigor do RJSPTP, vem reforçar as competências dos municípios enquanto autoridades de 

transportes nomeadamente no que se refere aos serviços públicos de transporte de passageiros municipais. 

Estabelece ainda este diploma que os municípios podem “associar-se com vista à prossecução conjunta de 

parte ou da totalidade das respetivas competências em matéria de serviços públicos de transporte de 

passageiros municipais ou delegar, designadamente em comunidades intermunicipais ou nas áreas 

metropolitanas, as respetivas competências” As comunidades intermunicipais são ainda “as autoridades de 
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transportes competentes quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros intermunicipais que se 

desenvolvam integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica”. 

No que se refere ao planeamento, dispõe o RJSPTP que as autoridades de transportes devem assegurar a 

articulação com o serviço público de transporte de passageiros existente ou planeado e pressupor a articulação 

e otimização da exploração com vista à eficiência e eficácia do serviço público de transporte de passageiros 

no seu conjunto (incluindo o transporte regular e flexível, o transporte em táxi, o transporte escolar e outras 

soluções de mobilidade). 

Mais do que isso, o RJSPTP impõe às autoridades de transportes metas obrigatórias de níveis mínimos de 

serviço, a assegurar até 3 de dezembro de 2019. Os níveis mínimos de serviço são aferidos por referência à 

cobertura territorial, à cobertura temporal, à comodidade, ao dimensionamento do serviço e à informação 

prestada ao público. 

Decorre daqui que a regulamentação do RJSPTP e sua aplicação constitui-se como um desafio estruturante 

para organização e gestão do sistema regional de transportes na próxima década, tanto para os municípios do 

Alentejo Litoral como para a CIMAL. 
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3. CENÁRIOS PROSPETIVOS 

A evolução futura das forças motrizes supra explicitadas tenderá a assumir uma influência determinante no 

desenvolvimento do sistema regional de transportes. Com efeito, tendo por base o conjunto de forças, foram 

identificadas aquelas que se consideram ser as variáveis estruturantes para a evolução deste sistema, e que 

servem de suporte à construção dos cenários. Destacam-se como variáveis em causa as seguintes:  

 Evolução do efetivo populacional e sua distribuição territorial; 

 Dinâmica da economia regional; 

 Evolução do sistema urbano regional; 

 Evolução do grau de penetração dos veículos elétricos/híbridos e movimentados a combustíveis 

alternativos; 

 Concretização dos projetos estruturantes programados para a região. 

A contrastação da evolução futura destas variáveis traduz-se então em cenários diferenciados. Foram 

considerados três cenários, a que correspondem as seguintes tendências de evolução contextual do Alentejo 

Litoral: 

 Cenário de continuidade (abordagem extrapolativa) – exercício que consiste no prolongamento das 

tendências passadas, num contexto de reduzida pró-atividade no sentido da promoção de um sistema de 

transportes mais eficiente e sustentável, mais consentâneo e com princípios do paradigma da mobilidade 

sustentável; 

 Cenário otimista (abordagem exploratória) – exercício que reflete um cenário eminentemente desejável, em 

que são invertidas as condicionantes à mobilidade interna e conetividade externa, através da concretização 

de projetos e ações ancorados no objetivo de promoção da eficiência energética e sustentabilidade 

ambiental do sistema de transportes, embora com fortes repercussões em termos da sustentabilidade 

económico do mesmo; 

 Cenário de referência (abordagem normativa) – exercício que estabelece um cenário simultaneamente 

desejável e exequível, em que a afirmação da eficiência e sustentabilidade do sistema de transportes é 

alcançada de forma gradual e sustentada, garantindo a superação efetiva dos condicionalismos, 

debilidades e bloqueios à trajetória traçada na visão para o sistema de transportes.  

Apresenta-se seguidamente a matriz, na qual se procede à caracterização de cada um dos cenários definidos. 

O cenário de referência corresponde ao que estabelece a evolução conjuntural expectável (desejável e 

exequível), pelo que as suas diretrizes formulam o quadro de referência para a definição da estratégia. 
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QUADRO 3.1 – MATRIZ DE CENÁRIOS 

Forças Cenário de Continuidade Cenário Otimista Cenário de Referência 

Forças externas 

Manutenção da tendência global de decréscimo 
da população residente no Alentejo Litoral, 
prevalecendo algumas disparidades nas 
trajetórias de cada um dos municípios, agravando-
se as assimetrias litoral/interior existentes no seio 
dos municípios. 

Inversão da tendência global de declínio do efetivo 
populacional do Alentejo Litoral, com os vários 
municípios a registarem crescimento positivos, 
ainda que com ritmos diferenciados, da população 
residente. Verifica-se ainda uma gradual 
atenuação das assimetrias litoral/interior 
existentes no seio dos municípios. 

Tendência global de decréscimo do efetivo 
populacional da região, embora assistindo-se 
internamente à ocorrência de tendências e ritmos 
diferenciados, com alguns municípios a 
conseguirem registar crescimentos positivos, 
ainda que ocorrendo assimetrias litoral/interior no 
seio dos municípios. 

Gradual afirmação do polo logístico-industrial de 
Sines, impulsionado pelos investimentos na 
melhoria das acessibilidades terrestres 
(ferroviárias e rodoviárias) e marítimas. Por sua 
vez, no que respeita ao setor do turismo, embora 
se assista a um crescimento da oferta e da 
procura, alguns projetos estruturantes têm 
dificuldade em avançar. Assiste-se ainda à 
consolidação da atividade agrícola intensiva, 
particularmente no concelho de Odemira. 

Forte crescimento do polo logístico-industrial de 
Sines, fruto da melhoria das acessibilidades 
terrestres (alargando o hinterland do Porto de 
Sines) e marítimas. No setor do turismo consolida-
se a aposta em nichos de mercado, conjugada 
com investimentos de dimensão relevante que 
contribuem para a afirmação internacional da 
região. Ocorre ainda uma expansão da atividade 
da atividade agrícola intensiva, com destaque para 
o concelho de Odemira. 

