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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A análise do sistema de acessibilidades e transportes do concelho de Montemor-o-Novo incide sobre as redes rodoviária e 

ferroviária, procurando sustentar o enquadramento e inserção do território concelhio num contexto regional e nacional, assim 

como a caracterização da rede rodoviária interna do concelho. 

Complementarmente, procurou-se igualmente promover uma breve caracterização dos serviços de transporte público 

existentes e que servem o concelho, os quais constituem uma alternativa ao transporte privado e sustentam um reforço das 

acessibilidades intra e supra concelhias. 
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2. REDE RODOVIÁRIA  
 

O concelho de Montemor-o-Novo encontra-se presentemente servido por um conjunto de vias que integram a rede nacional 

e a rede municipal.  

 

Figura 1 - Rede rodoviária do PRN 2000 no concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 
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Este conjunto de vias reflete a presença de uma rede viária de estrutura radial, com centro na sede de concelho, como 

se pode constatar através da figura que se apresenta na Planta da Rede Viária e Ferroviária (Desenho II.2.6.1 – Planta da 

Rede Viária e Ferroviária). 

A rede de vias existente configura as acessibilidades rodoviárias internas do concelho, sustentando igualmente as 

ligações externas de proximidade, nomeadamente aos concelhos vizinhos, podendo considerar-se que o concelho de 

Montemor-o-Novo se caracteriza por ter uma posição geográfica favorável relativamente a algumas das principais vias que 

asseguram as ligações viárias ao nível regional. 

Assume a este nível particular destaque o traçado do IP7/A6, que constitui um dos principais eixos de ligação do concelho 

ao exterior, com orientação Nascente-Poente, assim como o traçado da ER 2 que, ainda que a um nível hierárquico inferior, 

assegura, em toda a sua extensão a ligação rodoviária entre o Norte e o Sul do país, pelo interior, sem recurso à utilização 

de itinerários principais ou complementares. 

No sentido de melhor caracterizar a rede rodoviária do território concelhio, optou-se por proceder à sua análise em função da 

hierarquia rodoviária já estabelecida, observando a mesma conformidade com a abordagem que se desenvolve ao longo das 

secções seguintes. 

2.1. REDE RODOVIÁRIA 
FUNDAMENTAL 

 

O concelho de Montemor-o-Novo encontra-se diretamente servido pelo traçado do IP7, eixo rodoviário que é classificado 

como Itinerário Principal, e faz parte integrante da Rede Fundamental definida no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 

2000). Dadas as características que apresenta faz parte integrante da rede nacional de autoestradas (RNA), sendo na 

totalidade abrangido pela A2 (Lisboa - Marateca) e A6 (Marateca - Caia). De referir que a autoestrada A6 (Marateca - Caia) 

sobrepõe-se ao traçado do IP7 em toda a sua extensão, pelo que é comum a designação de IP7/A6. 

Este eixo rodoviário atravessa o concelho na direção Nascente-Poente, desenvolvendo o seu traçado ao longo de uma 

extensão de aproximadamente 38,97 km.  

Esta via assume um caráter estruturante, sendo o principal eixo rodoviário de ligação entre a área metropolitana de 

Lisboa e Espanha (através da fronteira do Caia), sustentando o importante eixo Lisboa - Madrid. 
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Figura 2 - Identificação da Rede de Autoestradas na área de influência do concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 

A presença deste eixo rodoviário assume uma importância determinante para toda a região do Alentejo Central, devido ao 

facto de se enquadrar no corredor central de Infraestruturas de nível nacional/europeu definido no PNPOT e PROTA e 

potenciar a conectividade nacional e internacional da região. 

No quadro seguinte estão representados os nós de ligação ao IP7/A6 com influência no Concelho e a sua distância à 

Cidade de Montemor-o-Novo. 

Quadro 1 - Identificação dos nós de ligação da Rede Autoestradas na área de influência do concelho de Montemor-o-Novo 

Nós de Ligação ao 
IP7/A6 

Designação  Estrada de Acesso 
Distância à Cidade de 

Montemor-o-Novo 

Saída 1 Nó da Marateca A2 -A13 41,2 Km 

Saída 2 Vendas Novas EN4 23,9 Km 

Saída 3 Montemor (oeste) EN114 2,6 Km 

Saída 4 Montemor (este) EN4 5 Km 

Saída 5 Évora (poente) EN114 18 Km 
 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 

Na área de abrangência territorial do concelho de Montemor-o-Novo o traçado do IP7/A6 apresenta dois nós de ligação, 

Montemor (Oeste), que assegura a ligação ao traçado da EN114, e Montemor (Este) / Arraiolos, que assegura a ligação 

ao traçado da EN4. Estes nós estão localizados na envolvente próxima da sede de concelho, sobretudo a saída Montemor 

(Oeste), que dista da Cidade apenas 2,6 km. 

Torna-se ainda importante referir que na RNA as zonas de servidão non aedificandi são as definidas nas alíneas a) e e) do 

número 8 do artigo 32º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 

27 de abril, as quais deverão ser explícitas na Planta de Condicionantes do Plano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marateca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vendas_Novas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89vora
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De referir igualmente que relativamente aos nós de ligação exteriores ao círculo estabelecido na alínea e) do número 8 do 

artigo 32º do EERRN, para as estradas nacionais que se articulam com os nós da RNA, são consideradas as servidões non 

aedificandi definidas na alínea d) do número 8 deste mesmo artigo. 

De citar também a existência do nó de ligação de Vendas Novas que, distando da cidade de Montemor-o-Novo mais de 20 

Km, se situa apenas a cerca de 7 km do aglomerado de Silveiras. Da leitura do mesmo quadro é percetível que a Cidade tem 

na sua área de influência, num raio de 25 Km, o acesso a 4 nós de ligação ao IP7/A6, estando apenas à distância de 

cerca de 41 Km do nó da Marateca, que permite a ligação à A2 (autoestrada do Sul que liga Lisboa a Albufeira) e à A13 

(Autoestrada que liga Marateca a Santarém). 

Relativamente à distância dos principais aglomerados do concelho a um nó de ligação ao IP7/A6, verifica-se através do quadro 

seguinte que todos os aglomerados se situam a menos de 25 km de um nó de ligação estando o aglomerado mais 

distante, a cerca de 21 minutos. 

Quadro 2 - Identificação das distâncias e tempos de acesso aos nós de ligação à Autoestrada dos principais aglomerados do 
concelho de Montemor-o-Novo 

Principais aglomerados urbanos  
Nó de acesso 
IP7/A6 mais 

próximo 

Distância ao nó 
de acesso IP7/A6 

mais próximo 
Tempo (minutos) 

Cabrela Vendas Novas 12,5 15 

Ciborro Montemor (oeste) 21,6 20 

Cortiçadas de Lavre Vendas Novas 18 Km 19 

Foros de Vale de Figueira Montemor (oeste) 14,3 Km 11 

Lavre Vendas Novas 18,2 Km 18 

Santiago do Escoural Montemor (oeste) 16,5 Km 17 

São Cristóvão Montemor (oeste) 23 Km 21 

Silveiras Vendas Novas 7 Km 5 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 

O traçado do IP7/A6 aproxima, por via rodoviária, o concelho de Montemor-o-Novo da Área Metropolitana de Lisboa e de 

concelhos mais distantes, tais como o de Estremoz (72,5 Km = 44 minutos) e de Elvas (110 Km = 64 minutos). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vendas_Novas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vendas_Novas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vendas_Novas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vendas_Novas
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Classificação Designação  
Pontos Extremos e 

Intermédios 
Extensão no Concelho 
de Montemor-o-Novo 

IP7 Lisboa - Caia 
Lisboa-Setúbal-Évora-Estremoz-
Elvas-Caia 

38,968 Km 

Figura 3 - Identificação da Rede Fundamental (Itinerários Principais) - Concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 

 

2.2. REDE RODOVIÁRIA 
COMPLEMENTAR 

 

De acordo com o estabelecido no Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), a rede nacional complementar assegura a ligação 

entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas infra-distrital. 

A rede nacional complementar é formada pelos itinerários complementares (IC) (vias que estabelecem as ligações de maior 

interesse regional) e pelas estradas nacionais (EN), apresentando-se de seguida uma breve análise das infraestruturas viárias 

deste tipo presentes no Concelho. 
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Itinerário Complementar 10 (IC10) – Previsto 

O traçado que se encontra previsto para o IC10 assegura a ligação entre Santarém (IP1), Almeirim, Coruche e Montemor-o-

Novo (IP7/A6). 

De acordo com o PRN2000, o IC10 inicia-se no nó de ligação à Autoestrada IP7/A6 (Montemor Oeste) prolongando-se para 

Noroeste, em direção a Coruche e fazendo a ligação, em Almeirim, ao troço já existente.  

Este Itinerário Complementar apresenta um traçado parcialmente coincidente com a Estrada Nacional 114 (EN114), 

constatando-se que apenas se encontra executado (com o perfil de IC) um troço com alguns quilómetros entre Santarém e 

Almeirim. O restante percurso previsto para a execução do IC10 encontra-se ainda em fase de ponderação, apontando a 

recente avaliação ambiental estratégica para a sua não concretização, conforme se constata no Relatório de Fundamentação 

da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo. 

 

Classificação Designação  
Pontos Extremos e 

Intermédios 
Extensão no Concelho 
de Montemor-o-Novo 

IC10 
Santarém-Montemor-
o-Novo 

Santarém (IP1) – Almeirim – 
Coruche - Montemor-o-Novo (IP7). 

26,064 Km 

Figura 4 - Identificação da Rede Complementar (Itinerários Complementares) - Concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 
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No entanto, e embora não tenha perfil de IC, o traçado da via que permite a ligação da cidade de Montemor-o-Novo aos 

aglomerados de Foros de Vale de Figueira e Lavre (ex-EN114) encontra-se classificado no PRN2000 como IC10, permitindo 

ainda a ligação a Cortiçadas de Lavre através da Estrada Municipal 376. 

Estradas Nacionais 

Estrada Nacional 114 (EN114) 

A EN114 estabelece a ligação entre a cidade de Montemor-o-Novo e a cidade de Évora, e apresenta, na área de jurisdição 

do Concelho, um traçado que se desenvolve praticamente em paralelo ao traçado do IP7/A6, com uma extensão na ordem 

dos 14,581 km. 

 

Estrada Nacional 4 (EN4) 

A EN4 estabelece a ligação entre o Montijo (IC32) - Pegões - Vendas Novas - Montemor-o-Novo - Estremoz e Vila Boim 

(IP7) e constituía a principal via de ligação entre a área metropolitana de Lisboa e Espanha, antes da construção do IP7/A6. 

A EN4 atravessa toda a zona central do território concelhio no sentido Nascente-Poente, ao longo de uma extensão de 

29,319 km, podendo a mesma, por uma questão meramente descritiva, ser segmentada em dois troços: um primeiro troço 

(Poente), que sustenta a ligação rodoviária entre a cidade de Montemor-o-Novo e o limite do concelho com o concelho de 

Vendas Novas, e um segundo troço (Nascente), que se desenvolve entre Montemor-o-Novo e o limite do concelho com o 

concelho de Arraiolos. 

Dada a configuração que apresenta, este eixo rodoviário constitui-se como a principal via de ligação entre as sedes dos 

concelhos de Montemor-o-Novo e de Vendas Novas, que segue um traçado que acompanha, ainda que a alguma distância, 

o traçado do IP7/A6. Este troço da EN4, para além de sustentar a ligação a Vendas Novas sustenta igualmente a principal 

ligação rodoviária entre a cidade de Montemor-o-Novo e Silveiras, e também, ainda que parcialmente, a ligação a 

Cabrela. 

A análise do troço Nascente da EN4 permite afirmar que este eixo se assume como a principal ligação entre Montemor-o-

Novo e Arraiolos permitindo posteriormente a ligação a Estremoz e a Espanha. 

 

Estrada Nacional 253 (EN253) 

Com origem em Montemor-o-Novo (entroncamento da EN4), este eixo viário, que se desenvolve no sentido Nordeste-

Sudoeste, até ao limite do concelho com o concelho vizinho de Alcácer do Sal, numa extensão da ordem dos 21,214 

km, sustenta a principal ligação viária entre a cidade de Montemor-o-Novo e a sede do concelho de Alcácer do Sal, 

onde é assegurado o acesso ao traçado do IC1, um dos principais eixos rodoviários que atravessa a região do Alentejo no 

sentido Norte-Sul. 
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Classificação Designação  Pontos Extremos e Intermédios 
Extensão no 
Concelho de 

Montemor-o-Novo 

EN4 Montijo-Vila Boim 
Montijo (IC 32) – Pegões - Vendas 
Novas -Montemor-o-Novo – Estremoz - 
Vila Boim (IP 7). 

29,319 km 

EN114 
Montemor-o-Novo -
Évora 

Montemor-o-Novo (entroncamento da 
EN 4) - Évora 

14,581 Km 

EN253 
Alcácer do Sal-
Montemor-o-Novo 

Alcácer do Sal (IC 1) - Santa Susana - 
Montemor-o-Novo (entroncamento da 
EN 4). 

21,214 Km 

Figura 5 - Identificação da Rede Complementar (Estradas Nacionais) - Concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 

A EN253 estabelece também, ao nível do concelho, a principal ligação entre Montemor-o-Novo e São Cristóvão.
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2.3. ESTRADAS REGIONAIS  

Para além do conjunto de vias que integram as redes Fundamental e Complementar, o concelho de Montemor-o-Novo está 

igualmente servido por uma via classificada como estrada regional, assumindo a designação de ER2.  

Esta via tem grande relevância na estrutura rodoviária concelhia, assim como nas acessibilidades rodoviárias da região, 

apresentando um traçado que atravessa toda a zona Nascente do território, no sentido Norte-Sul, com uma extensão total 

da ordem dos 45,103 km. 

Esta via chegou a ser a estrada mais longa do país, assegurando a ligação rodoviária pelo interior do país, desde Chaves até 

Faro. Alguns dos seus troços foram reclassificados como ER2, entre os quais o troço que se desenvolve entre Mora e Ervidel, 

no qual se integra a totalidade do percurso que atravessa o concelho de Montemor-o-Novo. 

O traçado da ER2 pode ser segmentado em dois troços: um primeiro troço (norte), entre o limite do concelho com o concelho 

de Coruche e a cidade de Montemor-o-Novo, e um segundo troço (sul), que se desenvolve entre a cidade de Montemor-o-

Novo e o limite do concelho com o concelho de Viana do Alentejo. 

Dado o seu traçado, a ER2 detém numa escala de análise de âmbito regional, uma extrema importância ao nível das 

acessibilidades rodoviárias do concelho ao exterior, designadamente no sentido Norte, constituindo-se como o principal 

percurso de ligação entre a cidade de Montemor-o-Novo e Mora, sede de concelho com o mesmo nome. A um nível 

intraconcelhio, este troço corresponde ao principal acesso rodoviário entre a sede de concelho e o Ciborro. 

O troço Sul da ER2, para além de sustentar a principal acessibilidade rodoviária a Santiago do Escoural, constitui-se como o 

percurso preferencial de ligação entre Montemor-o-Novo e alguns dos concelhos da região, nomeadamente os concelhos de 

Viana do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro Verde e Almodôvar. 
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Classificação Designação  Pontos Extremos e Intermédios 
Extensão no 
Concelho de 

Montemor-o-Novo 

ER2 Mora - Ervidel 
Mora - Montemor-o-Novo – Odivelas - 
Ferreira do Alentejo - Ervidel 

45,103 km 

Figura 6 - Identificação das Estradas Regionais - Concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 

 

2.4. ESTRADAS NACIONAIS 
DESCLASSIFICADAS SOB 
JURISDIÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 

 

A estrutura rodoviária do concelho de Montemor-o-Novo integra também algumas vias que foram desclassificadas pelo PRN 

2000 mas que ainda não foram transferidas para jurisdição municipal, encontrando-se por isso sob jurisdição da entidade 

Infraestruturas de Portugal, SA. 

EN370 - Estrada Desclassificada 
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Esta via, que se desenvolve no quadrante Sudeste do concelho, estabelece a ligação entre a ER2, junto a Santiago do 

Escoural, e o limite do concelho de Montemor-o-Novo com o concelho de Évora, assegurando posteriormente a ligação a 

Arraiolos e a Aviz. 

EN380 - Estrada Desclassificada 

O troço da EN 380 que se desenvolve na área de abrangência territorial do concelho de Montemor-o-Novo tem a sua origem 

no traçado da EN114, em Lavre, desenvolvendo-se para Sudoeste, até ao limite do concelho com o concelho de Vendas 

Novas, permitindo uma ligação mais direta entre Lavre e Vendas Novas.  

 

EN114 Desclassificada 

A estrada EN114 que faz a ligação entre Montemor-o-Novo e Almeirim foi desclassificada como estrada Nacional. 

No troço entre o entroncamento com o nó de ligação Montemor Oeste da A6 e Almeirim encontra-se classificada como IC10, 

e no troço entre a cidade de Montemor-o-Novo e o referido nó, cerca de 1,741 km assume a designação de EN114 

desclassificada. 

Até à construção de uma via com características correspondentes a um itinerário complementar, é esta via que assegura a 

ligação entre Montemor-o-Novo e Almeirim. 

 

EN253-2 Desclassificada 

Esta via assume uma expressão pouco significativa, uma vez que o seu traçado se desenvolve ao longo de uma extensão de 

apenas 0,731 km, constituindo o percurso de ligação entre o traçado da EN253 e a antiga estação de caminho de ferro de 

Torre da Gadanha, entretanto desativada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/IC10
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Classificação Designação  
Pontos Extremos e 

Intermédios 

Extensão no 
Concelho de 

Montemor-o-Novo 

EN370 - 
Desclassificada 

ER2 (Escoural) - EN114 
Escoural - São Sebastião da 
Giesteira - EN114 

9,235 km 

EN380 - 
Desclassificada 

Lavre - Vendas Novas Lavre - Vendas Novas 18,164 Km 

EN114 - 
Desclassificada 

Montemor-o-Novo - 
Entroncamento com o nó 
deligação ao IP7/A6 
(Montemor - Oeste) 

Montemor-o-Novo - Entroncamento 
com o nó deligação ao IP7/A6 
(Montemor - Oeste) 

1,741 Km 

EN253-2 
EN253 - Torre da 
Gadanha 

EN253 - Torre da Gadanha 0,731 Km 

Figura 7 - Identificação das Estradas Nacionais Desclassificadas - Concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 
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2.5. ESTRADAS E CAMINHOS 
MUNICIPAIS 

 

Integram a rede viária municipal as estradas e caminhos municipais do concelho de Montemor-o-Novo representadas nas 

figuras e quadros seguintes. 