Gradual afirmação do polo logístico-industrial de 
Sines, com o crescimento do movimento portuário 
e diversificação das atividades económicas aqui 
instaladas, para o que contribuem os 
investimentos na melhoria das acessibilidades 
terrestres (rodoviárias e ferroviárias) e também 
marítimas. Para além da consolidação de alguns 
nichos de mercado no setor do turismo, assiste-se 
à valorização dos recursos endógenos 
(agricultura, mar e pescas). Assiste-se ainda à 
consolidação da atividade agrícola intensiva no 
concelho de Odemira. 

A dinâmica demográfica e económica verificada 
no Alentejo Litoral tende a condicionar a 
consolidação do sistema urbano regional 
(nomeadamente no que respeita aos centros 
urbanos estruturantes), não sendo igualmente 

As trajetórias demográficas e económicas 
concorrem para a consolidação e estruturação do 
sistema urbano regional. Assiste-se ainda à 
consolidação de centros de dimensão intermédia 
nos vários concelhos da região. 

A dinâmica demográfica e económica da região, 
conjugada com os movimentos internos da 
população e com a evolução do conjunto da NUT 
II, traduzem-se na manutenção da capacidade de 
afirmação dos centros urbanos existentes, embora 
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Forças Cenário de Continuidade Cenário Otimista Cenário de Referência 

possível inverter o processo de despovoamento 
dos espaços rurais. 

num contexto de manutenção do fenómeno de 
despovoamento dos espaços rurais. 

Forças internas 

Penetração relativamente lenta dos veículos 
elétricos, híbridos e movidos a combustíveis 
alternativos, evidenciando uma representatividade 
residual no conjunto do parque automóvel do 
Alentejo Litoral. 

Rápida penetração dos veículos elétricos, híbridos 
e movidos a combustíveis alternativos, em 
resultado da conjugação de vários fatores, 
incluindo os rápidos progressos na tecnologia 
automóvel (com aumento da autonomia dos 
veículos elétricos), dos incentivos à sua aquisição 
e da densificação da rede de postos de 
abastecimento a nível regional e nacional. 

Intensificação do ritmo de crescimento do número 
de veículos elétricos, híbridos e movidos a 
combustíveis alternativos (automóveis individuais 
e veículos de transporte de passageiros), em 
resultado dos incentivos à sua aquisição e à sua 
instalação e progressivo desenvolvimento da rede 
de postos de abastecimento à escala regional e a 
nível nacional. 

A conjuntura económico-financeira nacional 
desfavorável reflete-se na dificuldade de 
mobilização dos recursos financeiros necessários 
à concretização dos projetos estruturantes em 
matéria de acessibilidades, condicionando a 
obtenção de ganhos relevantes ao nível da 
eficiência do sistema de transportes e mobilidade. 

A melhoria da conjuntura económico-financeira 
nacional torna possível a mobilização dos 
recursos financeiros necessários à concretização 
dos projetos estruturantes em matéria de 
acessibilidades e transportes (com destaque para 
as infraestruturas previstas no PRN2000), 
incluindo os projetos programados ao nível das 
infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. 

A melhoria gradual da conjuntura económico-
financeira nacional, conjugada com os fundos 
comunitários disponíveis, torna possível a 
mobilização dos recursos necessários à 
concretização de alguns projetos estruturantes 
(nomeadamente os previstos no PETI3+), 
permitindo melhorar a conetividade externa da 
região, com destaque para as mercadorias. 
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4. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

A análise desenvolvida em sede de diagnóstico coloca em evidência alguns dos aspetos-chave do sistema de 

acessibilidades e do modelo de mobilidade sobre os quais importa atuar, tendo em vista:  

 A promoção de padrões de mobilidade mais sustentáveis, alicerçados na reorganização dos sistemas de 

transportes;  

 A afirmação de um sistema regional de transportes e de um modelo de mobilidade mais eficiente do ponto 

de vista energético e ambiental;  

 A promoção da equidade social e coesão territorial na região;  

 O reforço da competitividade da economia e da atratividade do território;  

 A afirmação de um sistema urbano mais estruturado, suportado no reforço das relações funcionais entre 

centros urbanos e na melhoria da articulação destes com as suas áreas de influência.  

Note-se que a superação destes grandes desafios concorre de forma relevante para a concretização do modelo 

de ordenamento do território estabelecido pelo PROT Alentejo (designadamente no que se refere ao suporte à 

concretização de várias orientações de base territorial apostadas na afirmação do policentrismo e do 

desenvolvimento rural), estabelecendo uma forte articulação com os objetivos aqui delineados para o sistema 

de transportes.  

Neste caso particular, importa salientar que é atribuída particular relevância à redução da dependência em 

relação ao transporte individual e à promoção dos modos suaves, ao incentivo à implementação de soluções 

inovadoras, à efetivação de uma visão integrada do sistema e à promoção da eficiência energética e ambiental 

do mesmo.  

4.1. VISÃO ESTRATÉGICA, OBJETIVOS GERAIS E EIXOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO 

Em face do exposto, define-se como visão para o sistema de transportes e mobilidade do Alentejo Litoral: 

Um sistema de transportes e mobilidade que satisfaz as necessidades de mobilidade da população no 

acesso a equipamentos, bens e serviços, através do recurso preferencial ao transporte público e aos modos 

suaves, alcançando importantes ganhos em matéria de eficiência energética e ambiental, e contribuindo de 

forma efetiva para o reforço da equidade social, coesão territorial e competitividade económica da região.    

Considerando a situação de partida e a visão estabelecida definiram-se os objetivos gerais que se pretendem 

alcançar nas diversas vertentes que influenciam a mobilidade e o sistema de transportes e que concorrem para 

responder aos aspetos-chave supra identificados. 
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Pela estreita relação que o sistema de transportes e mobilidade estabelece com áreas de fronteira (e.g. 

ordenamento do território, ambiente e energia), assim como o seu contributo em questões de natureza 

económica e social, estes objetivos gerais não se restringem ao setor e procuram explicitar a racionalidade e 

efeitos esperados com a implementação da estratégia no Alentejo Litoral.  

Neste sentido definem-se cinco objetivos gerais que se descrevem sucintamente em seguida e se 

esquematizam na Figura 3.10. 

FIGURA 4.1 – OBJETIVOS GERAIS DO PMUS DO ALENTEJO LITORAL 

 

 

Objetivo 1 - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população residente 

Este objetivo deverá ser atingido através da concretização de investimentos e do desenvolvimento de soluções 

de transporte que respondam de forma mais eficiente e adequada às necessidades específicas de mobilidade 

da população residente. 

A crescente taxa de motorização da população associada ao aumento do rendimento das famílias e ao 

aumento da complexidade dos padrões de mobilidade da população são fatores que têm vindo a contribuir 

para o incremento da quota de utilização do TI em detrimento dos modos de TP. Retomando alguns valores 

apurados na fase de caracterização e diagnóstico, recorda-se que a quota de utilização do TI nas viagens 

pendulares no Alentejo Litoral se cifrava nos 61,7%, nas viagens em TC nos 14%, a quota do modo pedonal 

de 22,5%, sendo muito reduzida a quota do modo ciclável. 

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população residente

Objetivo Geral 1

Reforçar a atratividade e competitividade da região

Objetivo Geral 2

Apoiar a consolidação do sistema urbano regional

Objetivo Geral 3

Reduzir a intensidade energética e as emissões de GEE

Objetivo Geral 4

Promover a coesão territorial e a equidade social

Objetivo Geral 5
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No que concerne às viagens globais (por todos os motivos) apurados no âmbito dos inquéritos à mobilidade 

realizados, a quota do TI é ainda mais expressiva, ascendendo aos 63%. 

A reversão desta tendência passa por uma aposta na promoção das deslocações em modos suaves através 

da requalificação do espaço público enquanto infraestrutura de suporte para a realização destas deslocações, 

mas também, pela reorganização do sistema de transportes públicos em função do estudo de soluções 

adaptadas ao território do Alentejo Litoral e às necessidades de mobilidade da população. 

De frisar a importância do sistema de TP em regiões envelhecidas, como é o caso do Alentejo Litoral, para a 

inclusão social desta população que, em muitos casos não dispõe de alternativa para a realização das suas 

viagens.  

 

Objetivo 2 – Reforçar a atratividade e competitividade da região pela melhoria das acessibilidades  

Entende-se que a prossecução dos investimentos necessários à melhoria das acessibilidades intra e inter-

regionais e a minimização dos custos de contexto é um aspeto fundamental para o reforço da atratividade e 

competitividade da região, o que envolve a resolução de debilidades e estrangulamentos que condicionam uma 

integração mais efetiva do Alentejo nas redes estruturantes de transportes e acessibilidades. 

Como referido anteriormente, apesar dos investimentos realizados nas últimas décadas, a rede de 

acessibilidades rodoviárias do Alentejo Litoral apresenta ainda debilidades estruturantes no que concerne à 

rede rodoviária fundamental que não favorecem o modelo de desenvolvimento preconizado para região, nem 

para a desejável redução dos índices de sinistralidade. 

Ao nível das acessibilidades ferroviárias, a ligação de mercadorias ao Porto de Sines (considerada como uma 

prioridade estratégica para o alargamento do hinterland deste porto) tem vindo a ser consecutivamente adiada.  

No que concerne ao sistema de TP importa igualmente assegurar níveis de acessibilidade adequados aos 

principais polos empregadores e que propiciem a fixação e emprego da população residente, bem como entre 

os municípios do Alentejo Litoral que propicie a mobilidade da população residente. Veja-se o caso do 

complexo de Troia, que apesar de localizado no município de Grândola dispõe de melhores acessibilidades a 

partir de Setúbal pelo que uma parte significativa dos trabalhadores reside nos municípios da AML Sul. Veja-

se ainda o exemplo do Município de Odemira, com fortes contrastes entre o Litoral que concentra maior 

disponibilidade de emprego nos setores agrícola e no turismo em que as deficientes acessibilidades em TP 

dificultam o acesso da população residente aos postos de trabalho concentrados na faixa litoral.  

 

Objetivo 3 – Contribuir para a consolidação do sistema urbano regional 

Para a consolidação do sistema urbano regional é importante que o sistema de transportes e mobilidade 

contribua para o reforço das relações de interdependência funcional entre os centros urbanos/estruturantes da 

região, e destes com as suas áreas de influência. 
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O diagnóstico elaborado permitiu concluir sobre a existência de importantes debilidades no que concerne quer 

às acessibilidades rodoviárias entre centros urbanos estruturantes, quer ao nível do sistema de TP.  

Relativamente às acessibilidades rodoviárias, persistem tempos de viagem elevados em algumas ligações 

estruturantes (i.e. ligações de Odemira ao concelho de Santiago do Cacém onde se localiza o Hospital do 

Alentejo Litoral) que decorrem da não concretização de algumas vias da rede rodoviária estruturante. 

No que se refere à oferta de TP verifica-se uma situação semelhante, com carreiras com tempos de percurso 

muito elevados em ligações entre os principais aglomerados do Alentejo Litoral e não existindo ligações diretas 

entre todas as sedes de concelho. Com uma oferta suportada na procura de transporte escolar, a frequência 

da maioria das carreiras é bastante reduzida, sendo que aos fins de semana é praticamente inexistente. Ainda 

neste domínio, de frisar a ausência de serviço ferroviário regional que possa satisfazer as necessidades de 

deslocação internas à sub-região. 