 

Figura 8 - Identificação das Estradas Municipais - Concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: CMMN, CAOP 2015 

Quadro 3 - Estradas Municipais - Concelho de Montemor-o-Novo 

Designação Pontos Extremos 
Coordenada 

Origem 
Coordenada 

Destino 
Extensão 
(metros) 

EM 507 IC 10 / EN 114 (Lavre) e ER 2 (Ciborro) -20602,10 ; -99285,97 -8276,97;-96948,58 14216 

EM 507 ER 2 (S. Geraldo) – Limite do Concelho (Sabugueiro)  -5294,94;-100649,69 -1133,11;-100038,94 4610 

EM 515 EM 530 (Cortiçadas de Lavre) - Limite do Concelho (Carapuções) -24272,24;-95796,22 -26735,59;-93696,48 3615 

EM 519  EN 4 (Silveiras) - Limite do Concelho (Colónias)  -20077,10;-113067,83 -23088,64;-113498,75 3321 
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Designação Pontos Extremos 
Coordenada 

Origem 
Coordenada 

Destino 
Extensão 
(metros) 

EM 519  Limite do Concelho (Monte da Regina) – EN 380 (Cabrela)  -24699,19;-114923,03 -29008,37;-118726,81 6070 

EM 519  EN 380 - Limite do Concelho (Herdade do Bem Calado)  -30734,25;-119903,51 -39090,73;-120087,95 8652 

EM 519-1 EM 519 (Colónias) - Estação de Caminho de Ferro de Cabrela -22581,05;-113279,88 -21872,23;-113962,91 1017 

EM 376  
EN 114 ao cruzamento da EM 515, sobrepõe-se à Rua Feliciano 
Lopes Galvão 

-22157,8;-93496,07 -24272,24;-95796,22 3291 

EM 530 EM 515 (Cortiçadas de Lavre) - EN 380 (Pitamariça)  -24272,24;-95796,22 -24873,99;-100285,28 4751 

EM 535 ER 2 (São Cristóvão) - Limite do Concelho (Foros de Pinheiro) -15202,09;-129555,24 -15985,35;-133219,66 4582 

EM 535 ER 2 (Santiago do Escoural) - EN 253  -3046,48;-125124,87 -15236,44;-128841,90 14092 

EM 535-1  EM 535 - Estação de Caminho de Ferro do Escoural  -5659,43;-124556,03 -6151,1;-124748,91 638 

EM 537 Montemor-o-Novo - ER 2  -6775,87;-114058,89 -6408,40;-117307,96 3512 

EM 540 Limite do Concelho (Monte do Ramalhão) - Limite do Concelho  -34540,63,-128134,78 -32600,42; -127143,19 2276 

Total    74643 

Fonte: Lei n.º 2110, de 19 agosto de 1961; Decreto-Lei n.º 34593, de 11 de maio de 1945; PRN85 Junta Autónoma das Estradas; DOAS/CMMN 

 

Figura 9 - Identificação dos Caminhos Municipais - Concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: CMMN, CAOP 2015 
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Quadro 4 - Caminhos Municipais - Concelho de Montemor-o-Novo 

Designação Pontos Extremos 
Coordenada 

Origem 
Coordenada 

Destino 
Extensão 
(metros) 

CM 1048 EM 515 - Monte da Gralheira Velha -26093,22;-94741,92 -25788,66;-93373,28 1745 

CM 1049 IC 10 / EN 114 - EM 530  -21490,49;-95685,03 -23282,25; -95162.6 2068 

CM1050  
EM 530 (Sobrepõe-se ao traçado da Rua da Liberdade e Rua 1º 
de maio) – Cortiçadas de Lavre  

-24263,13;-95842,91 -23452,72; -95484,76 1252 

CM 1051 EM530 (Vale das Custas) - EN114 (Lavre)  -24377,64;-97336,13 -20630,49;-98998,79 4875 

CM 1052 EM515 - CM 1048  -25073,18;-95375,81 -25360,16;-94906,15 595 

CM 1053 
Monte da Sesmaria Nova - Ponte da Ribeira de Lavre, na 
Herdade do Monte dos Frades e Anexas  

-33274,75;-98976,23 -31408,85;-97051,83 2991 

CM 1055 IC 10 / EN 114 à Herdade do Carrascal -17499,75;-103531,81 -23075,92;-106502,41 6997 

CM 1056 EN 4 - Herdade da Represa  3376,29;-108470,75 2869,58;-106553,19 2093 

CM 1058 EM 519 -Limite do Concelho (Vale de Ancho) -36830,11;-119729,95 -34192,98;-115082,47 5660 

CM 1066 EN4 - Safira  -15063,14;-113570,53 -16486,29;-116777,80 3908 

CM 1067 EN 380 - Estação Elevatória de Cabrela  -29542,67;-118842,91 -30020,79;-118546,82 801 

CM 1068 EN 4 - Santo Aleixo  -10076,05;-113168,31 -14782,81;-110857,03 6339 

CM 1068-1 CM 1068 - Escola de S. Gens  -11736,89;-111672,23 -11198,72;-111375,25 624 

CM 1069 EN 114 – Ermida de N. S. da Conceição  -7555,98;-112992,90 -7909,01;-112789,73 408 

CM 1070 Montemor-o-Novo (EN 4) - Ermida de N. S. da Visitação  -6836,97; -113247,51 -6125,43; -112351,09 1286 

CM 1071 ER 2 (Ex-EN 2) - EN4  -7800,41;-114165,92 -9055,66;-113619,35 1467 

CM 1072  ER 2 (Ex-EN 2) - Estrada de Circunvalação do Castelo  -7791,82; -113990,76 -7134,12;-113966,14 791 

CM 1073 ER 2 (Ex-EN 2) (S. Mateus) – EN 253 (Rotunda do Lanita) -7002,81;-116414,32 -9014,82;-115465,12 2657 

CM 1074 EN114 - Santa Sofia  4039,80; -116469,02 4165,06; -116192,81 304 

CM 1076 ER 2 (Ex-EN 2) (Caeiras) – CM 1077 (Moinho da Ana) -4060,60;-120844,92 -9343,03;-119739,52 6174 

CM 1076-1 CM 1076 – Convento dos Monges  -4976,78; -121237,31 -5265,25;-121463,03 416 

CM 1077 ER 2 (Ex-EN 2) - Aldeia da Biscaia -3273,81;-124555,80 -4580,57;-123717,62 1629 

CM 1077 Monte Novo – EN 253  -8374,85;-122341,71 -8281,19;-115115,95 7963 

CM 1078 Cemitério do Escoural – EM 535  -3401,13;-125547,20  -3103,63;-125091,58 547 

CM 1079 EN 370 Desclassificada (Escoural) - Limite do Concelho  -2208,36;-125536,40 5008,38;-127889,81 8052 

CM 1079-1 CM 1079 – São Brissos (Ligação EN 370 Desclassificada)   2799,39;-126926,39 1920,54;-125470,56 1809 

CM 1080 ER 2 (Casa Branca) - Monte da Prata  -2417,60;-130084,49 -3284,07;-129284,51 1407 

CM 1143 EM 535 - Foros de Amendonça  -15155,71;-130649,39 16274,87;-131530,56 1700 

CM 1160 EN 253 (Baldios) - Limite do Concelho (Barrancão) -14456,98;-122669,71 -20268,52;-125344,60 9079 

CM 1172 IC 10 / EN 114 – Pedrógão  -18014,71;-102534,67 -15413,63;-101110,26 3233 

CM 1177 IC 10 / EN 114 (Ferro da Agulha) – CM 1068  -8551,91;-110750,67 -11263,48;-112173,17 3225 

CM 1177 CM 1068 – EN 4  -10705,91;-112850,16 -10964,59;-113169,09 596 

CM 1177 EN 4 - EN 253  -10738,87;-113277,48 -9040,49;-115425,38 3019 

CM 1178 EM 519 (Colónias) - Limite do Concelho (Marconi) -22633,99;-113180,87 -22692,93;-112719,37 466 

Total    96176 

Fonte: Lei n.º 2110, de 19 agosto de 1961; Decreto-Lei n.º 45552, de 30 de janeiro de 1964; PRN85 Junta Autónoma das Estradas; DOAS/CMMN 
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Os caminhos identificados no PRN85 como vias não classificadas e as vias classificadas como caminhos públicos por 

deliberação de Câmara, passam a ter a designação de estradas municipais e a seguinte classificação “EMMN” seguida de 

um número, integrando o cadastro da rede viária municipal, conforme figura e quadro seguinte: 

 
Figura 10 - Identificação das Estradas Municipais (EMMN) 

Fonte: CMMN, CAOP 2015 

Quadro 5 - Estradas Municipais EMMN 

Designação Pontos Extremos 
Coordenada 

Origem 
Coordenada 

Destino 
Extensão 
(metros) 

EMMN1 EN 114 (Pintada) – Limite do Concelho (Picote)  -5083,93;-113634,59 -2367,93;-116011,12 3786 

EMMN2 Estrada de Circunvalação do Castelo -7288,9;-113787,65 -7288,9;-113787,65 1468 

EMMN3 EM 537 - Santa Margarida (Caminho dos Remendeiros) -6505,31;-114429,13 -5172,22;-114508,80 1882 

EMMN4 CM 1071 - CM 1177 (Caminho do Marquinho)  -7844,30; -114126,92 -9749,69;-115039,73 2341 

EMMN5 EM 519 - Limite do Concelho (Estrada Cabrela - Vendas Novas) -27625,01;-117814,32 -28009,63; -114021,98 4269 

EMMN6 CM 1160 (Baldios) - EN 380 (Cabrela)  -18123,46;-121955,89 -31043,76;-121561,57 14498 

EMMN7 Caminho Agrícola da Freixeirinha -13035,3;-106582,52 -8021,75;-97823,07 14014 

EMMN8 
Caminho da ER 2 Km503+210 - Monte Cavaleiro - Monte do 
Pinheiro  

-6782,12;-98823,33 -4798,17; -97649,82 2553 

EMMN9 Caminho da Sexta-a-Velha -14428,06;-122476,8 -11382,21;-123331,97 3962 
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Designação Pontos Extremos 
Coordenada 

Origem 
Coordenada 

Destino 
Extensão 
(metros) 

EMMN10 EN253-2 a Caminho da Sexta-a-Velha  -13424,26;-120387,66 -12164,31;-122191,59 2612 

EMMN11 
Caminho da EN4 ao CM1177 (Fazenda da Torrinha/Fazenda do 
Medronhal) 

-9183,27;-113607,12 -10771,44;-113630,29 1984 

EMMN12 
EMMN11 ao CM1177 (Fazenda da Torrinha/Fazenda do 
Medronhal) 

-9939,95;-114099,63 -10581,64;-114280,84 672 

EMMN13 Caminho de Ligação da EN 253 ao CM1073 -9427,49;-115783,25 -8652,05;-115683,7 966 

Total     55007 

Fonte: PRN85 Junta Autónoma das Estradas; CMMN 

A rede viária municipal do concelho de Montemor-o-Novo tem uma extensão total da ordem dos 225 km e abrange 

diferentes tipos de classificação de vias conforme o quadro seguinte: 

Quadro 6 - Quilómetros abrangidos por tipo de via  

Tipo de Via  Extensão (km)  

Estradas Municipais  74,643 

Caminhos Municipais  96,176 

Estradas Municipais EMMN 55,007 

Total 225,826 

De acordo com a informação dos serviços municipais, a Câmara Municipal, para além das vias anteriormente identificadas, 

tem realizado intervenções de beneficiação em 246,45 Km de outros caminhos. 

2.6. A REALIDADE DA ESTRUTURA 
RODOVIÁRIA LOCAL NA 
PERSPETIVA DAS JUNTAS DE 
FREGUESIA 

 

Objetivando obter um conhecimento mais profundo da realidade concelhia em matéria de rede rodoviária, na fase inicial dos 

trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal, houve lugar a vários contatos informais com os representantes dos diversos 

órgãos de poder local, realizados através de entrevistas aos presidentes das sete juntas de freguesia do concelho, na 

sequência das quais viriam a ser realizados inquéritos com o objetivo primordial de estabelecer o quadro de referência de 

cada freguesia, ao nível das acessibilidades viárias. Embora tais inquéritos se caracterizem por uma componente mais 

empírica do que propriamente técnica, crê-se no entanto, que poderão ser assumidos como representativos da realidade 

vivida nas diversas freguesias, nesta matéria. 

Observados estes pressupostos, será de referir que uma das questões chave formulada no âmbito dos inquéritos realizados, 

consiste na eventual necessidade de criação de ligações rodoviárias adicionais para além das que já servem cada freguesia. 

Na sua generalidade, todas as juntas de freguesia reconhecem que não se verifica a necessidade de criação de 

quaisquer novas acessibilidades, sendo no entanto a única exceção, a Junta de Freguesia de Foros de Vale de Figueira, 

que refere a necessidade de criação de uma nova ligação entre as Courelas da Freixeirinha e a EN 114.  
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Será no entanto de crer que o reforço das acessibilidades a este aglomerado faria mais sentido se fosse concretizado através 

da requalificação / reabilitação do percurso já existente, que beneficiaria as acessibilidades atuais, assim como o acesso às 

unidades turísticas da Herdade do Barrocal de Baixo e do Barrocal das Freiras (presentemente encerrado). A concretização 

desta intervenção, a ocorrer, potenciaria igualmente um incremento efetivo das condições de acessibilidade ao Aeródromo 

Municipal da Amendoeira, cuja localização se desenvolve na proximidade do traçado da EN 114. 

Quadro 7 - Principais vias de comunicação utilizadas nas deslocações dentro da freguesia e para fora da freguesia 

Freguesias Deslocações internas 
Deslocações para fora da 

freguesia  

Cabrela n.r. n.r 

Ciborro ER 2, EM 504 ER 2, EM 504 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre EN 114, EN 380, EM 504, EM 507  EN 114, EN 380, EM 504, EM 507 

Foros de Vale de Figueira EN114, estradas e caminhos públicos EN114 

UF de N. S. da Vila, N. S. do Bispo e Silveiras n.r. n.r 

São Cristóvão Estradas e caminhos públicos EN 253 

Santiago do Escoural Estradas e caminhos públicos ER 2 

Fonte: Inquéritos às juntas de freguesia (2015) 

Nota: n.r.- não respondeu  

Também no âmbito dos inquéritos realizados procurou-se saber quais as principais vias de comunicação utilizadas pela 

população residente em cada uma das freguesias, nas suas deslocações dentro da própria freguesia e para fora dela. Na sua 

generalidade, e independentemente da utilização das estradas e caminhos municipais disponíveis, é mais evidente a 

utilização das principais vias da estrutura rodoviária do concelho (de nível hierárquico mais elevado), assumindo 

particular destaque a ER 2, a EN 114 e a EN 253, uma vez que cada uma delas sustenta a principal ligação rodoviária entre 

a respetiva freguesia e a sede de concelho.  

Uma outra questão constante dos inquéritos realizados refere-se às condições de segurança da rede viária de distribuição 

local. Todas as juntas de freguesia que responderam a esta questão, fizeram-no de uma forma generalista e vaga, salientando 

apenas que esta rede viária não se apresenta em condições tidas como adequadas a uma circulação segura, à exceção das 

Junta de Freguesia de Cabrela e a União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, que 

não produziram qualquer resposta. 

Quadro 8 - Quadro-resumo das intervenções necessárias na estrutura rodoviária local existente nas freguesias do concelho de 
Montemor-o-Novo 

Freguesias Acessos a melhorar  Acessos a pavimentar Acessos a qualificar 

Cabrela 

Ligação entre Cabrela e Landeira, e 
ligação entre Cabrela e Vendas Novas, 
devido ao péssimo estado de 
conservação 

Ligação entre Cabrela e Baldios, uma 
vez que o pavimento existente, em terra 
batida, se apresenta impraticável  

n.r. 

Ciborro 
Ligação entre Ciborro e Lavre, uma vez 
que esta via se apresenta em mau 
estado  

n.r. n.r. 

UF de 
Cortiçadas de 
Lavre e Lavre 

Ligação entre Pitamariça e Alto da Mata, 
ligação entre Lavre e Ciborro e ligação 
entre Lavre e Vendas Novas, devido à 
ausência de bermas e ao estado de 
degradação do pavimento 

Ligação entre Pitamariça e Alto da Mata, 
ligação entre Lavre e Ciborro e Ligação 
entre Lavre e Vendas Novas, uma vez 
que o pavimento se apresenta muito 
degradado 

Ligação entre Pitamariça e Alto da Mata, 
e ligação entre Lavre e Ciborro, dada a 
ausência de bermas ao longo da via 
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Freguesias Acessos a melhorar  Acessos a pavimentar Acessos a qualificar 

Foros de Vale 
de Figueira 

Ligação entre a EN 114 e a Herdade do 
Pedrógão, por motivos de trânsito. 

Ligação da Rua P. José Flausino à Rua 
João Paulo II, em virtude do elevado 
número de utentes / trânsito. 

n.r. 

UF de N.S. da 
Vila, N.S. do 
Bispo e 
Silveiras 

n.r. n.r. n.r. 

São Cristóvão 
Ligação entre São Cristóvão e Santiago 
do Escoural, uma vez que o piso desta 
via se apresenta muito degradado. 

n.r. n.r. 

Santiago do 
Escoural 

n.r. n.r. 

Ligação entre Santiago do Escoural e 
Biscaia e ligação entre Santiago do 
Escoural e São Cristóvão, uma vez que 
estas vias apresentam um pavimento 
bastante degradado e registam 
diariamente um elevado grau de 
utilização 

Fonte: Inquéritos às juntas de freguesia (2014) 

Nota: n.r.- não respondeu  

A Junta de Freguesia de Ciborro refere que a EM 507 está praticamente intransitável, bem como também ainda existem 

algumas ruas por pavimentar, sem formalizar qualquer identificação das mesmas. Já a União de Freguesias de Cortiçadas 

de Lavre e Lavre assinala a necessidade de realização de obras em duas estradas municipais, designadamente a EM 530 e 

a EM 507, enquanto a Junta de Freguesia de Santiago do Escoural, identifica várias deficiências em termos de pavimentação 

e estado de conservação e refere a necessidade de realização de obras no troço rodoviário que assegura a ligação entre a 

sede de freguesia e a povoação de Biscaia. O troço em causa tem início na envolvente próxima de Santiago do Escoural, a 

Norte, tendo origem no traçado da ER 2, que se assume como sendo o principal eixo rodoviário que serve a freguesia. 

A Junta de Freguesia de São Cristóvão refere a necessidade de realização de obras na EM 535, estrada municipal que 

assegura a ligação entre São Cristóvão e Santiago do Escoural, estabelecendo a ligação entre a ER 2, e a EN 253, com a 

qual entronca a Norte de São Cristóvão. 

A Junta de Freguesia de Foros de Vale de Figueira, identifica a necessidade de pavimentação de alguns arruamentos (Rua 

João Paulo II, Rua Padre José Flausino, Rua de Angola e Rua 8 de Março), bem como a reparação do tapete betuminoso na 

Rua António Casquinha, Rua Caminho do Futuro e Rua Bento Gonçalves. 

Uma outra questão abordada refere-se à existência de conflitos rodoviários em localizações específicas da freguesia. Apenas 

as juntas de freguesia de Foros de Vale de Figueira e de Santiago do Escoural responderam afirmativamente a esta questão. 