Importa, pois, que a reorganização do sistema de TP em estudo permita mitigar as principais debilidades 

existentes e contribua para a consolidação do sistema urbano e para a implementação do modelo de 

ordenamento preconizado no PROT Alentejo. 

 

Objetivo 4 – Reduzir a intensidade energética e de poluentes atmosféricos do setor dos transportes 

A concretização deste objetivo passa pela redução das emissões atmosféricas e dos GEE, associado ao 

normal funcionamento do sistema de transportes. 

Implica a criação das condições necessárias ao desenvolvimento de alternativas atrativas ao transporte 

individual, nomeadamente os modos suaves nas deslocações urbanas e o transporte público nas deslocações 

urbanas e interurbanas, e não descurando a aposta em soluções de intermodalidade integradoras do 

automóvel individual na cadeia de transporte. 

Uma nova organização da oferta de transporte coletivo é igualmente uma medida que pode contribuir para uma 

maior eficiência energética. A implementação de serviços de transporte flexíveis em territórios de baixa procura 

de transportes permitirá otimizar a oferta existente em algumas ligações neste território e disponibilizar oferta 

em algumas áreas atualmente não cobertas por estes serviços permitindo uma redução dos veículos*km de 

TCR e transferência modal de algumas deslocações atualmente realizadas em TI. 

 

Objetivo 5 – Promover a coesão territorial e equidade social 

Garantindo o desenvolvimento de um sistema de transportes e mobilidade inclusivo, adaptado às necessidades 

de deslocações da população e que garanta a cobertura territorial e a existência de níveis mínimos de serviço. 

O acesso aos transportes (considerando as dimensões físicas, temporal, espacial e económica) é uma 

condição essencial para garantir a inclusão, a equidade social e a coesão territorial. O desenvolvimento de um 

sistema de transportes e mobilidade mais inclusivo deve passar pela reorganização da oferta de transportes 

públicos e pelo desenvolvimento de sistemas de transporte adaptados aos padrões de mobilidade dos 

territórios de baixa densidade.  

Simultaneamente é fundamental que o sistema de transportes responda às exigências dos cidadãos com 

mobilidade condicionada (tanto na mobilidade no espaço público, como no acesso a infraestruturas de 

transporte e material circulante).  

. 
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4.2. EIXOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO E OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Os objetivos gerais apresentados no ponto anterior definem “o que se pretende alcançar” num horizonte de 10 

anos para o sistema de mobilidade e transportes do Alentejo Litoral. Tendo por base a visão e os objetivos 

gerais a alcançar e considerando as orientações das políticas nacionais e europeias no domínio da mobilidade, 

bem como os desafios que a região enfrenta nos domínios da mobilidade e acesso a bens e serviços (os quais 

são devidamente reconhecidos no âmbito da “Estratégia de Desenvolvimento Territorial do Alentejo Litoral 

2014-2020”), foram definidos seis eixos estratégicos de intervenção para o sistema de transportes e mobilidade 

deste território.  

Como se referiu, por forma a delinear o quadro de intervenção que deverá permitir a concretização da visão, 

foram definidos objetivos operacionais por eixo, os quais deverão nortear a formulação e avaliação de 

propostas e a elaboração do plano de ação.  

Importa frisar novamente, que na definição da estratégia de intervenção articula-se com as estratégias 

definidas por cada município no âmbito dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, nomeadamente 

nas medidas relativas à prioridade 4.5. 

Procede-se seguidamente à explicitação dos eixos estratégicos de intervenção e dos respetivos objetivos 

operacionais. Delinearam-se 6 eixos estratégicos de intervenção, a saber:  

 Melhorar as acessibilidades intra e inter-regionais, nomeadamente pela conclusão da rede rodoviária 

estruturante ainda por concretizar e pela otimização da rede existente, assim como pela melhoria da 

conetividade ferroviária da região; 

 Promover um sistema de transportes coletivos que satisfaça as necessidades de mobilidade da 

população, assegurando a melhoria da cobertura temporal e territorial e contemplando a implementação 

de soluções de transporte adaptadas às características dos territórios que integram a região, 

nomeadamente serviços de transporte flexível; 

 Melhorar as condições de intermodalidade, contemplando as diferentes dimensões da integração e 

articulação modal por forma a potenciar os diferentes modos de transporte e possibilitar uma lógica de 

sistema e de funcionamento em rede; 

 Reforçar a quota de utilização dos modos suaves nas deslocações de curta distância, como forma de 

minimizar a dependência em relação aos modos motorizados, com os subsequentes ganhos energéticos e 

ambientais; 

 Implementar medidas de gestão da mobilidade que proporcionem o incentivo à utilização do transporte 

público, que minimizem as situações de pressão ao nível da circulação rodoviária e promovam a articulação 

da oferta de estacionamento com a utilização do transporte público; 

 Implementar um sistema de governância que contribua para uma mais efetiva e eficiente gestão e 

monitorização do desempenho do sistema de transportes e mobilidade na região, como também para a 

promoção da articulação entre o planeamento do sistema de transportes e o planeamento e ordenamento 

do território. 
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4.2.1. Eixo I – Melhorar as acessibilidades intra e inter-regionais 

No Alentejo Litoral persistem lacunas de acessibilidade de cariz intra e inter-regional fruto da não concretização 

de algumas vias previstas no PRN2000 e que deverão desempenhar uma função estruturante na mobilidade 

de pessoas e de mercadorias. A concretização destas intervenções deverá ainda repercutir-se numa melhoria 

global do desempenho da rede, incluindo o contributo para a redução da sinistralidade rodoviária, com 

destaque para algumas vias da rede estruturante (e.g. IC1 e IC33). 

No que concerne às acessibilidades ferroviárias continua por concretizar a ligação ferroviária ao Porto Sines, 

considerada como um investimento estruturante para potenciar a eficiência e competitividade deste Porto. 

Face ao exposto, e no que concerne às acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, a estratégia de intervenção 

passa pela concretização dos seguintes objetivos operacionais: 

 Conclusão/requalificação da rede rodoviária estruturante. Os projetos a concretizar deverão contribuir 

para: (i) a estruturação do sistema urbano regional e potenciar a acessibilidade da população a polos de 

emprego e a bens e serviços estruturantes (e.g. corredor que seria estruturado pelo IP8), (ii) para a 

integração do território regional na RTE-T e na Região do Alentejo (e.g. IC33, IC4 e eixo transversal de 

ligação de Odemira ao nó do IP1/IP2 em Ourique) e, consequentemente, para o reforço da competitividade 

económica e para a internacionalização do Alentejo Litoral; (iv) para a redução da sinistralidade rodoviária 

(e.g. requalificação do IC1). 

Não se pretende continuar a investir na concretização de vias de elevada capacidade, como se efetuou nas 

últimas décadas pelo território nacional, mas sim na concretização de ligações imprescindíveis para a 

mitigação dos deficits de acessibilidades no Alentejo Litoral; 

 Melhoria das acessibilidades ferroviárias, ao polo logístico-industrial de Sines e que assume importância 

estratégica para o alargamento do hinterland do porto e para o reforço da sua atratividade, assim como 

para uma melhoria da articulação com o restante sistema portuário nacional (em particular com os portos 

de Lisboa e Setúbal). Este objetivo deverá ser alcançado com a concretização do Corredor 

Sines/Setúbal/Lisboa-Caia previsto pelo PETI 3+; 

 Aumento da coerência da rede rodoviária, através da prossecução de intervenções que contribuam para 

a hierarquização da rede rodoviária do Alentejo Litoral (garantindo uma gradual adequação das suas 

características ao nível hierárquico em que se inserem) e para uma melhor inteligibilidade desta rede fora 

e dentro dos aglomerados urbanos, algo que tenderá a refletir-se na melhoria do seu desempenho, incluindo 

ao nível da segurança rodoviária. 

  



 

  

 

    

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 

Relatório da Fase 2 - Construção de Cenários e Definição da Estratégia 

| 41  

 

FIGURA 4.2 – OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO I 

 

4.2.2. Eixo II – Promover um sistema de transportes coletivos que satisfaça as necessidades de 
mobilidade da população  

A análise dos padrões de mobilidade da população residente no Alentejo Litoral evidenciou o predomínio da 

utilização do transporte individual em detrimento dos transportes públicos e dos modos suaves. Como referido 

no “Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo”, importa aumentar a quota de utilização do 

TP e desta forma contribuir para a redução da intensidade energética e da emissão de GEE. 

Com efeito, a rede de transportes públicos não apresenta uma hierarquia clara, não existindo um conceito de 

rede. Uma parte significativa da oferta é sustentada pelo transporte escolar em zonas de menor densidade, 

predominando carreiras com baixo nível de oferta (inferior a 4 carreiras por sentido em dia útil). 

Face ao exposto, elegem-se como objetivos operacionais subordinados ao presente eixo estratégico de 

intervenção: 

 Reorganização da rede de transporte público regular de passageiros, considerando-se fundamental a 

hierarquização e reorganização da rede de transporte público regular de passageiros no Alentejo Litoral, 

que deverá incidir: (i) no reforço de frequência de carreiras existentes tendo em consideração a procura; (ii) 

na simplificação do percurso de carreiras e/ou alteração da lei de paragens tendo em vista a redução do 

tempo de viagem; (iii) na criação de novas carreiras que permitam estabelecer ligações deficitárias em 

termos de oferta de serviço; (iv) na adequação dos horários dos serviços existentes tendo em vista a 

Objetivo Operacional 

I.1

Melhorar as acessibilidades intra e inter-regionais

Eixo Estratégico I

Objetivo Operacional 

I.2

Objetivo Operacional 

I.3

Conclusão/requalificação da rede rodoviária estruturante

Melhoria das acessibilidades ferroviárias

Aumento da coerência da rede rodoviária
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articulação com as necessidades de deslocação da população; (v) na criação de serviços urbanos que 

respondam às necessidades de mobilidade nos principais aglomerados urbanos da região, conectando os 

polos geradores/atractores de deslocações; (vi) na otimização da rede de transporte social; (vii) na melhoria 

da articulação entre a rede de transporte público e os serviços de natureza privada que servem alguns 

polos geradores/atractores, nomeadamente em Sines. 

 Implementação de soluções de transportes flexíveis nas áreas de baixa densidade, em articulação 

com o transporte escolar e com a rede de serviços regular, que permitam assegurar padrões mínimos de 

serviços de transporte à população residente em áreas com défices de oferta de serviços regulares de 

transporte público, sobretudo do ponto de vista da cobertura temporal, incluindo os fins-de-semana e os 

períodos de férias escolares em que a oferta de transporte público é substancialmente reduzida. 

Complementarmente, estas soluções, cuja implementação é muito relevante para a melhoria das condições 

de mobilidade e para a inclusão social da população residente em áreas de baixa densidade, devem ainda 

ser equacionadas em áreas em que possibilitem a redução dos custos de operação do transporte coletivo. 

No caso do Alentejo Litoral, a concretização de um sistema intermunicipal é uma solução vantajosa, que 

por permitir a otimização dos percursos e a redução das distâncias a percorrer pelos veículos de TPR, 

como pela otimização dos custos associados à implementação e exploração destes sistemas; 

 Otimização da rede de transporte escolar, que atualmente é assegurada em diferentes modalidades 

designadamente serviços de transporte público rodoviário (i.e. em carreiras públicas cuja oferta é 

substancialmente reduzida fora do período escolar), circuitos escolares contratualizados ao operador de 

TP e assegurados diretamente pelas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, como por táxis, isto em 

áreas não cobertas por oferta regular de transportes, sendo que a operação desta rede de transporte 

escolar envolve alguma complexidade e custos elevados suportados pelos municípios do Alentejo Litoral. 