Todas as restantes, com exceção da Junta de Freguesia de Cabrela e da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, 

Nossa Senhora do Bispo e Silveiras (que não responderam), não identificaram a existência de quaisquer conflitos viários na 

sua área de jurisdição. 

A identificação da existência de conflitos viários pela Junta de Freguesia de Foros de Vale de Figueira aponta para apenas 

uma localização, mais especificamente para a Rua João Paulo II, sem no entanto especificar a sua natureza. Será no entanto 

expetável que estes conflitos possam estar diretamente associados ao facto de neste arruamento se encontrar implantado o 

Centro Social João Paulo II, equipamento de apoio à terceira idade, que integra as valências de Lar de Idosos, Centro de Dia 

e Serviços de Apoio Domiciliário. 
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A Junta de Freguesia de Santiago do Escoural viria igualmente a assinalar a existência de um conflito viário na Rua Dr. 

Magalhães de Lima, um dos principais arruamentos da Vila, que coincide com o traçado da ER 2.  

O conflito viário identificado resulta do atravessamento em simultâneo, por veículos pesados e de transportes coletivos, 

situação que conjugada com o reduzido perfil transversal da via, se traduz em constrangimentos ao nível da fluidez do tráfego 

rodoviário. 

Relativamente à existência de conflitos associados a situações de estacionamento público, e embora possa ser entendível 

que esta questão não está diretamente associada à estrutura rodoviária, será de considerar que a adoção de soluções 

adequadas de estacionamento, orientadas em função dos espaços públicos e das funções marginantes que a eles se 

encontram diretamente associados, devem ser encarados como um exercício de planeamento urbano integrado, 

salvaguardando de forma efetiva a qualidade dos espaços públicos e dos ambientes urbanos que integram. 

A única junta de freguesia que identificou a existência de 

problemas a este nível foi a Junta de Freguesia de Santiago 

de Escoural. Esta problemática assume particular gravidade, 

uma vez que Santiago do Escoural, sendo uma vila 

centenária, apresenta inúmeros arruamentos com perfis 

transversais reduzidos e com poucas ou nenhumas 

condições para o aparcamento automóvel. 

Uma última questão prende-se com a existência de 

carências em matéria de áreas de circulação pedonal. As 

respostas obtidas por parte das juntas de freguesia de 

Santiago do Escoural e São Cristóvão referem o facto de não existirem carências em matéria de áreas de circulação pedonal.  

A junta de freguesia do Ciborro identifica a necessidade de existência de passeios ao longo da ER 2, via principal de 

atravessamento da freguesia e do próprio aglomerado do Ciborro. De igual forma, também a União de Freguesias de 

Cortiçadas de Lavre e Lavre identifica a existência de algumas carências nessa matéria, nomeadamente ao nível dos troços 

da EN 114 e EN 380 que atravessam a vila de Lavre, bem como ao longo das estradas municipais EM 530 e EM 507. 

Também a Junta de Freguesia de Foros de Vale de Figueira refere a existência de alguns constrangimentos ao longo da 

EN114, via que sustenta a principal ligação entre Foros de Vale de Figueira e a sede de concelho e atravessa o aglomerado. 

De acordo com as informações disponibilizadas, esta via é ladeada por valetas, sem passeios para a circulação de peões, 

fazendo-se esta diretamente no piso rodoviário, situação que já originou acidentes com vítimas mortais. 

 

  

Fotografia 1 - Vista do perfil transversal da Rua Dr. 
Magalhães Lima - Santiago do Escoural 

Fonte: CMMN 
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3. REDE FERROVIÁRIA  

Fazendo parte integrante da rede de comunicação terrestre de Montemor-o-Novo, e complementarmente ao sistema 

rodoviário, está presente no concelho o sistema ferroviário, ainda que o seu papel em matéria de criação e reforço das 

acessibilidades se possa considerar algo limitado. 

A articulação do Concelho com o sistema ferroviário nacional é assegurada através da estação de Casa Branca, que 

se encontra localizada na freguesia de Santigo do Escoural, no quadrante Sudeste do concelho, estação esta que se localiza 

a cerca de 18 km da sede de concelho. 

Esta estação situa-se na confluência da Linha do Alentejo com a Linha de Évora, sendo a única estação que se encontra 

presentemente em funcionamento no concelho de Montemor-o-Novo. 

 
Figura 11 - Rede ferroviária existente no concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 

A Linha do Alentejo estabelece a ligação entre o Barreiro e Beja, e a Linha de Évora assegura unicamente a ligação entre 

a estação de Casa Branca e a cidade de Évora. 

Para além destas duas linhas que servem diretamente o concelho de Montemor-o-Novo, será ainda de assinalar a presença 

de uma outra infraestrutura ferroviária, a Linha de Vendas Novas, que assegura a ligação entre a estação de Setil (Linha do 

Norte) e a estação de Vendas Novas, uma das estações que faz parte integrante da Linha do Alentejo. 

Uma pequena extensão do traçado desta linha atravessa o quadrante Noroeste do concelho de Montemor-o-Novo, a Poente 

de Lavre e de Cortiçadas de Lavre, num percurso que observa uma estreita relação de proximidade com o limite administrativo 

do Concelho e da sua fronteira com os concelhos vizinhos de Coruche e de Vendas Novas. 

Esta linha ferroviária não tem qualquer importância ao nível das acessibilidades do Concelho, uma vez que não tem qualquer 

ponto de paragem (estação ou apeadeiro), no entanto terá que ser garantida a servidão que decorre da sua presença. 
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Figura 12 - Rede ferroviária existente no concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Infraestruturas de Portugal SA (adaptado) 

A análise do sistema ferroviário presente no concelho de Montemor-o-Novo permitiu identificar a presença de um pequeno 

ramal ferroviário particular, desenvolvendo-se em estreita articulação com a estação de Casa Branca. Este ramal assume a 

designação de Ramal de Ferrovias e tem origem na estação de Casa Branca, apresentando uma extensão de apenas algumas 

centenas de metros e um traçado que se desenvolve paralelamente ao traçado da Linha de Évora. (vd. Planta da Rede Viária 

e Ferroviária (Desenho II.2.6.1 – Planta da Rede Viária e Ferroviária) 
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O sistema ferroviário presente no território concelhio, assumia no passado uma maior expressão do que observa atualmente, 

uma vez que integrava, até 1988, uma outra infraestrutura ferroviária – o Ramal de Montemor, que com uma extensão de 

aproximadamente 13 km, servia diretamente a sede de concelho, assegurando a ligação à linha do Alentejo na estação de 

caminho de ferro de Torre da Gadanha. Com o encerramento do ramal esta estação foi encerrada, situação que se viria 

também a verificar nos apeadeiros de Cabrela, Paião e Santiago do Escoural. 

Não obstante o município não ter competências diretas em matéria de gestão de infraestruturas ferroviárias, o Ramal de 

Montemor viria a ser objeto de intervenção por parte da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, na sequência de uma 

parceria formalizada com a REFER, convertendo-o numa Ecopista. 
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4. LINHAS DE ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA E INTERVENÇÕES 
PREVISTAS A CURTO PRAZO 

 

Observado o contexto de análise e diagnóstico em que o presente documento se enquadra, e sem prejuízo do eventual 

desenvolvimento de propostas formais em matéria de infraestruturas rodoviárias que possam vir a ser assumidas e 

enquadradas no novo modelo de ordenamento e de organização territorial a estabelecer no âmbito da revisão do Plano Diretor 

Municipal de Montemor-o-Novo, entende-se pertinente a referência a algumas das expetativas que a Câmara Municipal detém 

ao nível da rede viária concelhia, bem como a identificação de algumas intervenções que se consideram estruturantes. 

A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo estabeleceu como um dos objetivos que se encontra subjacente à revisão do Plano 

Diretor Municipal a qualificação da rede viária e a oferta de transporte público urbano rodoviário, sendo este um dos eixos 

estratégicos de desenvolvimento definidos no Relatório de Fundamentação para a Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Montemor-o-Novo. 

Este objetivo assume a prossecução e a concretização da visão do município em matéria de rede viária, refletindo-se a 

mesma, de acordo com o que se encontra definido no documento suprarreferido, em duas grandes linhas de orientação 

estratégica, designadamente:  

 1. Estruturação de uma rede viária concelhia conexa e hierarquizada com o estabelecimento e/ou 

beneficiação das ligações intraconcelhias; 

 2. Construção da variante rodoviária à cidade de Montemor-o-Novo. 

A primeira linha de orientação deverá assentar sobretudo num reforço da funcionalidade da rede viária interna, crendo-se 

que a sua concretização poderá via a assumir um contributo efetivo, num horizonte temporal de médio prazo, para a 

diminuição da dependência da estrutura viária municipal relativamente às principais vias que servem presentemente 

o concelho, cuja estruturação se apresenta manifestamente centralizada em torno da sede de concelho. 

Essencialmente, e tendo em consideração os contatos estabelecidos com os presidentes das diversas juntas de freguesias 

do concelho, assim como os resultados dos inquéritos às juntas de freguesia realizados na fase inicial do processo técnico 

de revisão do Plano Diretor Municipal, as ações a realizar deverão assegurar a requalificação das ligações viárias já 

existentes, uma vez que, na sua generalidade, não se regista a necessidade de promover a criação de novas ligações. 

A segunda linha de orientação estabelecida corresponde a um anseio que tem vindo a ser manifestado pela Câmara Municipal, 

tendo sido já assumido aquando da elaboração do Plano de Urbanização da Cidade. A execução de uma variante rodoviária 

à cidade de Montemor-o-Novo permitiria desviar o trânsito da principal via de atravessamento da Cidade (Avenida 

Gago Coutinho), libertando-a do elevado tráfego de veículos pesados de transporte de mercadorias que aí circula diariamente. 

Tendo em consideração a magnitude dos investimentos que estarão inevitavelmente associados à concretização de uma 

solução viária desta natureza, será expetável e recomendável que a sua execução futura seja equacionada de forma conjunta 

entre a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e as Infraestruturas de Portugal, SA, no sentido de avaliar a viabilidade de 

construção da Via Circular que reúna as características capazes de sustentar as funcionalidades pretendidas. 
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Uma solução alternativa, menos onerosa em termos de investimento, uma vez que não implicaria a realização de uma nova 

infraestrutura rodoviária, poderia eventualmente ser formalizada através da celebração de protocolos que viabilizassem a 

circulação de veículos pesados no troço do IP7/A6 que se desenvolve entre os dois nós de ligação existentes, nomeadamente 

o nó de Montemor (Oeste) e o nó de Montemor (Este) / Arraiolos. 

No presente contexto de análise, será também importante fazer uma abordagem à intervenção da Câmara Municipal ao nível 

da rede rodoviária. De facto, a Câmara Municipal nos seus Orçamentos e Documentos Provisionais mais recentes, 

designadamente os referentes aos anos de 2015 e 2016, refere a importância da manutenção, requalificação e 

ordenamento da rede viária, considerando este tópico como uma das áreas em que se verifica a necessidade de uma 

intervenção continuada, referindo igualmente que os volumes de investimento inerentes a esta tipologia de intervenções 

assume uma expressão substancialmente superior às disponibilidades financeiras, havendo assim que definir prioridades.  

Igualmente de acordo com a Proposta de Orçamento Municipal e Documentos Provisionais referente a 2016, no âmbito do 

Programa de Qualificação da Rede Viária, está prevista a realização de intervenções consideradas prioritárias, 

nomeadamente nas estradas municipais EM507 (Ligação entre Lavre e Ciborro), EM530 (Ligação entre Cortiçadas de Lavre 

e Pitamariça) e EM535 (Ligação entre São Cristóvão e Santiago do Escoural), resultando esta última da aprovação do 

programa LIFE-LINES. 

Para além das intervenções previstas pela Câmara Municipal num horizonte temporal de curto prazo, é igualmente importante 

abordar as intervenções previstas pela entidade Infraestruturas de Portugal, SA no distrito de Évora. 

De acordo com a informação constante no documento “Plano de Proximidade de Médio Prazo 2015-2019”, produzido ainda 

sob tutela da EP - Estradas de Portugal, SA, confirma-se a inferência anteriormente estabelecida relativamente à execução 

do Itinerário Complementar 10 (IC10). De facto, não está prevista a execução deste itinerário num horizonte temporal de curto 

/ médio prazo. 

Relativamente à área de abrangência territorial do concelho de Montemor-o-Novo apenas se prevê a realização de algumas 

intervenções de menor magnitude, tal como se pode verificar no quadro seguinte. 
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Quadro 9 - Intervenções previstas na Rede Rodoviária Nacional - Distrito de Évora (2015-2019)  

 

 
Fonte: Estradas de Portugal - Plano de Proximidade de Médio Prazo 2015-2019 

O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas PETI3+ prevê ainda um conjunto de projetos de investimento prioritário 

a concretizar em infraestruturas de transporte ao longo do período compreendido entre 2014 e 2020, em articulação com o 

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT). 

O PNPOT estabelece no seu modelo territorial, designadamente no Sistema de 

Acessibilidades e Conetividade Internacional em Portugal Continental, os 

grandes corredores em que devem ser integrados projetos de infraestruturas 

estruturantes de transporte que concretizem as principais ligações com a 

Europa e com o resto do mundo através dos modos ferroviário, rodoviário, 

marítimo-portuário e aeroportuário. 

O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas PETI3+ estabelece 6 

eixos de desenvolvimento prioritários para o horizonte 2014-2020, coincidentes 

com os principais corredores do PNPOT, sendo que um dos eixos considerados 

terá necessariamente impacto no concelho de Montemor-o-Novo. 

Trata-se do Corredor Internacional Sul, que estabelece a ligação entre o Arco 

Metropolitano de Lisboa, incluindo os portos de Lisboa, Setúbal e Sines, o 

aeroporto de Lisboa e plataformas logísticas a Madrid e ao resto do território 

europeu. Neste eixo está previsto um investimento para o setor ferroviário no 

Corredor Sines / Setúbal / Lisboa - Caia (Sines / Setúbal / Lisboa - Caia + 

Poceirão – Vendas Novas + Bombel - Casa Branca + Ramal Petrogal 

Sines).  

  

Figura 13 - Corredor Internacional Sul  

Fonte: Ministério da Economia, 2014 - Plano 
Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 

PETI3+ 
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5. MOBILIDADE  

O presente descritor visa a identificação dos padrões de mobilidade que ocorrem na realidade territorial do concelho de 

Montemor-o-Novo, procurando obter uma melhor perceção e compreensão das dinâmicas existentes. 

5.1. MEIO DE TRANSPORTE  

A análise que seguidamente se desenvolve tem como objetivo principal a identificação dos principais meios de transporte 

utilizados pela população residente no concelho de Montemor-o-Novo, nas suas deslocações residência / local de trabalho 

ou de estudo, recorrendo-se para o efeito aos dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, 

designadamente os dados referentes ao último censo realizado. 

Por questões de ordem metodológica, optou-se por desagregar a análise, considerando para o efeito a população residente 

no concelho sob duas perspetivas; a população residente que exerce a sua atividade no concelho de Montemor-o-Novo e 

noutros concelhos e a população estudante residente que frequenta os estabelecimentos de ensino do concelho ou que 

estuda noutros concelhos. 

Da análise da informação do quadro seguinte, torna-se de imediato percetível que grande parte da população residente exerce 

a sua atividade no Concelho.  

De facto, de um universo total composto por 6663 trabalhadores, verifica-se que 5276 trabalhadores exercem a sua 

atividade em Montemor-o-Novo, correspondendo em termos relativos, a cerca de 79,2% do total de trabalhadores 

residentes. Relativamente ao número de trabalhadores que exerce a sua atividade fora do concelho verifica-se que é 

manifestamente inferior, resultando num efetivo de apenas 1387 trabalhadores, que corresponde a cerca de 20,8% do total 

de trabalhadores residentes em Montemor-o-Novo. 

Esta inferência é extensível à generalidade das freguesias, assumindo destaque particular a União de Freguesias de 

Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, local de residência de 4582 trabalhadores (cerca de 68,8% do 

total de trabalhadores residentes no concelho), dos quais cerca de 81% exerce a sua atividade no concelho de Montemor-o-

Novo. 

Quadro 10 - População residente no concelho de Montemor-o-Novo que exerce a sua atividade no concelho ou noutros 
concelhos, segundo o principal meio de transporte utilizado nos trajetos para o local de trabalho 

Residentes no concelho Total A pé 

Automóvel ligeiro 
Transportes 

Coletivos 
Motociclo/ 
Bicicleta 

Outro como 
condutor 

como 
passageiro 

Com atividade em Montemor-o-Novo 144 85 49 4 5 0 1 

Com Atividade noutros concelhos 68 0 58 6 4 0 0 

Total Cabrela 212 85 107 10 9 0 1 

Com atividade em Montemor-o-Novo 230 73 117 26 9 5 0 

Com Atividade noutros concelhos 37 0 27 6 3 1 0 

Total Ciborro 267 73 144 32 12 6 0 

Com atividade em Montemor-o-Novo 369 113 195 33 14 14 0 

Com Atividade noutros concelhos 187 2 137 23 19 5 1 
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Residentes no concelho Total A pé 

Automóvel ligeiro 
Transportes 

Coletivos 
Motociclo/ 
Bicicleta 

Outro como 
condutor 

como 
passageiro 

Total UF Cortiçadas de Lavre e Lavre 556 115 332 56 33 19 1 

Com atividade em Montemor-o-Novo 331 54 195 27 36 19 0 

Com Atividade noutros concelhos 63 0 51 6 6 0 0 

Total Foros de Vale de Figueira  394 54 246 33 42 19 0 

Com atividade em Montemor-o-Novo 3708 1085 2201 264 94 61 3 

Com Atividade noutros concelhos 874 4 756 59 52 2 1 

Total UF de N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 4582 1089 2957 323 146 63 4 

Com atividade em Montemor-o-Novo 162 74 71 10 2 5 0 

Com Atividade noutros concelhos 26 1 22 2 1 0 0 

Total São Cristóvão  188 75 93 12 3 5 0 

Com atividade em Montemor-o-Novo 332 100 159 29 20 24 0 

Com Atividade noutros concelhos 132 1 105 16 10 0 0 

Total Santiago do Escoural  464 101 264 45 30 24 0 

Com atividade em Montemor-o-Novo 5276 1584 2987 393 180 128 4 

Com Atividade noutros concelhos 1387 8 1156 118 95 8 2 

Total concelho 6663 1592 4143 511 275 136 6 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Pelo oposto, as freguesias em que maior número de trabalhadores residentes sai do concelho para desenvolver a sua 

atividade profissional, são a União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre com 34% (47% com destino a Vendas 

Novas e 21% para Coruche), Cabrela com 32%, preferencialmente com destino a Vendas Novas (49%), e Santiago do 

Escoural com 28%, preferencialmente com destino a Évora (75%). 