Considera-se assim fundamental otimizar a organização destes serviços por forma a maximizar a eficiência 

da operação, garantindo a satisfação das necessidades de deslocação dos alunos de acordo com os 

parâmetros tidos como adequados para a população escolar (tanto no que se refere aos tempos de 

percurso, como ao tempo de espera).  

O planeamento e implementação dos serviços à escala intermunicipal poderá acarretar vantagens para os 

municípios por permitir a otimização dos percursos e a redução dos custos de transporte; 

 Garantia de acessibilidade em transportes públicos aos principais polos geradores/atractores de 

deslocações, quer na perspetiva de otimização dos serviços existentes a alguns polos (e.g. polo logístico-

industrial de Sines – cujas empresas contratualizam serviços próprios –, Perímetro de Rega do Mira), quer 

no sentido de responder às necessidades específicas inerentes a importantes polos geradores/atractores 

atualmente com deficiências de oferta de serviços regulares de transporte público, que limitam as 

deslocações da população residente neste território (i.e. Hospital do Litoral Alentejano). Importa, pois, 

desenvolver soluções de transporte público que assegurem bons níveis de acessibilidade a estes polos, 

preferencialmente integradas em serviços regulares de TP; 

 Promoção da acessibilidade para todos ao sistema de transportes públicos, que potenciem a sua 

utilização pela população com mobilidade condicionada. Preconiza-se, neste domínio, a gradual 

modernização do material circulante, de modo a garantir o acesso desta população, mas também a 

requalificação dos acessos pedonais às principais interfaces de transportes, e em alguns casos 

intervenções nos próprios edifícios das estações e terminais, algo particularmente relevante numa região 

que apresenta um elevado índice de envelhecimento; 
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 Contratualização da rede de transportes públicos, atendendo às orientações emanadas pelo Regime 

Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), nomeadamente no que se refere à 

concessão para a exploração do serviço público de passageiros por modo rodoviário. Neste domínio 

propõe-se a preparação do processo de contratualização dos serviços (que deverá acontecer até dezembro 

de 2019) através do desenvolvimento das bases ao lançamento destes procedimentos. 

FIGURA 4.3 – OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO II 

 

Objetivo Operacional 

II.1

Promover um sistema de transportes coletivos que satisfaça as necessidades de mobilidade da população

Eixo Estratégico II

Objetivo Operacional 

II.2

Objetivo Operacional 

II.3

Reorganização da rede de transporte público regular de passageiros

Implementação de soluções de transportes flexíveis nas áreas de baixa 

densidade

Otimização da rede de transporte escolar

Garantia de acessibilidade em transportes públicos aos principais polos 

geradores/atractores de deslocações

Promoção da acessibilidade para todos ao sistema de transportes públicos

Contratualização da rede de transportes públicos

Objetivo Operacional 

II.4

Objetivo Operacional 

II.5

Objetivo Operacional 

II.6
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4.2.3. Eixo III – Melhorar as condições de intermodalidade  

A promoção da intermodalidade afigura-se como uma área de intervenção particularmente relevante, face às 

fragilidades identificadas neste domínio no Alentejo Litoral. A melhoria das condições de intermodalidade, nas 

suas diferentes dimensões (i.e. física e funcional, tarifária e bilhética, comunicação e informação ao público), 

constitui um aspeto determinante no aumento da eficiência do funcionamento do sistema de transportes, 

tendendo a contribuir para: (i) reforçar a articulação modal e, desta forma, promover uma lógica de 

funcionamento em rede do sistema, potenciadora da geração de sinergias e complementaridades entre modos 

de transporte; (ii) reduzir os tempos de espera e de transbordo entre serviços/modos de transporte; (iii) 

diversificar a oferta de serviços, permitindo uma planificação dos percursos mais adequada às suas 

necessidades de deslocação; (iv) aumentar a inteligibilidade do sistema de transporte; (v) melhorar as 

condições de conforto na utilização do sistema de transportes. 

A este propósito importa ainda recordar que o PROT Alentejo salienta que é “necessário fornecer soluções 

conjuntas de transporte local para as áreas rurais, fazendo um melhor uso da articulação entre automóveis, 

autocarros, comboios e outras modalidades de transporte em proveito das comunidades locais”21. 

Com efeito, elegem-se como objetivos operacionais: 

 Promoção da integração física e funcional do sistema de transportes públicos, atendendo a que as 

interfaces/terminais rodoviários constituem-se como nós fundamentais na articulação entre os diferentes 

subsistemas. Os trabalhos de caracterização e diagnóstico evidenciaram a existência de condições de 

funcionamento muito diferenciadas nas interfaces do Alentejo Litoral, existindo infraestruturas que 

desempenham adequadamente a sua função, por oposição a outras que se apresentam desqualificadas, 

funcionando em condições deficitárias e necessitando de ser intervencionadas.  

A requalificação/construção de novas interfaces/terminais rodoviários (i.e. Odemira e Sines) e a 

requalificação das paragens de transporte público rodoviário deverá por isso constituir uma área privilegiada 

de atuação, contribuindo para o aumento da comodidade e segurança na utilização do transporte público e 

reforçando a sua atratividade.  

A criação de interfaces rodoviárias junto às estações ferroviárias deverá também ser uma aposta 

estratégica neste domínio. 

Note-se que, sendo esta uma das tipologias de ação elegíveis no âmbito das candidaturas ao Portugal 

2020, vários municípios apresentaram candidaturas para ações neste domínio que se descrevem no 

capítulo 4.  

 Revisão do sistema tarifário, no sentido de se implementar um novo modelo que potencie a utilização do 

sistema de transportes públicos no Alentejo Litoral; 

 Melhoria da comunicação e informação ao público, que privilegie a afirmação de um sistema de 

transportes mais inteligível, permitindo aos clientes regulares e não regulares, uma fácil compreensão dos 

percursos, horários e custos (i.e. tarifas em vigor e opções existentes em matéria de títulos de transporte), 

assim como as diferentes alternativas possíveis para realizar a viagem pretendida. Com o objetivo de 

melhorar a comunicação e informação ao público serão privilegiadas intervenções como a criação de um 

sistema integrado de informação ao público e dotação das interfaces/terminais e principais paragens de TP 

com informação adequada. 

 

                                                                                 
21 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 02 de agosto. 
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FIGURA 4.4 – OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO III 

 

4.2.4. Eixo IV – Reforçar a quota de utilização dos modos suaves  

A aposta na promoção de uma política de mobilidade sustentável passa necessariamente pelo reforço da quota 

de utilização dos modos suaves nas deslocações urbanas e interurbanas de curta distância, o que contribuirá 

para a redução das emissões de poluentes, para a melhoria da eficiência energética do sistema de transportes 

e para a melhoria da qualidade de vida nos principais aglomerados urbanos. 

No Alentejo Litoral, e especificamente no que respeita ao modo ciclável, alguns municípios têm vindo a realizar 

diversos investimentos na criação de percursos cicláveis. Não obstante, a sua extensão é ainda muito limitada, 

traduzindo-se em fragilidades, tais como a falta de continuidade dos percursos. Note-se que, tal com bem 

salienta o PROT Alentejo, esta região apresenta “boas condições para apostar na efetivação de vias pedonais 

e cicláveis, (…) devendo encaminhar-se para uma lógica de rede e estender-se o mais possível às áreas 

urbanas, por forma a potenciar estes modos de transporte no quadro das deslocações urbanas e de curta 

distância”22. 

Face ao exposto, a aposta incidirá: 

                                                                                 
22 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 02 de agosto. 
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 Criação/expansão das redes pedonal e ciclável, que dependendo das condições de integração no 

espaço urbano e das características da rede viária, deverá ser promovida a criação/expansão da rede 

ciclável através de percursos com características diferenciadas, complementados por equipamentos de 

apoio (incluindo parqueamentos para bicicletas junto aos polos geradores/atractores) que tornem estes 

percursos mais atrativos, cómodos e seguros, facilitando e promovendo as deslocações em bicicleta.  

Pese embora as limitações decorrentes da configuração territorial do Alentejo Litoral, que em muitas 

situações impõe distâncias muito significativas entre aglomerados, considera-se que a estratégia de 

intervenção deve também passar pela concretização de percursos que assegurem (i) ligações entre 

aglomerados vizinhos (e.g. ligação entre Vila Nova de Santo André e Sines); (ii) ligações às praias 

destacando-se o projeto da Ecovia do Litoral que deverá garantir a ligação entre o município de Alcácer do 

Sal e o Algarve. Os percursos a criar (sejam de carater urbano ou interurbano) deverão potenciar a ligação 

entre polos geradores/atractores de deslocações (e.g. entre equipamentos coletivos) e a interfaces de 

transportes, bem como privilegiar a articulação de troços existentes tendo em vista a concretização do 

conceito de rede. 

Quanto às redes pedonais, preconiza-se a criação e/ou requalificação de percursos, o que pressupõe 

intervenções diferenciadas no espaço público, envolvendo por exemplo: reperfilamento de arruamentos 

para alargamento das áreas pedonais e continuidade de percursos; constituição de áreas de valorização 

pedonal através da implementação de medidas de natureza regulamentar, complementadas com a 

introdução de medidas físicas de acalmia de tráfego e de requalificação do espaço público, por forma a 

adaptá-lo a estas novas funções; eliminação de barreiras arquitetónicas existentes no espaço público e que 

condicionam a mobilidade de cidadãos portadores de deficiências motoras; 

 Fomento do transporte de bicicletas nos transportes públicos, como forma de promover a utilização 

do modo ciclável nas deslocações quotidianas deverá garantir-se a possibilidade do transporte de bicicleta 

a bordo dos autocarros que asseguram os serviços de transporte público rodoviário, o que possibilitará o 

recurso à bicicleta em complemento ao transporte público; 

 Divulgação da rede de percursos cicláveis, tendo em vista a utilização da bicicleta nas deslocações 

quotidianas e ocasionais (por parte de residentes, turistas e visitantes). O correto planeamento destas 

deslocações, são favorecidos pela disponibilização de informação sobre a rede existente e pela localização 

dos equipamentos de apoio. Neste sentido, propõe-se a disponibilização de um mapa da rede ciclável do 

Alentejo Litoral, com informação sobre os percursos existentes, tipos de percursos, grau de dificuldade dos 

mesmos, localização dos equipamentos de apoio e de outros pontos de interesse;  

 Implementação de sistemas de bicicletas de utilização partilhada nos principais aglomerados urbanos 

da região. Estes sistemas deverão permitir aos utilizadores a recolha/entrega das bicicletas em qualquer 

estação de recolha/entrega, possibilitando a utilização das bicicletas em função do percurso que se 

pretende realizar.  
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FIGURA 4.5 – OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO IV 

 

4.2.5. Eixo V – Implementar medidas de gestão da mobilidade  

A Gestão da Mobilidade é um conceito direcionado para a procura de transporte que pretende promover os 

modos de transporte “ambientalmente sustentáveis”, através da mudança de atitudes e comportamentos dos 

utilizadores. Com este conceito pretende-se intervir ao nível da racionalização das deslocações e opções 

modais, através de pequenas intervenções, da aplicação e desenvolvimento de estratégias e técnicas 

relacionadas com informação, comunicação, organização de serviços e coordenação de atividades de 

diferentes parceiros.  