Tendo por base a informação disponibilizada no quadro anterior constata-se que o principal meio de transporte utilizado 

nas deslocações entre a residência e o local de trabalho é o automóvel ligeiro, correspondendo a 4654 trabalhadores 

(cerca de 70% do total), sendo que 511 trabalhadores utilizam este meio de transporte como passageiro, o que corresponde 

a cerca de 11%. Dada a extensão do concelho e a reduzida oferta de transporte público existente, não é de estranhar que 

o principal meio de transporte utilizado para as deslocações para o local de trabalho, seja o automóvel ligeiro particular. Esta 

tendência verifica-se ao nível de todas as freguesias ainda que com diferentes expressões. 

As deslocações a pé assumem igualmente uma forte representatividade, constituindo a principal forma de deslocação 

nos trajetos casa-trabalho de 1592 trabalhadores, correspondendo em termos relativos, a cerca de 23,9 % do total de 

trabalhadores residentes no Concelho. 

O recurso à utilização de transportes coletivos, embora ocorra, tem uma expressão pouco significativa, já que apenas 

275 trabalhadores recorrem a este tipo de transporte, correspondendo a cerca de 4% do total de trabalhadores residentes no 

concelho de Montemor-o-Novo. 

A utilização de outros meios de transporte, designadamente o motociclo e a bicicleta, tem uma expressão muito reduzida, 

ocorrendo sobretudo na sede de concelho. 

De acordo com a metodologia adotada, apresenta-se no quadro seguinte a informação estatística que sustenta a análise dos 

principais meios de transporte utilizados pela população residente no concelho, que estuda em Montemor-o-Novo ou noutros 

concelhos. 

Da leitura do quadro constata-se que 85,7% dos estudantes residentes (2153 alunos) estudam no concelho de Montemor-

o-Novo, e 14,3% correspondendo a 359 alunos frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho. 
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Quadro 11 - População residente no concelho de Montemor-o-Novo que estuda no concelho ou noutros concelhos, segundo o 
principal meio de transporte utilizado nos trajetos para o local de ensino  

Residentes no concelho Total A pé 

Automóvel ligeiro 
Transportes 

Coletivos 
Motociclo/ 
Bicicleta 

Outro como 
condutor 

como 
passageiro 

Estudantes em Montemor-o-Novo 28 11 1 10 6 0 0 

Estudantes noutros concelhos 21 1 1 8 11 0 0 

Total Cabrela 49 12 2 18 17 0 0 

Estudantes em Montemor-o-Novo 63 13 0 14 35 0 1 

Estudantes noutros concelhos 6 0 1 0 5 0 0 

Total Ciborro 69 13 1 14 40 0 1 

Estudantes em Montemor-o-Novo 131 23 5 30 73 0 0 

Estudantes noutros concelhos 40 1 6 10 23 0 0 

Total UF Cortiçadas de Lavre e Lavre 171 24 11 40 96 0 0 

Estudantes em Montemor-o-Novo 143 17 2 52 71 1 0 

Estudantes noutros concelhos 15 0 8 3 4 0 0 

Total Foros de Vale de Figueira 158 17 10 55 75 1 0 

Estudantes em Montemor-o-Novo 1625 619 53 815 129 2 7 

Estudantes noutros concelhos 248 9 66 71 102 0 0 

Total UF de N.S. da Vila, N.S.do Bispo e Silveiras 1873 628 119 886 231 2 7 

Estudantes em Montemor-o-Novo 42 8 1 17 16 0 0 

Estudantes noutros concelhos 6 0 3 2 1 0 0 

Total São Cristóvão 48 8 4 19 17 0 0 

Estudantes em Montemor-o-Novo 121 21 2 40 58 0 0 

Estudantes noutros concelhos 23 0 6 5 10 0 2 

Total Santiago do Escoural 144 21 8 45 68 0 2 

Estudantes em Montemor-o-Novo 2153 712 64 978 388 3 8 

Estudantes noutros concelhos 359 11 91 99 156 0 2 

Total concelho 2512 723 155 1077 544 3 10 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Verifica-se ainda que a percentagem de estudantes que estuda noutros concelhos tem maior expressão nas freguesias de 

Cabrela (43%, dos quais 76% com destino a Vendas Novas) e na União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre (23%, 

dos quais 40% com destino a Vendas Novas, 33% para Évora e 20% para Coruche), constatando-se que na União de 

Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, área de residência de 1873 estudantes do 

concelho cerca de 248 frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho (71% em Évora, 12% em Lisboa e 9% em 

Vendas Novas), o que corresponde, em termos relativos, a 13,2 % do total de estudantes residentes nesta freguesia. 

Tendo em consideração a informação disponibilizada no quadro apresentado, torna-se possível concluir que 29% da 

população estudante residente se desloca para o local de estudo a pé, 21% utiliza os transportes coletivos e 49% 

desloca-se em automóvel ligeiro, 155 estudantes como condutor e 1077 como passageiro, denotando uma manifesta 

dependência de terceiros. 

Esta relação de dependência assume expressões variáveis nas diferentes freguesias do concelho, sendo particularmente 

notória na área da sede de concelho (União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras), 

onde se verifica que 886 estudantes utilizam o automóvel ligeiro, enquanto passageiros, como principal meio de transporte 

nas suas deslocações casa-escola, o que corresponde, em termos relativos, a 47,3 % do total de alunos residentes nesta 

freguesia. 
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As deslocações pedonais assumem igualmente uma forte representatividade enquanto meio de transporte principal, 

constatando-se que 723 estudantes se deslocam a pé no seu trajeto diário entre os locais de residência e os estabelecimentos 

escolares que frequentam, correspondendo em termos relativos a 28,8%. 

É na união de freguesias em que se enquadra a cidade de Montemor-o-Novo que se verificam os valores mais expressivos 

relativamente à deslocação a pé (cerca de 34 %), correspondendo a cerca de 86,9 % do total de estudantes que se deslocam 

diariamente a pé no Concelho. Pode no entanto considerar-se que a situação observada ocorre de forma natural, uma vez 

que grande parte da população estudante se apresenta concentrada em redor ou reside mesmo na cidade de Montemor-o-

Novo, onde é possível a realização de deslocações mais curtas e que não requerem nem justificam o recurso à utilização de 

qualquer meio de transporte. 

Relativamente ao Transporte Coletivo constata-se que 29 % da população de estudantes utiliza este meio de transporte para 

se deslocar para o seu local de estudo, com maior expressão nas freguesias de Ciborro, União de Freguesias de Cortiçadas 

de Lavre e Lavre, Foros de Vale de Figueira e Santiago do Escoural, embora seja uma constante à generalidade do Concelho. 

Esta situação poderá justificar-se pelo facto de apenas existirem estabelecimentos de ensino de nível superior ao 1º ciclo na 

cidade de Montemor-o-Novo, para onde se deslocam os estudantes das freguesias mais próximas, que não recorrem ao 

automóvel ligeiro particular nas suas deslocações casa-escola. 

5.2. LOCAL DE TRABALHO OU 
ESTUDO 

 

A análise seguinte tem como objetivo a avaliação dos movimentos quotidianos da população, dentro do próprio concelho, 

para outros concelhos, e de outros concelhos para Montemor-o-Novo, relativamente às deslocações entre o seu local de 

residência e os locais de trabalho ou estudo. 

Para o efeito recorreu-se aos dados estatísticos referentes aos Censos de 2011, no entanto, constatou-se que a informação 

censitária não permite proceder à análise de acordo com a atual reorganização administrativa, visto que os dados não se 

encontram desagregados por freguesia de destino. Neste sentido as conclusões a retirar relativamente à União de Freguesia 

de Cortiçadas de Lavre e Lavre e União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras serão 

limitadas. 

Por questões de ordem metodológica, optou-se por desagregar esta análise em duas vertentes: uma relativa à população 

empregada, e uma segunda relativa à população estudante, procurando-se assim obter um melhor conhecimento das origens 

e destinos das deslocações realizadas. 

Quadro 12 - População residente empregada segundo o local de trabalho por freguesia 

Freguesias 
Na freguesia 
onde reside 

Noutra 
freguesia do 

concelho 

Total no 
concelho 

Noutro 
Concelho 

Total 

Cabrela 120 24 144 68 212 

Ciborro 163 67 230 37 267 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre - - 369 187 556 

Foros de Vale de Figueira  156 175 331 63 394 

UF de N. S. da Vila, N. S. do Bispo e Silveiras - - 3708 874 4582 
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Freguesias 
Na freguesia 
onde reside 

Noutra 
freguesia do 

concelho 

Total no 
concelho 

Noutro 
Concelho 

Total 

São Cristóvão  129 33 162 26 188 

Santiago do Escoural  200 132 332 132 464 

Concelho 3339 1937 5276 1387 6663 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Como já foi referido, grande parte da população empregada residente no concelho trabalha no próprio concelho, pelo que os 

movimentos pendulares para outros concelhos têm menor expressão do que os movimentos associados às 

deslocações internas. De facto, cerca de 79,2% da população empregada residente, desenvolve a sua atividade profissional 

no concelho, enquanto cerca de 20,8 % do total de residentes empregados se desloca para outros concelhos. 

Considerando as limitações de análise decorrentes da reorganização administrativa, já referidas, pode constatar-se que são 

as deslocações casa-trabalho com origem e destino na mesma freguesia que assumem uma maior expressão (63,3% 

dos trabalhadores que exercem a sua atividade em Montemor-o-Novo), movimentando um total de 3339 trabalhadores, registo 

este que corresponde em termos relativos, a cerca de 50,1% do total de residentes que se deslocam para exercer a sua 

atividade profissional. 

Quadro 13 - Proporção da população residente empregada de acordo com o local de trabalho por freguesia (%) 

Freguesias 
Na freguesia onde 

reside (%) 
Noutra freguesia 
do concelho (%) 

Total no concelho 
(%) 

Noutro concelho 
(%) 

Cabrela 56,60 11,32 67,92 32,08 

Ciborro 61,05 25,09 86,14 13,86 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre - - 66,37 33,63 

Foros de Vale de Figueira  39,59 44,42 84,01 15,99 

UF de N. S. da Vila, N. S. do Bispo e Silveiras - - 80,93 19,07 

São Cristóvão  68,62 17,55 86,17 13,83 

Santiago do Escoural  43,10 28,45 71,55 28,45 

Concelho 50,11 29,07 79,18 20,82 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Esta constatação é generalizável a todas as freguesias, com a única exceção da Freguesia de Foros de Vale de Figueira, na 

qual a maior parte dos trabalhadores residentes, embora exerça a sua atividade no concelho, trabalha noutras freguesias 

(44,42%), podendo esta situação justificar-se pelo facto de se observar uma estreita relação de proximidade com a união de 

freguesias sede de concelho. 

Assumem neste contexto particular expressão as freguesias de São Cristóvão e do Ciborro em que, respetivamente, 68,62% 

e 61,05% dos trabalhadores residentes exercem a sua atividade na própria freguesia, o que se poderá justificar pelo facto 

destas freguesias apresentarem uma menor relação de proximidade à sede de concelho. 

Em síntese, o número de trabalhadores residentes que desenvolve a sua atividade profissional no concelho, 

independentemente de em qual das freguesias o faz, assume expressão superior nas freguesias de São Cristóvão (86,17%), 

do Ciborro (86,14%) e de Foros de Vale de Figueira (84,01%). 

Pelo contrário, verifica-se que na União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, em Cabrela e em Santiago do Escoural 

ocorrem registos de população residente que exerce a sua atividade noutros concelhos claramente superiores à média 

concelhia para este indicador, respetivamente, 33,63%, 32,08% e 28,45 %.A população que se desloca para trabalhar fora 
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do concelho, desenvolve a sua atividade profissional maioritariamente em concelhos situados numa área de abrangência de 

100 Km em redor da cidade de Montemor-o-Novo, como se pode observar no quadro e figura seguintes. 

 
 

Concelhos Destino 
População a 

exercer 
profissão 

Alcácer do Sal 31 

Arraiolos 54 

Concelhos do Baixo Alentejo 23 

Coruche 57 

Évora 576 

Grande Lisboa 124 

Montijo 22 

Mora 10 

Outros Concelhos Alentejo Central  24 

Outros concelhos Alentejo Litoral (Grândola + Santiago do Cacém+ Sines) 6 

Outros concelhos Alto Alentejo  10 

Outros concelhos do Oeste 4 

Outros Concelhos da Lezíria do Tejo 17 

Outros Concelhos da Península de Setúbal 79 

Vendas Novas 308 

Viana do Alentejo 12 

Total 1357 

Figura 14 - População residente em Montemor-o-Novo que se desloca para trabalhar nos concelhos na envolvente de 100 Km à 
cidade de Montemor-o-Novo 

Fonte: CAOP2015; INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Como destinos preferenciais para exercer a sua profissão, destacam-se os concelhos de Évora, Vendas Novas e Lisboa, 

onde trabalham respetivamente, 576, 308 e 124 trabalhadores residentes no concelho de Montemor-o-Novo. 
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Relativamente às freguesias de origem da população residente em Montemor-o-Novo que se desloca para trabalhar noutros 

concelhos, importa destacar que cerca de 50% da população empregada residente na freguesia de Cabrela que exerce a sua 

atividade noutro concelho o faz no concelho de Vendas Novas.  

O concelho de Vendas Novas constitui-se igualmente como concelho preferencial para o exercício da atividade profissional 

de 87 trabalhadores residentes na União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, o que não deixa de ser significativo, 

sobretudo quando considerados os 187 trabalhadores residentes na freguesia que exercem a sua atividade fora do concelho. 

Ainda neste enquadramento, afigura-se igualmente merecedor de referência o facto de 36 trabalhadores residentes nesta 

freguesia exercerem a sua atividade num outro concelho vizinho, designadamente o concelho de Coruche. 

De referir ainda que da população residente na União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e 

Silveiras que se desloca para outro concelho para trabalhar, 50% desloca-se para o concelho de Évora, 17% para Vendas 

Novas e 9% para a zona da Grande Lisboa. 

 
Figura 15 - Movimentos da população nos trajetos casa-trabalho por regiões relativamente a Montemor-o-Novo 

Fonte: CAOP2015; INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Por último, e tendo em presença os 132 trabalhadores residentes na freguesia de Santigo do Escoural que exercem a sua 

atividade fora do concelho de Montemor, 75% trabalha no concelho de Évora.  

Numa perspetiva mais global, e analisando as deslocações ao nível das regiões, verifica-se que a população residente em 

Montemor-o-Novo que se desloca para trabalhar o faz para todas as regiões do país, embora com maior expressão numa 

área envolvente de 100 Km (98%). 
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Zona Geográfica de Residência 
População a 

exercer 
profissão 

Alcácer do Sal 19 

Arraiolos 83 

Concelhos do Baixo Alentejo 9 

Coruche 49 

Évora 225 

Grande Lisboa 55 

Montijo 11 

Mora 28 

Outros Concelhos Alentejo Central  17 

Outros concelhos Alentejo Litoral (Grândola + Santiago do Cacém+ Sines) 5 

Outros concelhos Alto Alentejo  15 

Outros concelhos do Oeste 1 

Outros Concelhos da Lezíria do Tejo 12 

Outros Concelhos da Península de Setúbal 46 

Vendas Novas 159 

Viana do Alentejo 11 

Total 745 

Figura 16 - População que se desloca para trabalhar em Montemor-o-Novo proveniente dos concelhos na envolvente de 100 km 
à cidade de Montemor-o-Novo 

Fonte: CAOP2015; INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Os movimentos de entrada de população que se desloca para trabalhar no Concelho de Montemor-o-Novo são também 

provenientes de todas as regiões do país, mas maioritariamente dos concelhos que se situam na envolvente de 100 Km. 

Assim, dos 804 trabalhadores que se deslocam para trabalhar em Montemor-o-Novo, 745 têm essa proveniência, tal como se 

pode constatar na figura que se apresenta. 
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Embora com bastante menor expressão, são também dos concelhos de Évora e de Vendas Novas que se deslocam 

mais trabalhadores para exercer a sua atividade profissional em Montemor-o-Novo, respetivamente 225 e 159, num 

total de 745, seguidos do concelho de Arraiolos com 83 trabalhadores. 

Uma análise orientada em função da população estudante residente no concelho de Montemor-o-Novo permite, concluir que 

grande parte estuda no concelho, correspondendo a cerca de 85,7% do total. De facto de um efetivo total de 2512 estudantes 

residentes, 2153 frequentam os estabelecimentos de ensino do concelho. 

Quadro 14 - População residente estudante segundo o local de estudo por freguesia 

Freguesias 
Na freguesia 
onde reside 

Noutra freguesia do 
concelho 

Total no 
concelho  

Noutro 
concelho 

Total 

Cabrela 20 8 28 21 49 

Ciborro 27 36 63 6 69 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre - - 131 40 171 

Foros de Vale de Figueira  57 86 143 15 158 

UF de N. S. da Vila, N. S. do Bispo e Silveiras - - 1625 248 1873 

São Cristóvão  24 18 42 6 48 

Santiago do Escoural  51 70 121 23 144 

Concelho 1369 784 2153 359 2512 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Tal como anteriormente observado na análise dos trabalhadores residentes no concelho de Montemor-o-Novo, também aqui 

se constata que são as deslocações entre os locais de residência e os locais de estudo, com origem e destino na 

mesma freguesia, que assumem maior representatividade, envolvendo 1369 dos 2512 estudantes residentes no concelho, 

traduzindo-se em cerca de 54,5% do total. 

Quadro 15 - Proporção da população residente estudante de acordo com o local de estudo por freguesia (%) 

Freguesias 
Na freguesia 

onde reside (%) 
Noutra freguesia do 

concelho (%) 
Total no 

concelho (%) 
Noutro 

concelho (%) 

Cabrela 40,82 16,33 57,14 42,86 

Ciborro 39,13 52,17 91,30 8,70 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre - - 76,61 23,39 

Foros de Vale de Figueira  36,08 54,43 90,51 9,49 

UF de N. S. da Vila, N. S. do Bispo e Silveiras - - 86,76 13,24 

São Cristóvão  50,00 37,50 87,50 12,50 

Santiago do Escoural  35,42 48,61 84,03 15,97 

Concelho 54,50 31,21 85,71 14,29 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Este facto resultará seguramente na necessidade de realização de deslocações mais curtas, quer em termos de tempo, quer 

em termos de distância, em muito contribuindo para este registo a existência de ensino pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico em todas as freguesias, bem como os alunos residentes na cidade de Montemor-o-Novo, onde se encontram 

localizadas as escolas de nível superior ao 1º Ciclo do Ensino Básico. O acesso ao 2º e 3º ciclos do ensino básico e ao ensino 

secundário é apenas disponibilizado na sede de concelho, o que obriga a generalidade dos alunos que frequentem estes 

níveis de ensino a deslocar-se até à Cidade ou frequentar escolas de outros concelhos. 
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Concelhos Destino Estudantes 

Alcácer do Sal 1 

Arraiolos 2 

Concelhos do Baixo Alentejo 4 

Coruche 8 

Évora 224 

Grande Lisboa 42 

Montijo 0 

Mora 2 

Outros Concelhos Alentejo Central  1 

Outros concelhos Alentejo Litoral (Grândola + Santiago do Cacém+ 
Sines) 

0 

Outros concelhos Alto Alentejo  3 

Outros concelhos do Oeste 0 

Outros Concelhos da Lezíria do Tejo 2 

Outros Concelhos da Península de Setúbal 2 

Vendas Novas 58 

Viana do Alentejo 0 

Total  349 

Figura 17 - População residente em Montemor-o-Novo que se desloca para estudar noutros concelhos na envolvente de 100 km 
à cidade de Montemor-o-Novo 

Fonte: CAOP2015; INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Constata-se ainda que na União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, onde se 

localiza a cidade de Montemor-o-Novo, e onde se concentra grande parte da população residente no concelho, que dos 1873 

alunos residentes, 1625 (cerca de 86,8%) estudam no concelho de Montemor-o-Novo. Especial relevo merecem as freguesias 

de Foros de Vale de Figueira e Ciborro, onde se verifica que, respetivamente, 90,51% e 91,30 % dos alunos residentes 

estudam no concelho, embora maioritariamente não o façam na sua freguesia de residência, sendo notório que estes registos 

são claramente superiores à média concelhia deste indicador. 
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De uma forma geral, a grande maioria dos alunos residentes no concelho de Montemor-o-Novo estuda no concelho, 

concluindo-se assim, que os movimentos pendulares para outros concelhos assumem uma menor importância 

relativamente às deslocações intraconcelhias.  