Desta forma, a Gestão da Mobilidade inclui um leque de estratégias e técnicas, estruturadas em função das 

necessidades de mobilidade de pessoas e organizações concretas (procuras específicas e conhecidas), tendo 

em vista preocupações de âmbito social, ambiental, energético e de eficiência económica e a promoção de 

hábitos de mobilidade sustentável.  
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Neste domínio, propõe-se como objetivos operacionais: 

 Criação de Lojas da Mobilidade, tendo em vista colmatar uma das debilidades do sistema de transportes 

que se refere à ausência de informação integrada, não sendo fácil para o utilizador ter acesso a um 

conhecimento global das alternativas de transporte existentes, horários e preços. Considera-se assim que 

importa implementar um sistema de informação integrada e criar Lojas da Mobilidade que permitam 

disponibilizar todo o tipo de informação, realizar a venda de títulos de transportes, efetuar reservas dos 

transportes a pedido, promover novos produtos e receber reclamações; 

 Implementação de campanhas de sensibilização para a mobilidade sustentável, como incentivo à 

transferência modal do transporte individual para os transportes públicos e para os modos suaves, exige a 

conjugação de medidas de diferentes naturezas, incidentes sobre as diferentes componentes do sistema 

de transportes. No caso dos transportes públicos, a par da melhoria da qualidade do serviço, importa atuar 

no sentido do incentivo e da promoção da sua utilização. Propõe-se assim a implementação de campanhas 

nos seguintes domínios: divulgação dos serviços de transporte público; sensibilização da comunidade para 

as vantagens inerentes à utilização dos transportes públicos; sensibilização da comunidade para os custos 

inerentes à utilização do transporte individual; promoção de campanhas e planos de comunicação para 

promover os transportes públicos; 

 Implementação de políticas de estacionamento que favoreçam a utilização do transporte público e 

a melhoria do ambiente urbano, que deverão ter como um dos seus focos a racionalização da utilização 

do transporte individual em meio urbano e o favorecimento da utilização do transporte público.  

A dissuasão da utilização do automóvel deverá envolver a regulamentação, o reordenamento e o 

redimensionamento da oferta de estacionamento nos centros dos principais aglomerados urbanos 

(incluindo a criação de regulamentação das operações de cargas e descargas), assim como a dotação dos 

terminais/interfaces de transporte com bolsas de estacionamento ordenadas e corretamente 

dimensionadas, garantindo boas condições de articulação modal entre o transporte individual e o transporte 

público. Outro foco das políticas de estacionamento prende-se com a criação de parques/bolsas de apoio 

às praias, por forma a ordenar a procura gerada sobretudo no período de verão. Neste caso, a gestão da 

utilização do transporte individual envolve, necessariamente, uma atuação transversal e integrada, 

contemplando não apenas o automóvel como também a criação de condições para a utilização de modos 

alternativos que garantam o acesso às mesmas. Para o efeito, deverá ser avaliada a viabilidade de criação 

de parques de estacionamento de retaguarda, devidamente articulados com a oferta de serviços de 

transporte público e com a rede de percursos cicláveis e pedonais; 

 Promoção da prática de carpooling – com o objetivo de contribuir para a racionalização da utilização do 

transporte individual, através da disponibilização de uma plataforma informática comum que permita aos 

potenciais utilizadores manifestarem interesse em “partilhar” a viagem; 

 Elaboração de planos de mobilidade e transportes de âmbito municipal, em complemento ao PMUS, 

de âmbito intermunicipal, os municípios deverão promover a elaboração de planos de mobilidade e 

transportes de âmbito municipal. Estes documentos apresentam-se como peças relevantes para a 

operacionalização da estratégia do PMUS no plano municipal, possibilitando detalhar alguns dos problemas 

e propostas que um plano de âmbito intermunicipal não está vocacionado para responder. 
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FIGURA 4.6 – OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO V 

 

4.2.6. Eixo VI – Implementar um sistema de governância  

A implementação de um novo modelo de governância a nível regional deve ser entendido em múltiplas 

vertentes: (i) como um contributo para a melhoria do planeamento do sistema de acessibilidades e transportes 

a nível regional e, naturalmente, com consequências ao nível da promoção da intermodalidade do sistema; (ii) 

como uma oportunidade num quadro de alteração do processo de contratualização dos serviços imposto pela 

União Europeia para o setor dos transportes coletivos rodoviários; (iii) como uma oportunidade para a mitigação 

dos problemas intermunicipais e para a racionalização dos custos de investimento e operações do sistema.  
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Ainda no domínio da governância, entende-se ser importante propor um sistema de monitorização que 

contribua na avaliação dos resultados da implementação das ações previstas no PMUS do Alentejo Litoral. 

Por outro lado, não deverá ser descurada a estreita relação e interdependência entre o sistema de transportes 

e mobilidade e o ordenamento do território. Algo que pressupõe o desenvolvimento de mecanismos que 

garantam uma maior articulação entre estas dimensões aquando dos processos de planeamento, da 

formulação de políticas e dos processos de tomada de decisão. 

Com efeito, os objetivos operacionais subjacentes ao presente Eixo Estratégico de Intervenção envolvem: 

 Criação de um Observatório Regional da Mobilidade, que deverá assegurar a recolha, tratamento e 

produção de informação que permita (i) a monitorização do desempenho do sistema de transporte e 

mobilidade, (ii) o suporte a um processo mais eficiente de planeamento e gestão do sistema de transportes 

intermunicipal do Alentejo Litoral, (iii) a monitorização e avaliação da implementação e resultados 

alcançados com o PMUS do Alentejo Litoral; 

 Estabelecimento de mecanismos de articulação entre o planeamento dos transportes e o 

planeamento do território, que deverão envolver (i) a concertação das políticas de transportes e de 

ordenamento do território a nível regional, (ii) uma abordagem mais detalhada dos transportes e mobilidade 

nos planos municipais de ordenamento do território, (iii) o aprofundamento dos conhecimentos e 

competências dos técnicos dos municípios e comunidade intermunicipal ao nível do planeamento de 

transportes. 

FIGURA 4.7 – OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO VI 
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