O número de estudantes residentes que frequenta estabelecimentos de ensino localizados noutros concelhos corresponde a 

359 estudantes, o que se traduz em cerca de 14,3 %, 10 dos quais deslocando-se para distâncias superiores a 100 km. 

Assumem a este nível um importante papel, os concelhos de Évora, onde estudam 224 dos estudantes que residem no 

concelho de Montemor-o-Novo, assim como os concelhos de Vendas Novas e a zona da Grande Lisboa, que acolhem 

respetivamente 58 e 42 estudantes, sendo que as freguesias de Cabrela e a União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e 

Lavre correspondem às áreas de residência de onde maior número de alunos sai para estudar noutros concelhos, 

respetivamente 42,86 % e 23,39 %, valores claramente superiores à média concelhia para este indicador (cerca de 14,3 %). 

 
Figura 18 - Movimentos de população nos trajetos casa-escola pro regiões relativamente a Montemor-o-Novo 

Fonte: CAOP2015; INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

O caso de Cabrela é particularmente expressivo, pois dos 21 estudantes que se deslocam para outros concelhos, 16 estudam 

em Vendas Novas (76,2 %), o que poderá de certa forma refletir o isolamento da freguesia em relação às restantes freguesias, 

e em particular à sede de concelho, sendo igualmente revelador da influência que Vendas Novas exerce sobre a Freguesia 

de Cabrela. 

Relativamente à deslocação de estudantes para outras regiões exteriores à envolvente de 100 Km anteriormente referida, 

verifica-se que a sua expressão é residual, traduzindo-se em 3 estudantes para a região Norte, 5 para a região Centro e 2 

para o Algarve, o que provavelmente estará associado à frequência do nível de ensino superior. 
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Analisando a figura seguinte constata-se ainda que o movimento da população de estudante que provêm de outras 

regiões para estudar em Montemor-o-Novo é bastante inferior à população que sai para estudar noutros concelhos, 

cifrando-se na totalidade em 41 estudantes. 

 
 

Zona Geográfica de Residência Estudantes 

Alcácer do Sal 2 

Arraiolos 3 

Concelhos do Baixo Alentejo 0 

Coruche 4 

Évora 10 

Grande Lisboa 1 

Montijo 1 

Mora 1 

Outros Concelhos Alentejo Central  0 

Outros concelhos Alentejo Litoral (Grândola + Santiago do Cacém+ Sines) 0 

Outros concelhos Alto Alentejo  0 

Outros concelhos do Oeste 0 

Outros Concelhos da Lezíria do Tejo 0 

Outros Concelhos da Península de Setúbal 3 

Vendas Novas 12 

Viana do Alentejo 2 

Total 39 

Figura 19 - População que se desloca para estudar em Montemor-o-Novo proveniente de outros concelhos na envolvente de 100 
km à cidade de Montemor-o-Novo 

Fonte: CAOP2015; INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Constata-se ainda que dos 41 estudantes provenientes de outros concelhos, 39 deslocam-se de concelhos inseridos num 

raio de 100 km, merecendo especial destaque Évora (10 alunos) e Vendas Novas (12 alunos), correspondendo ambos a 56,4 

% dos movimentos de estudantes para o concelho de Montemor-o-Novo. Estes movimentos são provavelmente justificáveis 
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pelas deslocações profissionais dos encarregados de educação, visto que o concelho não tem nenhum nível específico de 

ensino que possa ser considerado indutor destas dinâmicas. 

Em síntese, saem do concelho de Montemor-o-Novo para trabalhar ou estudar 1746 pessoas, das quais 1387 são 

trabalhadores e 359 são estudantes e apenas se deslocam para o seu interior 845 pessoas para desenvolver a sua 

atividade profissional ou estudar (804 trabalhadores e 41 estudantes). 

 
Figura 20 - Movimentos de população que entra e sai do concelho para trabalhar ou estudar  

Fonte: CAOP2015; INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

No quadro seguinte encontram-se os principais indicadores de mobilidade do concelho de Montemor-o-Novo, nomeadamente 

as entradas e saídas, saldos de emprego, taxa de mobilidade, atração e grau de localização de emprego. 

Quadro 16 - Principais indicadores de mobilidade do concelho 

M
o
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m

en
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s 
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d

u
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d
e 

P
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p
u
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çã

o
 

(n
º 

de
 P

es
so

as
) 

População empregada 
(1) 

7231 pessoas residentes no concelho de Montemor-o-Novo têm emprego 
(dentro e fora do concelho) 

Entradas  
(2) 

804 pessoas trabalham em Montemor-o-Novo mas residem noutros concelhos 

Saídas 
 (3) 

1387 pessoas residem em Montemor-o-Novo mas trabalham noutros concelhos 

Saldos de Emprego 
 (4) = (2) - (3) 

saldo de emprego de -583 pessoas traduz um concelho fornecedor de mão de 
obra 

Emprego  
(5) = (1) + (4) 

6648 postos de trabalho gerados no concelho 

Im
p

o
rt

ân
ci

a 
d

o
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M
o

vi
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en
to

s 
p

en
d

u
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re
s 

(e
m

 %
) 

Taxa de mobilidade extra regional 
(6) = [(3) / (5)] x 100 

20,9% da população residente empregada saí do concelho para trabalhar 

Taxa bruta de atração 
(7) = [(2) / (5)] x 100 

12,1% dos postos de trabalho do concelho são preenchidos por população não 
residente no concelho 

Taxa de repulsão 
(8) = [(3) / (1)] x 100 

19,2% da população residente sai do concelho para trabalhar 

Grau de localização do emprego 
(9) = [((1) - (3)) / (1)] x 100 

80,8% da população que trabalha no concelho de Montemor-o-Novo, reside, 
também, no concelho 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 
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Da análise do quadro anterior, constata-se que a grande maioria da população que trabalha no concelho de Montemor-

o-Novo, reside também no concelho (80,8%), verificando-se através do rácio entre o número de entradas de ativos 

empregados no concelho e a população total que aí exerce a sua atividade de trabalho, que o concelho tem uma baixa 

capacidade de atração de população empregada de outros concelhos (12,1% dos postos de trabalho do concelho são 

preenchidos por população não residente no concelho). 

Dada a baixa estrutura produtiva (associada à capacidade de gerar atividade laboral), alguma da população residente tem de 

exercer a sua atividade noutros territórios (19% da população do concelho desloca-se para fora do concelho para trabalhar). 

Concluindo-se que estes indicadores revelam um cenário claramente desfavorável para Montemor-o-Novo e revelador da 

fragilidade da sua estrutura de emprego. 

5.3. TEMPO DE DESLOCAÇÃO   

A análise desenvolvida no presente descritor tem por objetivo a avaliação dos tempos de deslocação da população residente 

no concelho de Montemor-o-Novo, relativamente aos trajetos realizados entre os locais de residência e os locais de trabalho 

ou de estudo, recorrendo-se para o efeito aos dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, 

nomeadamente os dados referentes aos Censos de 2011.  

Por questões de ordem metodológica, foi considerada uma abordagem que inclui a análise sumária dos tempos de deslocação 

da população que trabalha e da população estudante que reside no concelho e que trabalha ou estuda no concelho ou noutros 

concelhos, no sentido de perceber quais as dinâmicas que se encontram instaladas. 

Esta primeira abordagem viria posteriormente a ser desagregada, em função dos trabalhadores e dos estudantes, procurando-

se assim distinguir e comparar a duração dos tempos de deslocação que se encontram associados aos trajetos realizados 

entre os locais de residência e os locais de trabalho e de ensino. 

Quadro 17 - População residente no concelho que exerce a sua atividade ou estuda no concelho ou noutros concelhos, segundo 
a duração do trajeto residência - local de trabalho / local de ensino 

Residentes no concelho Total 
Até 15 

minutos 
De 16 a 30 
minutos 

De 31 a 60 
minutos 

De 61 a 90 
minutos 

Mais de 90 
minutos 

Que trabalham ou estudam em Montemor-o-Novo 172 128 29 8 6 1 

Que trabalham ou estudam noutros concelhos 89 27 32 19 5 6 

Total Cabrela 261 155 61 27 11 7 

Que trabalham ou estudam em Montemor-o-Novo 293 176 92 24 1 0 

Que trabalham ou estudam noutros concelhos 43 5 8 23 3 4 

Total Ciborro 336 181 100 47 4 4 

Que trabalham ou estudam em Montemor-o-Novo 500 334 103 55 5 3 

Que trabalham ou estudam noutros concelhos 227 36 115 33 27 16 

Total UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 727 370 218 88 32 19 

Que trabalham ou estudam em Montemor-o-Novo 474 272 181 19 2 0 

Que trabalham ou estudam noutros concelhos 78 0 25 35 13 5 

Total Foros de Vale de Figueira  552 272 206 54 15 5 

Que trabalham ou estudam em Montemor-o-Novo 5333 4465 761 79 11 17 

Que trabalham ou estudam noutros concelhos 1122 67 541 355 120 39 

Total UF de N.S. Vila, N.S.Bispo e Silveiras 6455 4532 1302 434 131 56 

Que trabalham ou estudam em Montemor-o-Novo 204 135 57 10 1 1 

Que trabalham ou estudam noutros concelhos 32 5 8 14 3 2 
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Residentes no concelho Total 
Até 15 

minutos 
De 16 a 30 
minutos 

De 31 a 60 
minutos 

De 61 a 90 
minutos 

Mais de 90 
minutos 

Total São Cristóvão  236 140 65 24 4 3 

Que trabalham ou estudam em Montemor-o-Novo 453 261 171 19 1 1 

Que trabalham ou estudam noutros concelhos 155 7 77 56 10 5 

Total Santiago do Escoural  608 268 248 75 11 6 

Que trabalham ou estudam em Montemor-o-Novo 7429 5771 1394 214 27 23 

Que trabalham ou estudam noutros concelhos 1746 147 806 535 181 77 

Total concelho 9175 5918 2200 749 208 100 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

A análise efetuada permite de imediato constatar que uma significativa maioria dos trajetos entre os locais de residência 

e os locais de trabalho ou estudo são de curta duração, sendo de referir que dos 9175 residentes que trabalham ou 

estudam no concelho ou fora dele, um total de 5918 residentes realiza uma deslocação com a duração máxima de 15 minutos, 

correspondendo este registo, em termos relativos, a cerca de 64,5 % das deslocações realizadas. 

Os trajetos que implicam uma deslocação com um tempo de duração compreendido entre 16 e 30 minutos apresentam-se 

numa posição imediata, ainda que de forma menos expressiva. A análise da informação disponibilizada permite constatar que 

2200 residentes realizam um trajeto que se enquadra neste intervalo de tempo, correspondendo a cerca de 24 % do total de 

trajetos realizados entre os locais de residência e os locais de trabalho ou de estudo. 

Tendo em consideração o supra exposto, torna-se legítimo afirmar que a duração do trajeto entre o local de residência e 

o local de trabalho ou estudo de 8118 residentes apresenta uma duração máxima de 30 minutos, estando assim 

enquadrados nesta situação cerca de 88,5 % dos residentes que constituem a população objeto da presente análise. 

Esta constatação é particularmente notória para a população residente na área da União de Freguesias de Nossa Senhora 

da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, onde se encontra localizada a sede de concelho, constatando-se que 4532 dos 

6455 residentes (cerca de 70,2%) realizam trajetos com uma duração inferior a 15 minutos. Tendo em consideração o facto 

de que 1302 residentes nesta freguesia realizam trajetos com uma duração compreendida entre 16 e 30 minutos, será assim 

de concluir que cerca de 90,4 % dos residentes realizam trajetos com uma duração máxima de 30 minutos. 

As inferências supra estabelecidas poderão igualmente ser formuladas para a generalidade das freguesias do concelho, ainda 

que com expressões diferenciadas, sendo no entanto de assumir a prevalência dos trajetos de curta duração (até 15 minutos) 

e dos trajetos que apresentam um tempo de deslocação compreendido entre os 16 e os 30 minutos. 

Todos os registos supra elencados assumem uma expressão mais significativa quando aferidos apenas em torno da 

população residente que trabalha ou estuda no concelho de Montemor-o-Novo, verificando-se que cerca de 77,7 % destes 

residentes realiza trajetos entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo com uma duração inferior a 15 minutos. 

Este registo é manifestamente superior quando agregado com o registo da população que realiza trajetos intraconcelhios com 

uma duração compreendida entre 16 e 30 minutos. Enquadram-se nesta situação 1394 residentes, pelo que o efetivo total de 

residentes que realizam trajetos com uma duração máxima de 30 minutos atinge um registo da ordem dos 7165 residentes, 

de uma população total de 7429 residentes que estuda ou trabalha no concelho, o que corresponde, em termos relativos, a 

cerca de 96,5 % do total de trajetos realizados. 

Tal como anteriormente observado, também aqui a freguesia onde se encontra localizada a sede de concelho assume um 

importante papel. De facto, a análise dos residentes na área da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa 



 

 
 

 

  ACESSIBILIDADES E 
TRANSPORTES - 43 VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Senhora do Bispo e Silveiras, que trabalham ou estudam no concelho, permite concluir que de um universo de 5333 

residentes, 4465 realizam trajetos com uma duração máxima de 15 minutos, o que corresponde a cerca de 83,7 % do total 

de trajetos realizados.  

A forte expressão assumida por estes percursos de curta duração apresenta-se ainda majorada pelo facto de 761 destes 

residentes realizarem trajetos com uma duração entre 16 e 30 minutos, pelo que o total de residentes que realiza trajetos com 

uma duração máxima de 30 minutos é de 5226 residentes, ou seja, cerca de 98% dos residentes na união de freguesias que 

trabalha ou estuda no concelho de Montemor-o-Novo. 

Tendo em observação a informação disponibilizada, entendeu-se pertinente proceder à desagregação da mesma, 

procurando-se assim desenvolver uma análise independente para cada tipologia de residentes objeto da presente análise, 

nomeadamente a população residente que trabalha no concelho de Montemor-o-Novo ou noutros concelhos, assim como da 

população estudante que frequenta os estabelecimentos de ensino existentes em Montemor-o-Novo ou noutros concelhos. 

Com base na desagregação dessa informação elaborou-se o quadro que se apresenta, dele constando a identificação dos 

tempos de deslocação dos trabalhadores residentes no concelho de Montemor-o-Novo que exercem a sua atividade no 

próprio concelho ou fora dele. 

Uma primeira análise permite desde logo constatar o claro predomínio das deslocações de curta duração, o que se justifica 

pelo facto de grande parte dos trabalhadores residentes no concelho de Montemor-o-Novo exercer a sua atividade no próprio 

concelho. 

De facto, 4188 trabalhadores residentes (representando 62,9 % do total de deslocações realizadas no percurso casa–trabalho) 

realizam trajetos de duração igual ou inferior a 15 minutos e 1652 trabalhadores com uma duração entre 16 e 30 minutos, 

correspondendo estes, a cerca de 24,8% do total de trajetos associados às deslocações casa-trabalho. Resulta assim a 

constatação de que um total de 5840 trabalhadores realiza, nas suas deslocações entre a residência e o local de trabalho, 

trajetos com a duração máxima de 30 minutos, o que se traduz em cerca de 87,7% do total de trajetos realizados. 

Quadro 18 - População residente no concelho que exerce a sua atividade no concelho ou noutros concelhos, segundo a duração 
do trajeto residência - local de trabalho  

Residentes no concelho Total 
Até 15 

minutos 
De 16 a 30 
minutos 

De 31 a 60 
minutos 

De 61 a 90 
minutos 

Mais de 90 
minutos 

Com atividade em Montemor-o-Novo 144 107 23 7 6 1 

Com Atividade noutros concelhos 68 19 23 16 5 5 

Total Cabrela 212 126 46 23 11 6 

Com atividade em Montemor-o-Novo 230 151 61 17 1 0 

Com Atividade noutros concelhos 163 142 15 6 0 0 

Total Ciborro 267 156 68 36 4 3 

Com atividade em Montemor-o-Novo 369 270 73 19 4 3 

Com Atividade noutros concelhos 187 33 97 20 21 16 

Total UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 556 303 170 39 25 19 

Com atividade em Montemor-o-Novo 331 200 112 17 2 0 

Com Atividade noutros concelhos 63 0 20 27 12 4 

Total Foros de Vale de Figueira  394 200 132 44 14 4 

Com atividade em Montemor-o-Novo 3708 3023 588 70 11 16 

Com Atividade noutros concelhos 874 50 419 268 107 30 

Total UF de N.S. Vila, N.S.Bispo e Silveiras 4582 3073 1007 338 118 46 

Com atividade em Montemor-o-Novo 162 113 43 4 1 1 

Com Atividade noutros concelhos 26 5 5 12 3 1 

Total São Cristóvão  188 118 48 16 4 2 
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Residentes no concelho Total 
Até 15 

minutos 
De 16 a 30 
minutos 

De 31 a 60 
minutos 

De 61 a 90 
minutos 

Mais de 90 
minutos 

Com atividade em Montemor-o-Novo 332 207 112 11 1 1 

Com Atividade noutros concelhos 132 5 69 45 9 4 

Total Santiago do Escoural  464 212 181 56 10 5 

Com atividade em Montemor-o-Novo 5276 4071 1012 145 26 22 

Com Atividade noutros concelhos 1387 117 640 407 160 63 

Total concelho 6663 4188 1652 552 186 85 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Dinâmica similar verifica-se na área da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, 

constatando-se uma vez mais o claro predomínio dos percursos com uma duração de até 15 minutos e dos percursos com 

uma duração compreendida entre 16 e 30 minutos. De facto, de um total de 4582 trabalhadores residentes nesta união de 

freguesias, 3073 trabalhadores realizam as suas deslocações no percurso casa–trabalho num tempo igual ou inferior a 15 

minutos, correspondendo em termos relativos, a cerca de 67,1 % do total de deslocações. Acresce que 1007 residentes 

realizam os seus trajetos nas deslocações casa-trabalho num intervalo de tempo compreendido entre os 16 e os 30 minutos, 

o que representa cerca de 22% do total. Conclui-se assim que 4080, de um total de 4582 trabalhadores (cerca de 89%) realiza 

os seus trajetos entre o local de residência e o local de trabalho num período de tempo de até 30 minutos. 

As inferências supra formuladas são igualmente válidas para a generalidade das restantes freguesias, se bem que se 

verifiquem relações diferenciadas, e assumem ainda maior evidência quando orientadas apenas para os residentes que 

exercem a sua atividade no concelho. No caso concreto, 4071 dos 5276 trabalhadores que se encontram nesta situação, 

realizam as suas deslocações entre o local de residência e de trabalho num período de tempo igual ou inferior a 15 minutos 

(correspondendo a cerca de 77,2% do total de trajetos realizados) e 1012 trabalhadores residentes fazem-no em tempos 

compreendidos entre 16 e 30 minutos. Deste modo conclui-se que um efetivo total de 5083 trabalhadores realiza as suas 

deslocações num período de tempo de até 30 minutos, correspondendo a cerca de 96,3% do total de trajetos realizados. 

Também a este nível a freguesia onde se encontra localizada a cidade de Montemor-o-Novo assume um importante papel, 

verificando-se que de um universo total de 3708 residentes, 3023 realizam as suas deslocações entre os locais de residência 

e os locais de trabalho num período máximo de 15 minutos, o que corresponde a cerca de 81,5% do total de trajetos realizados. 

A forte expressão deste indicador fica ainda majorada pelo facto de 588 dos trabalhadores residentes nesta união de 

freguesias realizarem trajetos com uma duração que varia entre 16 e 30 minutos, constatando-se portanto que 3611 

trabalhadores realiza as suas deslocações entre o local de residência e o local de trabalho num período de tempo inferior ou 

igual a 30 minutos, o que representa cerca de 97,4 % do total de trajetos efetuados. 

Em resultado da análise da informação disponibilizada, constata-se que os trajetos com uma duração superior a 30 

minutos assumem uma expressão pouco significativa, estando predominantemente associados aos trajetos realizados 

por trabalhadores residentes no concelho de Montemor-o-Novo que exercem a sua atividade noutros concelhos, 

correspondendo na sua globalidade, a cerca de 12,4 % do total de trajetos realizados. 

Uma análise desagregada em função destes percursos permite concluir que 552 trabalhadores (cerca de 8,3 %) realizam 

trajetos com um tempo de percurso compreendido entre 31 e 60 minutos, 186 trabalhadores (cerca de 2,8 %), realizam trajetos 

com um tempo de percurso com uma duração compreendida entre 61 e 90 minutos, e apenas 85 trabalhadores realizam 
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trajetos com um tempo de percurso superior a 90 minutos, correspondendo esta último registo a cerca de 1,3 % do total de 

trajetos realizados. 

Estando estes registos geralmente associados aos trajetos dos trabalhadores residentes no concelho que exercem a sua 

atividade fora dele, facilmente se compreende que a sua duração dependa da maior ou menor proximidade desses concelhos. 

Considerando que uma grande maioria dos trabalhadores que exerce a sua atividade fora do concelho de Montemor-o-Novo 

trabalha no concelho de Évora, em que a deslocação mais comum corresponde a trajetos com uma duração que varia entre 

31 e 60 minutos, ficam justificados os 407 trabalhadores residentes que estão nessa situação, sendo igualmente de considerar 

a existência de alguns trabalhadores que exercem a sua atividade em Lisboa e em Setúbal, o que justifica, em grande medida, 

a existência de tempos de percurso superiores a 60 minutos 

Tal como anteriormente observado para os trabalhadores residentes, entendeu-se pertinente estabelecer uma breve análise 

dos tempos de trajeto da população estudante que reside no concelho. A identificação dos tempos de deslocação dos 

estudantes residentes que frequentam os estabelecimentos de ensino do concelho ou de outros concelhos consta do quadro 

que se apresenta. 

 
Figura 21 - População residente no concelho que exerce a sua atividade no concelho ou noutros concelhos, segundo a duração 

do trajeto de residência – local de trabalho 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

Tendo por base a informação relativa aos tempos de percurso associados aos trajetos realizados pela população estudante 

entre os locais de residência e os locais de estudo, torna-se possível confirmar as suposições anteriormente assumidas para 

a população trabalhadora, pois grande parte dos trajetos realizados são de curta duração, ou seja, iguais ou inferiores 

a 15 minutos, constatando-se que 1730 estudantes realizam trajetos que se enquadram neste registo, correspondendo a 

cerca de 68,9 % do total de trajetos realizados pelos 2512 estudantes que residem no concelho. 

Quadro 19 - População residente no concelho que estuda no concelho ou noutros concelhos, segundo a duração do trajeto 
residência - local de estudo 

Residentes no concelho Total 
Até 15 

minutos 
De 16 a 30 
minutos 

De 31 a 60 
minutos 

De 61 a 90 
minutos 

Mais de 90 
minutos 

Estudantes em Montemor-o-Novo 28 21 6 1 0 0 

Estudantes noutros concelhos 21 8 9 3 0 1 

Total Cabrela 49 29 15 4 0 1 

Estudantes em Montemor-o-Novo 63 25 31 7 0 0 

Estudantes noutros concelhos 6 0 1 4 0 1 
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Residentes no concelho Total 
Até 15 

minutos 
De 16 a 30 
minutos 

De 31 a 60 
minutos 

De 61 a 90 
minutos 

Mais de 90 
minutos 

Total Ciborro 69 25 32 11 0 1 

Estudantes em Montemor-o-Novo 131 64 30 36 1 0 

Estudantes noutros concelhos 40 3 18 13 6 0 

Total UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 171 67 48 49 7 0 

Estudantes em Montemor-o-Novo 143 72 69 2 0 0 

Estudantes noutros concelhos 15 0 5 8 1 1 

Total Foros de Vale de Figueira  158 72 74 10 1 1 

Estudantes em Montemor-o-Novo 1625 1442 173 9 0 1 

Estudantes noutros concelhos 248 17 122 87 13 9 

Total UF de N.S. Vila, N.S.Bispo e Silveiras 1873 1459 295 96 13 10 

Estudantes em Montemor-o-Novo 42 22 14 6 0 0 

Estudantes noutros concelhos 6 0 3 2 0 1 

Total São Cristóvão  48 22 17 8 0 1 

Estudantes em Montemor-o-Novo 121 54 59 8 0 0 

Estudantes noutros concelhos 23 2 8 11 1 1 

Total Santiago do Escoural  144 56 67 19 1 1 

Estudantes em Montemor-o-Novo 2153 1700 382 69 1 1 

Estudantes noutros concelhos 359 30 166 128 21 14 

Total concelho 2512 1730 548 197 22 15 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

De referir ainda que 548 dos estudantes residentes no concelho realizam as suas deslocações no percurso casa-escola num 

intervalo de tempo compreendido entre os 16 e os 30 minutos, o que se traduz, em termos relativos, em cerca de 21,8 % do 

total de trajetos. 

Resulta assim a conclusão natural que um total de 2278 estudantes realiza as suas deslocações no percurso entre os locais 

de residência e de ensino num tempo de duração máxima de 30 minutos, enquadrando-se nesta situação cerca de 90,7% do 

total de estudantes que residem no concelho. 

Dinâmica similar se verifica na União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, onde 

também é claro o predomínio dos percursos que implicam tempos de deslocação com uma duração de até 30 minutos, 

constatando-se que de um efetivo total de 1873 estudantes, 1459 deslocam-se num período de tempo não superior a 15 

minutos, o que corresponde em termos relativos a cerca de 77,9 % do total de deslocações e 295 dos estudantes fazem-no 

num intervalo de tempo compreendido entre os 16 e os 30 minutos, o que se traduz em cerca de 15,8 % do total dos trajetos 

realizados. 

Pode desta forma assumir-se que os percursos de 30 minutos envolvem um total de 1754 dos 1873 estudantes residentes na 

União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, ou seja, cerca de 93,7 % do total de 

estudantes aí residentes, revelando a proximidade entre os locais de residência e os estabelecimentos de ensino, em 

particular, na cidade de Montemor-o-Novo. 

As inferências supra formuladas poderão igualmente ser extensíveis à generalidade das restantes freguesias do concelho, 

ainda que se verifiquem relações diferenciadas. Será no entanto de assumir que nestas freguesias se verifica a existência de 

uma relação mais equilibrada entre o número de estudantes que realizam os seus percursos num período de tempo não 

superior a 15 minutos e os alunos que necessitam de 16 a 30 minutos, ou mesmo de 31 a 60 minutos para chegar ao 

estabelecimento de ensino que frequentam, situação que estará certamente associada à necessidade de se deslocarem até 

à cidade de Montemor-o-Novo, nomeadamente os estudantes que frequentam os níveis de ensino associados aos 2º e 3º 
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ciclos do ensino básico e o ensino secundário, que apenas são lecionados em escolas que se encontram localizadas e em 

funcionamento na sede de concelho. 

Todos os registos anteriormente observados assumem maior evidência quando orientados apenas para os estudantes 

residentes que frequentam os estabelecimentos de ensino do concelho de Montemor-o-Novo, sendo de referir que 1700 dos 

2153 estudantes que se encontram nesta situação, realizam trajetos com uma duração de até 15 minutos, correspondendo 

em termos relativos, a cerca de 79,0 % do total de trajetos realizados.  

Este registo assume uma expressão consideravelmente superior quando conjugada com o registo da população estudante 

que realiza trajetos com uma duração compreendida entre 16 e 30 minutos, na qual se enquadram 382 estudantes, resultando 

assim num efetivo total de 2082 estudantes que realizam trajetos com uma duração máxima de 30 minutos, o que corresponde 

a cerca de 96,7 % do total de trajetos realizados. 

Também aqui, a união de freguesias onde se localiza a sede de concelho assume uma expressão particular, uma vez que a 

análise dos estudantes aí residentes, e que estudam no concelho, permite concluir que de um universo de 1625 residentes, 

1442 realizam trajetos com uma duração máxima de 15 minutos, o que se traduz em cerca de 88,74 % do total de trajetos 

realizados. A forte expressão destes percursos de curta duração fica ainda majorada pelo facto de 173 dos residentes nesta 

união de freguesias realizarem trajetos com uma duração entre 16 e 30 minutos, pelo que o registo total de estudantes que 

realiza trajetos com uma duração máxima de 30 minutos resulta num efetivo de 1615, ou seja, cerca de 99,38 % do total de 

estudantes que estuda no concelho de Montemor-o-Novo. 

Poder-se-á também inferir que os trajetos com duração superior a 30 minutos estão sobretudo associados aos estudantes 

que residem no concelho de Montemor-o-Novo e que estudam noutros concelhos, e que são pouco significativos, 

correspondendo a cerca de 9,3 % do total de trajetos realizados. 

 
Figura 22 - População residente no concelho que estuda no concelho ou noutros concelhos, segundo a duração do trajeto 

residência - local de estudo 

Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt) 

De facto, um total de 234 estudantes demora mais de 30 minutos nas suas deslocações, assumindo aqui particular expressão 

os 197 estudantes cuja duração de trajeto se encontra compreendida entre 31 e 60 minutos. Este registo corresponde, em 
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termos relativos, a cerca de 7,8 % do total dos trajetos realizados pelos estudantes residentes no concelho de Montemor-o-

Novo, sendo de considerar que grande parte desses estudantes estuda no concelho de Évora. 

Os percursos com duração superior assumem uma expressão ainda menos significativa, sendo no entanto de considerar a 

existência de 22 trajetos com uma duração entre 61 e 90 minutos (cerca de 0,9 % do total de trajetos), bem como os 15 

trajetos com uma duração superior a 90 minutos (cerca de 0,6 % do total de trajetos). Estes percursos estão associados aos 

trajetos realizados por estudantes que embora residam no concelho de Montemor-o-Novo se encontram a estudar noutros 

concelhos. 

5.4. ACESSIBILIDADE   

O concelho de Montemor-o-Novo, e em particular a sede de concelho, detém uma posição geográfica que lhe permite 

estabelecer ligações rodoviárias a alguns centros urbanos de dimensão superior, com distâncias e tempos de 

deslocação considerados bastante favoráveis, como se pode constatar através da leitura do quadro que se apresenta. 

Quadro 20 - Distâncias e tempos de percurso entre Montemor-o-Novo e as capitais de distritos   

Capital de distrito Distância (km)  Tempo (minutos) 

Beja  110 85 

Évora 30 30 

Lisboa 103 65 

Portalegre 129 81 

Santarém 130 69 

Setúbal 68,7 42 

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 

A cidade de Montemor-o-Novo tem uma estreita relação de proximidade com a capital do distrito (Évora), dela distando 

em cerca de 30 km. O percurso rodoviário entre estas duas cidades é assegurado através do traçado da EN 114, o que 

justificará o tempo de trajeto de 30 minutos, podendo também ser assegurado através do traçado da A6, embora este não 

seja o itinerário mais curto. 

 

Figura 23 - Percurso de ligação entre Montemor-o-Novo e Évora  

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 
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De referir também a proximidade à cidade de Lisboa, ainda que a distância do percurso (cerca de 100 km) assim o não 

sugira. No entanto, o percurso rodoviário atualmente existente poderá ser realizado em aproximadamente 65 minutos, através 

da Autoestrada A6 e da A2, ou em cerca de 90 minutos, caso se utilize a EN4. 

 
Figura 24 - Percurso de ligação entre Montemor-o-Novo e Lisboa 

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 

Pode-se concluir ainda que as conexões entre Montemor-o-Novo e as capitais dos distritos vizinhos estão facilitadas, 

uma vez que todos os trajetos apresentam um tempo de duração sempre inferior à distância a percorrer, o que indicia que 

estes percursos são sustentados em vias com características de perfil e traçado capazes de garantir velocidades de circulação 

mais elevadas.  

A este nível poderá indicar-se como exemplo a ligação entre Montemor-o-Novo e Santarém, cujo trajeto apresenta uma 

distância de 130 km. Não obstante, o tempo de ligação entre estas duas cidades é de apenas 69 minutos, podendo o mesmo 

ser realizado, quase na sua totalidade, através dos traçados da A6 e da A13.  

Se a um nível regional ou supra regional se pode considerar que o concelho de Montemor-o-Novo apresenta algumas 

facilidades de ligação ao exterior, sobretudo a partir da sede de concelho, idêntica inferência poderá ser formulada pela análise 

das distâncias e dos tempos médios de deslocação entre a cidade de Montemor-o-Novo e as sedes dos concelhos vizinhos, 

como se pode constatar através da informação constante do quadro que se apresenta. 

Quadro 21 - Distâncias e tempos de percurso entre Montemor-o-Novo e as sedes dos concelhos vizinhos 

Unidade geográfica Distância (km)  Tempo (minutos) 

Alcácer do Sal  47,5 44 

Arraiolos 22,1 19 

Coruche 47,7 40 

Évora 30 30 

Montijo 85,3 52 

Vendas Novas 23,9 22 

Viana do Alentejo 51,2 49 

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 

De facto, a distância média de percurso entre Montemor-o-Novo e as sedes de concelhos vizinhos ronda os 44 km, 

correspondendo a um tempo médio de deslocação da ordem dos 36,5 minutos, e o tempo máximo de deslocação registado 

é de 52 minutos, correspondendo à deslocação entre Montemor-o-Novo e o Montijo, num trajeto com a extensão de 85,3 km, 

através dos traçados da A6 e da A12.  
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Pelo contrário, são as sedes dos concelhos de Arraiolos e de Vendas Novas, com as quais Montemor-o-Novo observa uma 

maior relação de proximidade, distando em 22,1 km e 23,9 km, respetivamente, e correspondendo a tempos de percurso de 

19 minutos e 22 minutos, sendo ainda de assinalar que ambas as ligações são asseguradas através do traçado da EN4. 

Internamente, as deslocações entre os principais aglomerados que fazem parte integrante do sistema urbano concelhio, 

caracterizam-se por distâncias e tempos de percurso bastante diferenciados, o que estará diretamente relacionado com o 

facto de Montemor-o-Novo, com uma área de 1232,97 Km2, ser um dos concelhos com maior expressão territorial a nível 

nacional. 

Quadro 22 - Distâncias e tempos de percurso entre a cidade de Montemor-o-Novo e os principais aglomerados urbanos do 
concelho  

Principais aglomerados urbanos  Distância (km)  Tempo (minutos) 

Cabrela 25,8 26 

Ciborro 19,9 19 

Cortiçadas de Lavre  31,2 29 

Foros de Vale de Figueira 15,2 19 

Lavre 21,7 20 

Santiago do Escoural 15 17 

São Cristóvão 22,1 22 

Silveiras 13,1 13 

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 

Constata-se que o aglomerado de Cortiçadas de Lavre, que se localiza no quadrante Noroeste do território concelhio, na área 

da União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, constitui o exemplo mais notório de afastamento à sede de concelho, 

com uma distância de 31,2 km, cujo percurso de ligação é sustentado quase integralmente pelo traçado da EN114, 

correspondendo a um tempo de deslocação da ordem dos 29 minutos. 

 

Figura 25 - Percurso de ligação entre Montemor-o-Novo e Cortiçadas de Lavre 

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 

Exemplo semelhante é dado pelo aglomerado de Cabrela, sede da freguesia com o mesmo nome, que se localiza no 

quadrante Sudoeste do concelho, e que dista da cidade de Montemor-o-Novo em 25,8 km, estando associado a este trajeto 

um percurso com uma duração da ordem dos 26 minutos.  

Os aglomerados urbanos que observam maior proximidade, quer em termos de distância quer em termos de tempo de 

deslocação, são Silveiras, Santiago do Escoural e Foros de Vale de Figueira, distando respetivamente 13,1 km (tempo de 

percurso da ordem dos 13 minutos, assegurado pelo traçado da EN4), 15 km (tempo de percurso da ordem dos 17 minutos, 
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assegurado pelo traçado da ER2) e 15,2 km (tempo de percurso da ordem dos 19 minutos, assegurado pelo traçado da 

EN114). 

 
Figura 26 - Percurso de ligação entre Montemor-o-Novo e Silveiras 

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 

A análise das ligações rodoviárias entre os principais aglomerados urbanos do concelho, bem como das respetivas distâncias 

e tempos de percurso, permite sustentar a inferência anteriormente estabelecida relativamente à significativa expressão 

territorial do concelho de Montemor-o-Novo. 

Quadro 23 - Distâncias e tempos de percurso entre os principais aglomerados urbanos do concelho de Montemor-o-Novo 

Principais aglomerados urbanos 
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Cabrela 
Dist. (km) 

- 
45 26,7 35,9 26,9 25,8 37,1 44,3 12,8 

Tempo (min) 44 31 41 29 26 38 43 15 

Ciborro 
Dist. (km) 45 

- 
24,8 24,1 14,5 19,9 34,2 41,3 32,3 

Tempo (min) 44 30 32 20 19 33 38 29 

Cortiçadas de Lavre 
Dist. (km) 26,7 24,8 

- 
19,1 10,1 31,2 44,5 51,6 25,4 

Tempo (min) 31 30 23 11 29 41 46 25 

Foros de Vale de Figueira 
Dist. (km) 35,9 24,1 19,1 

- 
9,6 15,2 28,4 35,6 26,5 

Tempo (min) 41 32 23 13 19 30 35 26 

Lavre 
Dist. (km) 29,9 14,5 10,1 9,6 

- 
21,7 35 42,1 25,6 

Tempo (min) 29 20 11 13 20 31 36 24 

Montemor-o-Novo 
Dist. (km) 25,8 19,9 31,2 15,2 21,7 

- 
15 22,1 13,1 

Tempo (min) 26 19 29 19 20 17 22 13 

Santiago do Escoural 
Dist. (km) 37,1 34,2 44,5 28,4 35 15 

- 
16,2 24,4 

Tempo (min) 38 33 41 30 31 17 22 23 

São Cristóvão 
Dist. (km) 44,3 41,3 51,6 35,6 42,1 22,1 16,2 

- 
31,6 

Tempo (min) 43 38 46 35 36 22 22 28 

Silveiras 
Dist. (km) 12,8 32,3 25,4 26,5 25,6 13,1 24,4 31,6 

- 
Tempo (min) 15 29 25 26 24 13 23 28 

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 

Nota: A negrito estão identificadas as ligações cujos trajetos têm como ponto intermédio a sede de concelho 

Da análise efetuada destaca-se o aglomerado de São Cristóvão, que mais se distancia dos restantes aglomerados do 

concelho, sobretudo de Cortiçadas de Lavre, do qual dista 51,6 km a que corresponde um tempo de percurso de 46 minutos. 

Relativamente a Cabrela pode-se constatar que apesar da relativa proximidade física (cerca de 18 km em linha reta), a 

distância efetiva é de 44,3 km, dada a necessidade de passar pela sede de concelho, traduzindo-se num percurso com a 

duração de 43 minutos. 
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Figura 27 - Percurso de ligação entre São Cristóvão e Cortiçadas de Lavre 

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 

São ainda de considerar as distâncias entre o Ciborro e Cabrela, que distam entre si 45 km, a que corresponde o tempo de 

percurso de 44 minutos e entre Cortiçadas de Lavre e Santiago do Escoural, com uma extensão praticamente idêntica (44,5 

km) e um tempo de percurso da ordem dos 41 minutos. 

Importa referir também, pela sua maior proximidade, os aglomerados de Lavre e de Cortiçadas de Lavre, que distam entre si 

em apenas 10,1 km, a que corresponde o percurso de cerca de 11 minutos, de Foros de Vale de Figueira e Lavre (com 

distância relativa de 9,6 Km e tempo de percurso de 13 minutos) e de Cabrela e Silveiras (com distância relativa de 12,8 Km 

e tempo de percurso de 15 minutos). 

 
Figura 28 - Percurso de ligação entre Cortiçadas de Lavre e Lavre 

Fonte: www.pt.distanciacidades.com 

Tal como anteriormente constatado, as acessibilidades intraconcelhias dependem fortemente da sede de concelho, já 

que a cidade de Montemor-o-Novo constitui o ponto central e de convergência da generalidade das principais vias 

rodoviárias. 
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6. MODOS DE TRANSPORTE  

Procurar-se-á desenvolver ao longo das secções seguintes uma breve caracterização do sistema de transportes que serve o 

território concelhio, nomeadamente através da identificação das diversas tipologias de transporte existentes e da oferta que 

a eles se encontra diretamente associada, tendo sempre em presença a crescente e continuada utilização do transporte 

particular e o facto de grande parte da população residente se concentrar na sede de concelho e na sua envolvente imediata 

e próxima. 

6.1. TRANSPORTE RODOVIÁRIO  

O transporte público de passageiros no concelho de Montemor-o-Novo é assegurado pela empresa Rodoviária do Alentejo, 

que garante as ligações intraconcelhias e intrarregionais, através de 12 carreiras regulares, identificadas no quadro que se 

apresenta. 

A análise da informação disponibilizada permite constatar que se encontram asseguradas as ligações entre a sede de 

concelho e alguns dos principais aglomerados urbanos concelhios, nomeadamente as sedes das freguesias, bem como 

as ligações a alguns dos concelhos vizinhos, com maior ou menor proximidade a Montemor-o-Novo. 

É de referir que são estas carreiras regulares da Rodoviária do Alentejo que, conjuntamente com as juntas de freguesia e a 

Câmara Municipal asseguram o transporte escolar, sendo que a frequência diária do número de ligações é superior nos 

períodos escolares, como se pode constatar através da leitura do quadro apresentado. 

Destaca-se, no presente âmbito de análise, a ligação entre as cidades de Montemor-o-Novo e de Évora, sede de distrito, 

que é garantida através de 7 carreiras regulares, incluindo 2 carreiras rápidas, designadamente a linha 8551 (Elvas - Évora 

- Setúbal - Alcácer do Sal) e a linha 8555 (Évora - Santiago do Cacém, por Alcácer do Sal), que asseguram o percurso entre 

Évora e Montemor-o-Novo em 30 minutos. 

Existem ainda 4 ligações entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas, cujo percurso demora cerca de 25 minutos, tempo de 

percurso idêntico ao da ligação entre Montemor-o-Novo e Arraiolos. 

Quadro 24 - Carreiras regulares de transporte público de passageiros que servem o concelho de Montemor-o-Novo - Rodoviária 
do Alentejo 

Carreiras Origem-Destino Escalas 

Frequência (Ida/Volta) 

Período 
Escolar 

Período 
Não 

Escolar 
Linha 8178 Montemor-o-Novo - Mora Montemor-o-Novo, São Geraldo, Ciborro, Brotas, Mora  4 1 2 2 

Linha 8292 
Cortiçadas de Lavre – 
Montemor-o-Novo 

Cortiçadas de Lavre, Cortiçadas de Lavre (Cruz), Lavre, Foros 
de Vale de Figueira, Quinta Preto, Montemor-o-Novo 

4 3 3 4 

                                                           
1 Frequência diária nos dias úteis, exceto quarta-feira, em que são disponibilizadas apenas 3 ligações em ambos os sentidos. 
2 Frequência diária nos dias úteis, exceto feriados. Uma das carreiras assegura apenas a ligação entre Montemor-o-Novo e Ciborro e percurso inverso. 
3 Frequência diária nos dias úteis, exceto feriados. Existe mais uma ligação diária entre Montemor-o-Novo e Foros de Vale de Figueira. 
4 Frequência diária nos dias úteis, exceto feriados. São asseguradas 3 ligações diárias entre Lavre e Montemor-o-Novo e percurso inverso. Apenas é 
disponibilizada uma ligação diária entre Cortiçadas de Lavre e Montemor-o-Novo e percurso inverso.  
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Carreiras Origem-Destino Escalas 

Frequência (Ida/Volta) 

Período 
Escolar 

Período 
Não 

Escolar 

Linha 8551 
Elvas – Évora – Setúbal – 
Alcácer do Sal 

Elvas, Vila Boim, Borba, Redondo, Évora, Montemor-o-Novo, 
Setúbal, Alcácer do Sal 

1 5 

Linha 8555 
Évora – Santiago do 
Cacém (por Alcácer do 
Sal)  

Évora, Montemor-o-Novo, Setúbal, Alcácer do Sal, Grândola, 
Santiago do Cacém   

2 6 

Linha 8782 
Alcácer - Montemor-o-
Novo 

Alcácer do Sal, Ponte Foz, Santa Catarina Sitimos, Pego Altar, 
Santa Susana, São Cristóvão, São Romão (Cruz), Foros do 
Baldio, São Romão (Cruz), Torre da Gadanha (Cruz), Gouveia 
Estrada, Monte Fidalga, Monte Bravo, Monte Fidalga, 
Montemor-o-Novo 

1 7 1 

Linha 8902e Évora – Setúbal  
Évora, Montemor-o-Novo, Cabrela (Cruz), Fábrica MAN, Vendas 
Novas, Pegões (Cruz), Pegões (Est), Landeira, Águas Moura, 
Setúbal   

6 8 

Linha 8902c 
Setúbal – Reguengos de 
Monsaraz 

Setúbal, Pegões (Cruz), Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Évora, 
Vendinha, Reguengos de Monsaraz 

1 9 1 10 

Linha 8912 
Évora – Montemor-o-Novo 
(por N. Sra. de Guadalupe) 

Évora, S. José, S. Matias, N. Sra. Guadalupe, Alto Abaneja, 
Montemor-o-Novo  

2 11 

Linha 8916 
Évora - Montemor-o-Novo 
(por Santiago do Escoural) 

Évora, S. José, S. Matias, Altoabaneja, S. Sebastião da Giesteira, 
Boa Fé, Carvalhas, Santiago do Escoural, Casa Branca (Est), 
Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo 

1 12 1 13 

Linha 8933v 
Montemor-o-Novo – Viana 
do Alentejo 

Montemor-o-Novo, Escoural, Casa Branca (Est), Alcáçovas, 
Viana do Alentejo 

1 14 1 15 

Linha 8940 Elvas – Setúbal  

Elvas, Varche, Vila Boim, Terrugem, Terrugem (Cemitério), Borba, 
Vila Viçosa, Arcos, Estremoz, Antas, São Bento Ameixial, Vimieiro, 
Arraiolos, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Pegões (Cruz), 
Landeira, Águas Moura, Setúbal 

2 16 2 17 

Linha 8975 
Cabrela – Évora (por 
Vendas Novas) 

Cabrela, Vendas Novas, Fábrica MAN, Cabrela (Cruz), Montemor-
o-Novo, Évora  

1 18 - 

Fonte: www.rodalentejo.pt 

                                                           
5 Frequência diária nos dias úteis, durante todo o ano, exceto feriados. 
6 Frequência diária nos dias úteis, durante todo o ano, exceto feriados. Uma das carreiras diárias assegura apenas a ligação entre Évora e Alcácer do Sal e 
percurso inverso, ambas com passagem por Montemor-o-Novo. 
7 Frequência diária nos dias úteis, exceto feriados. Às quartas-feiras são asseguradas duas ligações. 
8 Frequência diária nos dias úteis durante todo o ano, exceto feriados para o percurso total entre Évora – Setúbal e percurso inverso, com passagem em 
Montemor-o-Novo. Esta carreira assegura ainda duas ligações entre Évora e Vendas Novas, com passagem em Montemor-o-Novo, duas ligações entre 
Évora e Montemor-o-Novo e uma ligação entre Montemor-o-Novo e Évora. São igualmente disponibilizadas 4 ligações aos sábados, domingos e feriados no 
percurso Évora Setúbal e sentido inverso, com passagem em Montemor-o-Novo. 
9 Frequência diária nos dias úteis, exceto feriados. Para além de uma ligação entre Setúbal e Reguengos de Monsaraz e percurso inverso, com passagem 
em Montemor-o-Novo, é igualmente assegurada uma ligação entre Vendas Novas e Évora e percurso inverso, com passagem em Montemor-o-Novo, e uma 
ligação entre Setúbal e Évora, com passagem em Montemor-o-Novo. Aos sábados, domingos e feriados é apenas assegurada uma ligação entre Setúbal e 
Évora, com passagem em Montemor-o-Novo.  
10 Frequência diária nos dias úteis, exceto feriados. Para além de uma ligação entre Setúbal e Reguengos de Monsaraz e percurso inverso, com passagem 
em Montemor-o-Novo, é igualmente assegurada uma ligação entre Setúbal e Évora, com passagem em Montemor. Aos sábados, domingos e feriados é 
assegurada uma ligação entre Setúbal e Évora, com passagem em Montemor-o-Novo. 
11 Frequência diária em dias úteis durante todo o ano. São asseguradas duas ligações entre Montemor-o-Novo e Évora e apenas uma ligação no sentido 
inverso. 
12 Frequência diária em dias úteis, exceto feriados. Para além de uma ligação entre Évora e Montemor-o-Novo, e percurso inverso, é igualmente assegurada 
uma ligação entre Évora e Casa Branca (Estação), e percurso inverso. 
13 Frequência diária em dias úteis, exceto feriados. Para além de uma ligação entre Évora e Montemor-o-Novo, e percurso inverso, é igualmente assegurada 
uma ligação entre Évora e Casa Branca (Estação), e percurso inverso. 
14 Frequência diária em dias úteis, exceto feriados. Para além de uma ligação entre Montemor-o-Novo e Alcáçovas e percurso inverso em todos os dias úteis, 
é igualmente assegurada uma ligação diária entre Montemor-o-Novo e Escoural, exceto às quartas-feiras, bem como uma ligação entre Montemor-o-Novo e 
Casa Branca (Est) às quartas-feiras. 
15 Frequência diária em dias úteis, exceto feriados. É apenas assegurada uma ligação diária entre Montemor-o-Novo e Alcáçovas e percurso inverso. 
16 Frequência diária em dias úteis, exceto feriados. São asseguradas duas ligações diárias entre Estremoz e Setúbal e percurso inverso, com passagem em 
Montemor-o-Novo.  
17 Frequência diária em dias úteis, exceto feriados. São asseguradas duas ligações diárias entre Estremoz e Setúbal e percurso inverso, com passagem em 
Montemor-o-Novo.  
18 Frequência diária em dias úteis, exceto feriados. É apenas assegurada uma ligação diária entre Cabrela e Évora e percurso inverso, com passagem por 
Montemor-o-Novo. 
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São igualmente merecedoras de uma referência particular as 3 ligações entre Montemor-o-Novo e Alcácer do Sal, com 

um tempo de percurso de 105 minutos, e ainda as 5 ligações entre Montemor-o-Novo e Setúbal, cuja duração de percurso 

é de 55 minutos. 

Quadro 25 - Ligações entre a sede do concelho de Montemor-o-Novo e outras sedes de concelho – Tempo mínimo de percurso 
em minutos 

Percurso de ligação 
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 d
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Arraiolos 1           25  25 

Alcácer do Sal  3   110 105 - 20        105 

Alcáçovas 1          42   42 

Borba 2   115        119  115 

Elvas 2   140        126  126 

Estremoz 1           76  76 

Évora 7   30 30  35 33 41 68   30 30 

Grândola 1    130         130 

Mora 1 55            55 

Redondo 1   85          85 

Reguengos de Monsaraz 1       88      88 

Santiago do Cacém 1    160         160 

Setúbal 5   55 55  93 77    93  55 

Vendas Novas 4      30 25    30 29 25 

Viana do Alentejo 1          - 21   - 

Vila Viçosa 1           110  110 

Fonte: www.rodalentejo.pt 

Importará igualmente referir que é assegurada diariamente uma ligação entre Montemor-o-Novo e a estação de caminho 

de ferro de Casa Branca, que apresenta no entanto uma frequência diária muito reduzida, uma vez que apenas se realiza 

ao início da manhã, no sentido Casa Branca - Montemor-o-Novo, e ao final da tarde no sentido inverso. 

A análise das ligações intraconcelhias permite afirmar que se encontram asseguradas as ligações entre os principais 

aglomerados urbanos do concelho, variando a sua frequência diária em função da carreira a que se encontram associadas 

e em função da época do ano em que se realizam, sendo este número de ligações geralmente superior nos períodos 

coincidentes com o período escolar. 

Quadro 26 - Tempos mínimos de percurso das ligações internas à sede de concelho - Rodoviária do Alentejo 

Aglomerados / locais de paragem 
Ligação a Montemor-o-Novo 

(Carreira) 
Tempo mínimo de 
percurso (minutos) 

Cabrela  Linha 8975 50 

Cabrela (Cruzamento) Linhas 8902e / 8975 17 

Casa Branca (Estação) Linha 8933v 25 

Ciborro Linha 8178 28 

                                                           
19 Apenas assegura ligações entre aglomerados do concelho de Montemor-o-Novo. 
20 A ligação assegurada não é direta. 
21 A ligação assegurada não é direta. 
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Aglomerados / locais de paragem 
Ligação a Montemor-o-Novo 

(Carreira) 
Tempo mínimo de 
percurso (minutos) 

Cortiçadas de Lavre  Linha 8292 40 

Cortiçada de Lavre (Cruzamento) Linha 8292 35 

Escoural  Linha 8933v 18 

Foros de Vale de Figueira Linha 8292 15 

Foros do Baldio Linha 8782 26 

Gouveia Estrada Linha 8782 13 

Lavre Linha 8292 25 

Monte Bravo Linha 8782 7 

Monte Fidalga Linha 8782 5 

Quinta Preto Linha 8292 8 

S. Romão (Cruz.) Linha 8782 21 

Santiago do Escoural Linha 8916 18 

São Cristóvão Linha 8782 38 

São Geraldo  Linha 8178 18 

Torre da Gadanha (Cruzamento) Linha 8782 17 

Fonte: www.rodalentejo.pt 

Verifica-se de facto que todas as freguesias do concelho se encontram servidas por ligações diretas e diárias à sede de 

concelho. Tendo em consideração os percursos assegurados, torna-se possível afirmar que a cidade de Montemor-o-Novo é 

o ponto central da rede de transporte rodoviário que serve presentemente o concelho, inferência que pode ser sustentada 

pelo facto de que todas as 12 carreiras terem paragem na cidade de Montemor-o-Novo. 

Relativamente às ligações de transporte público existentes entre os principais aglomerados das freguesias e a sede de 

concelho, verifica-se que a Freguesia de Cabrela, dada a sua posição periférica, é aquela que apresenta o tempo de percurso 

mais longo, na ordem dos 50 minutos. 

O tempo de percurso assume igualmente uma significativa expressão na ligação entre a Cidade e Cortiçadas de Lavre, 

resultando num trajeto com a duração de 40 minutos, tal como também acontece com o percurso de ligação entre São 

Cristóvão e Montemor-o-Novo com a duração de 38 minutos, mais 10 minutos do que a duração do percurso de ligação entre 

a sede de concelho e o Ciborro. 

A duração destes percursos traduz claramente as maiores distâncias entre estes aglomerados e a sede de concelho, tal como 

pelo oposto, também se verifica relativamente à duração dos trajetos entre os aglomerados mais próximos da cidade de 

Montemor-o-Novo, nomeadamente as ligações a Santiago do Escoural, com um tempo de percurso da ordem dos 18 minutos, 

e a Foros de Vale de Figueira, em que o trajeto de ligação é percorrido em apenas 15 minutos. 

No entanto, o nível do serviço de transporte público não pode ser exclusivamente avaliado através do tempo de duração dos 

trajetos assegurados, sendo também de considerar a sua frequência, que como anteriormente observado, se pode considerar 

algo reduzida. Para além das ligações asseguradas através das carreiras regulares da Rodoviária do Alentejo, o concelho de 

Montemor-o-Novo é ainda servido pela Rede Nacional de Expressos, que assegura o transporte público de passageiros e de 

mercadorias entre as principais cidades e vilas do território nacional, de Norte a Sul de Portugal. A Rede Nacional de 

Expressos disponibiliza um significativo número de ligações diárias entre Montemor-o-Novo e as cidades de Évora (sede de 

distrito), com a duração aproximada de 30 minutos, e de Lisboa, cuja viagem tem uma duração aproximada de 75 minutos. 



 

 
 

 

  ACESSIBILIDADES E 
TRANSPORTES - 57 VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

A frequência diária destas ligações reflete a existência de um elevado nível de oferta do serviço e assume um importante 

contributo no reforço das ligações do concelho de Montemor-o-Novo ao exterior, sobretudo quando se atende ao facto de que 

a cidade de Lisboa constitui o mais importante interface do sistema de transportes públicos, ao nível do território nacional. 

A Rede Nacional de Expressos disponibiliza ainda ligações diretas a alguns dos concelhos vizinhos, nomeadamente os 

concelhos de Coruche e de Arraiolos, ainda que com uma frequência manifestamente inferior à verificada em relação às 

cidades de Évora e de Lisboa. De facto, existe uma ligação direta entre Montemor-o-Novo e Arraiolos, com a duração 

aproximada de 20 minutos, e duas ligações a Coruche com um percurso um pouco superior, na ordem dos 50 minutos. 

Constata-se ainda que os concelhos de Alcácer do Sal, Montijo, Vendas Novas e Viana do Alentejo, não têm ligação direta, 

via rede de Expressos, com a cidade de Montemor-o-Novo. 

A rede de transportes públicos rodoviários do concelho de Montemor-o-Novo é ainda completada por uma frota de viaturas 

que assegura a prestação de serviços de táxi. Para além das duas praças de táxis da Cidade, a generalidade das 

freguesias do concelho está servida por uma praça de táxis, assumindo particular destaque a União de Freguesias de 

Cortiçadas de Lavre e Lavre, que possui duas praças de táxi, uma localizada em Cortiçadas de Lavre e outra em Lavre, bem 

como a Freguesia de Santiago do Escoural, que também dispõe de duas praças de táxi, uma localizada em Santiago do 

Escoural e outra em Casa Branca, diretamente associada à Estação de Caminho de Ferro. 

A única freguesia do concelho que não dispõe presentemente de qualquer praça de táxis é a Freguesia de Cabrela, situação 

que foi identificada pela própria Junta de Freguesia e que constitui uma pretensão já manifestada pela população, junto 

daquele órgão de poder local. 

Tendo em presença as considerações decorrentes das análises supra desenvolvidas, será lícito afirmar que apesar do 

concelho estar já servido por uma rede de transportes públicos de passageiros, o nível de serviço disponibilizado 

poderá ser considerado algo reduzido, sobretudo quando comparado com outros concelhos com características de maior 

urbanidade e sobretudo com uma expressão territorial manifestamente inferior à do concelho de Montemor-o-Novo, 

justificando-se assim a significativa dependência do transporte privado, sobretudo nas deslocações intraconcelhias, 

dependência esta que é tanto mais notória ao nível da população em idade escolar e da população idosa. 

6.2. TRANSPORTE FERROVIÁRIO 
 

No concelho de Montemor-o-Novo, o transporte ferroviário de passageiros é assegurado pela empresa CP - Comboios 

de Portugal, EPE, através da Linha de Évora e da Linha do Alentejo, que garantem os serviços Intercidades e Regional. 

Existem 4 ligações diárias entre Lisboa (Gare do Oriente) e Évora, com paragem na estação de Casa Branca, aí sendo 

assegurada a ligação até Beja. 

A duração média da viagem entre Lisboa e Casa Branca é de aproximadamente 95 minutos, tempo de viagem que é inferior 

nas ligações entre Casa Branca e Beja, com um tempo médio de percurso da ordem dos 50 minutos, e substancialmente 

mais reduzido nas ligações entre Casa Branca e Évora, com um tempo médio de viagem de apenas 10 minutos. 
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Nos dias úteis ocorrem duas ligações no período da manhã, uma ligação ao final da tarde e uma ligação ao início da noite, 

entre Lisboa (Gare do Oriente) e Évora / Beja, bem como no sentido inverso, número esse que é reduzido para apenas três 

ligações diárias, aos sábados, domingos e feriados oficiais, pela supressão de uma das ligações do período da manhã, 

mantendo-se sensivelmente os tempos de viagem anteriormente indicados. 

Embora o concelho de Montemor-o-Novo esteja servido por esta infraestrutura ferroviária, o acesso a este serviço é pouco 

expressivo, sobretudo pela localização da estação de Casa Branca, única estação do concelho que ainda se encontra 

em funcionamento e que dista da cidade de Montemor-o-Novo cerca de 18 km. 

6.3. OUTROS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 

 

Embora não se possa afirmar que o concelho de Montemor-o-Novo beneficie, de forma direta, da presença de qualquer 

infraestrutura aeroportuária, a verdade é que a sede de concelho dista cerca de 110 km do Aeroporto de Lisboa, o que 

corresponde a um tempo de percurso de cerca de 60 minutos, pelo que se poderá considerar que ainda se encontra abrangido 

pela área de influência deste aeroporto. 

Igual inferência se poderá assumir em face da relativa proximidade do concelho aos portos de Sines (cerca de 110 km) 

e de Lisboa (aproximadamente 100 km), duas das infraestruturas portuárias que assumem um papel estruturante ao nível 

do panorama do transporte marítimo de mercadorias, não apenas ao nível nacional, mas também internacionalmente. 

Apesar do Aeroporto de Beja se localizar a aproximadamente 100 km do concelho de Montemor-o-Novo, correspondendo a 

um tempo de percurso da ordem dos 60 minutos, constata-se que esta infraestrutura não tem qualquer impacto, pois 

atualmente não se encontra em pleno funcionamento, se bem que o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI 

3+) considere o seu desenvolvimento um Projeto Prioritário. 
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7. MEDIDAS NO ÂMBITO DA 
MOBILIDADE 

 

A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo tem vindo a promover a concretização de uma política orientada para o reforço 

das condições de mobilidade urbana e da qualidade de vida da população, numa primeira fase essencialmente baseada 

na Cidade, mas que se pretende vir a ser extensível a todos os aglomerados do Concelho. 

Nesta linha, foi elaborado o Plano de Acessibilidade e Mobilidade para a Cidade de Montemor-o-Novo, em estreita 

articulação com o Plano de Sinalização e Trânsito, em revisão, e que integra um conjunto de medidas corretivas e/ou de 

orientações técnicas em termos de acessibilidade e de não-descriminação de pessoas com mobilidade condicionada, assim 

como também consiste num instrumento de gestão do espaço público e dos equipamentos municipais, norteando-se pelos 

seguintes princípios: 

1. Promover a adaptação progressiva dos espaços exteriores e edifícios já existentes, através da implementação de 

uma rede de Percursos Livres de Obstáculos, da adaptação dos equipamentos e edifícios municipais, tornando-os 

mais acessíveis e mais inclusivos, não só de fora para dentro mas também no seu interior, e da distribuição 

proporcional e equitativa de lugares para estacionamento de veículos de portadores de mobilidade 

permanentemente limitada, em articulação com os percursos livres de obstáculos e com a localização dos 

equipamentos e edifícios municipais; 

2. Prevenir e/ou evitar o surgimento de novas barreiras à acessibilidade e mobilidade urbanas, garantindo que os 

novos projetos de loteamentos e/ou de obras particulares cumprem na íntegra as diretrizes da legislação específica 

em vigor; 

3. Catalisar o tecido comercial e de serviços privado, para tornar os respetivos estabelecimentos mais acessíveis e 

mais inclusivos; 

4. Mobilizar a comunidade para a transformação de Montemor-o-Novo numa Cidade para Todos. 

No mesmo espírito, e num passado recente, foi promovida a elaboração, no contexto do Programa Alentejo 2020, do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Montemor-o-Novo (PEDU), em implementação, que integrou os seguintes 

instrumentos de planeamento: 

1. Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (P.I. 4.5), formalizado pelas operações de promoção municipal: 

 Implementação de Percursos Livres de Obstáculos no âmbito do Plano de Acessibilidade e Mobilidade, 

incidindo sobretudo na Av. Gago Coutinho, na Carreira de São Francisco e na envolvente imediata dos 

equipamentos escolares (ao Rossio), na continuidade daqueles outros troços já anteriormente 

executados no âmbito do Programa “monte mor, pedra a pedra”, coparticipado financeiramente pelo 

INALENTEJO; 

 Iniciativa “Escola a pé”. 

2. Plano de Regeneração Urbana (P.I. 6.5), contendo as seguintes operações, igualmente de promoção municipal: 
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 Reabilitação do Mercado Municipal; 

 Remodelação da Envolvente do Mercado Municipal e do Troço Sudeste da Rua Comandante Fragoso; 

 Requalificação dos espaços exteriores, acessos e terreiros do Castelo; 

 Requalificação do espaço público e ambiente urbano da Rua Teófilo Braga e dos largos e praças do Centro 

Histórico (Terreiro de São João de Deus e Largo dos Paços do Concelho); 

 Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, 

incluindo o Muro do Jardim Público. 

A melhoria significativa das acessibilidades e da mobilidade urbana, constituíram os objetivos e as orientações primordiais, 

que nortearam a execução dos projetos técnicos de todas estas intervenções, à exceção da Requalificação dos espaços 

exteriores, acessos e terreiros do Castelo, em que a realidade topográfica pré-existente e as ocorrências arqueológicas a 

preservar e a valorizar, tornaram impossível a sua concretização. 

De referir ainda, que é expetável que estes instrumentos de planeamento venham a ser complementados com a 

implementação das propostas consideradas estruturantes, e abarcando já todo o Concelho, que o município de Montemor-o-

Novo fez incluir no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Central (PAMUSAC), enquadrando 

sobretudo a realização de medidas e/ou projetos capazes de contribuir para a promoção da estratégia de baixo teor de 

carbono e da mobilidade urbana multimodal sustentável, nomeadamente: 

 Requalificação do espaço de circulação pedonal nos aglomerados atravessados / divididos por IC e ER 

(Foros de Vale de Figueira, Ciborro, Lavre, S. Geraldo, Fazendas do Cortiço e Cortiçadas de Lavre), 

através da construção de passeios ou outros métodos de segregação da circulação pedonal da viária; 

 Incrementar o conforto de utilização dos transportes coletivos através da melhoria da rede de paragens e 

interfaces; 

 Melhorar as ligações das sedes de freguesia e outros aglomerados à sede de concelho; 

 Requalificar o terminal rodoviário, garantindo acessibilidade para todos, melhor organização do espaço 

interno, melhoria das condições de espera e segurança e introdução de altos padrões de eficiência 

energética; 

 Construção da variante ao atravessamento da Avenida Gago Coutinho (EN4), essencialmente para desvio 

de veículos pesados de transporte de mercadorias; 

 Requalificação da rede de estradas e caminhos municipais. 

A prossecução destas premissas deverá passar pela definição de medidas que contribuam para a redução da emissão de 

gases com efeito de estufa e para a diminuição da intensidade energética, assim como a adoção de medidas capazes de 

contribuir para o reforço da utilização do transporte público e dos modos suaves, nas deslocações urbanas associadas à 

mobilidade quotidiana. 
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Importará contudo observar que a estrutura de povoamento que caracteriza o concelho reflete a presença de aglomerados 

de pequena ou média dimensão dispersos pelo território, embora grande parte da população residente reside na sede de 

concelho ou na sua envolvente imediata, pelo que as deslocações intraconcelhias tenderão a ser minimizadas. 

Não obstante, em tendo presente a situação de referência relativa a esta matéria, importa reconhecer que as condições de 

mobilidade no interior do concelho de Montemor-o-Novo não podem de forma alguma ser consideradas como satisfatórias, 

sobretudo quando observada a significativa expressão territorial que o concelho apresenta e a fragilidade que caracteriza a 

oferta de transportes coletivos que servem e interligam as diferentes sedes de freguesias a cidade de Montemor-o-Novo. 

A debilidade da oferta de transportes coletivos resulta assim numa significativa dependência do transporte privado, sobretudo 

nas deslocações intraconcelhias dependência esta que é tanto mais notória ao nível da população em idade escolar e da 

população idosa, sendo esta dependência ainda acentuada pela significativa expressão territorial que o concelho apresenta. 

O reforço da rede de transportes públicos de passageiros e do nível de serviço atualmente disponibilizado será sempre a 

solução mais racional, estando no entanto dependentes das políticas de investimento das empresas que asseguram 

atualmente as ligações intraconcelhias e intrarregionais.  

No sentido de ultrapassar este constrangimento urge equacionar a adoção de estratégias e de políticas de sensibilização para 

as questões de transportes e mobilidade em zonas de baixa densidade, pelo que a procura por soluções específicas e flexíveis 

de transporte capazes de efetivar uma adequada resposta alternativa eficaz ao transporte privado e que se adaptem 

verdadeiramente às necessidades de mobilidade da população deverá ser encarada como uma das prioridades do município. 

A supressão destas carências poderá passar pela implementação de soluções de mobilidade capazes de assegurar a 

disponibilização de serviços de transporte flexível e a pedido sempre que tal seja considerado necessário e adequado, 

nomeadamente nas áreas do concelho de maior ruralidade e onde o déficit da oferta de transportes públicos esteja 

identificado. 

A implementação e subsequente operacionalização destes serviços de transporte flexível poderá envolver entidades diversas, 

individualmente ou em parcerias, com operadores de transportes públicos, empresas de táxis, empresas de transporte 

rodoviário de passageiros, ou de entidades da administração local, entre as quais se poderão enquadrar a Câmara Municipal 

de Montemor-o-Novo e as próprias Juntas de Freguesia, podendo ainda recorrer às Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, quando em sempre que os respetivos estatutos assim o permitam. 

A adoção de um sistema de transporte de passageiros flexível à escala concelhia permitirá minimizar algumas das limitações 

decorrentes da oferta de transportes públicos, podendo a sua implementação e operacionalização vir a desempenhar funções 

relevantes, nomeadamente em matéria de reforço das acessibilidades em zonas dispersas e isoladas, ao nível da garantia 

da disponibilização de um serviço de transporte nos espaços de periferias urbanas onde a densidade populacional não justifica 

o reforço da rede de transportes públicos existente, não omitindo em momento algum a efetivação da resposta às 

necessidades particulares da população idosa e em idade escolar, assim como as necessidades específicas das pessoas 

com mobilidade condicionada que necessitem de um serviço específico e de proximidade. 

Por último, refira-se a importância da recentemente aprovada Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável. Este 

documento assume enquanto premissas a promoção da utilização da bicicleta, com a consequente adoção de estilos e hábitos 

de vida mais saudáveis, assumindo igualmente a relevância do investimento na construção de ciclovias.  
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A promoção da utilização do transporte ciclável nas deslocações urbanas é já assumida no PAMUS do Alentejo Central, sendo 

determinante que o reforço deste meio de mobilidade suave nas deslocações quotidianas seja efetivado, sobretudo nas 

deslocações urbanas.  

O reforço da mobilidade ativa ciclável poderá e deverá ser promovido junto das populações mais jovens e, sobretudo, junto 

da população em idade escolar, importando nesta medida privilegiar a implementação de ações que potenciem este tipo de 

mobilidade na cidade de Montemor-o-Novo, onde a concentração destas populações é mais significativa.  
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8. ASPETOS A RETER PARA O 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
E DESENVOLVIMENTO 

 

 

Tendo em presença a situação de referência de Montemor-o-Novo em matéria de acessibilidades e transportes, torna-se 

possível constatar que o concelho apresenta um nível de acessibilidade que se considera satisfatório, pese embora a 

estrutura rodoviária existente esteja claramente estruturada e hierarquizada em torno da cidade, impondo, 

frequentemente a realização de extensos percursos de ligação entre alguns dos principais aglomerados. 

Este constrangimento é sobretudo potenciado pelo facto de estarmos na presença de um concelho com uma expressão 

territorial assinalável e de continuar a manifestar uma clara dependência do transporte privado (automóvel ligeiro) 

enquanto meio preferencial para assegurar as acessibilidades internas, sobretudo nas deslocações casa-escola/trabalho/ 

casa. 

Acresce ainda que os constrangimentos diagnosticados estão em grande medida associados a uma dependência da 

mobilidade concelhia relativamente aos troços integrantes da rede viária estruturante, sendo determinante potenciar 

a estruturação de uma rede viária concelhia conexa e hierarquizada e assumir a beneficiação de algumas ligações 

intraconcelhias, no sentido de ver reforçada a sua importância e o seu papel na mobilidade interna. 

Atendendo às análises realizadas, entende-se ser pertinente destacar algumas questões cruciais e que se consideram 

elementos estruturantes da situação de referência concelhia em termos de acessibilidades e transportes, procurando-se 

sistematizar um conjunto de aspetos que importa reter e que deve ser atendido aquando da definição do quadro prévio das 

opções de ordenamento. 

Neste enquadramento, e como principais considerações a reter, referem-se os aspetos seguintes:  

 1. Reforço da funcionalidade da rede viária interna através da beneficiação das principais ligações 

intraconcelhias. A concretização destas intervenções resultará num contributo efetivo para a diminuição 

da dependência da estrutura viária municipal relativamente às principais vias que servem presentemente 

o concelho e cuja estruturação está centralizada em torno da sede de concelho. As intervenções a 

preconizar deverão ocorrer sobretudo ao nível das estradas desclassificadas sob jurisdição municipal, 

bem como das estradas e caminhos municipais que poderão futuramente sustentar as acessibilidades a 

localizações potenciadoras do desenvolvimento económico concelhio; 

 2. Reforço das condições de segurança da circulação nos aglomerados urbanos que são atravessados 

por troços das principais vias que integram a rede rodoviária municipal. A concretização deste desígnio 

será assegurada, sempre que o perfil das vias o permita, mediante a execução de áreas de circulação 

pedonal que assegurem uma compartimentação efetiva entre o tráfego pedonal e o tráfego rodoviário, 

intervenções que serão complementadas com o reforço da presença de sinalética e de elementos 

redutores de velocidade da circulação de atravessamento nestes aglomerados; 

 3. Execução da Variante à Cidade. A necessidade de execução desta solução viária foi já assumida pela 

Câmara Municipal aquando da elaboração do Plano Geral de Urbanização da Cidade de Montemor-o-
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Novo, em 1989, não tendo até ao momento sido concretizada. A execução desta pretensão permitirá 

desviar algum tráfego da principal artéria da cidade (Av. Gago Coutinho), sobretudo o tráfego de pesados 

de transporte de mercadorias, com o consequente reforço das condições de segurança e fluidez do tráfego 

rodoviário na cidade; 

 4. Assumir definitivamente o papel do traçado da EN2 / ER2 e o seu caráter estruturante para todo o 

interior do território nacional enquanto elemento-âncora de uma estratégia de dinamização económica do 

setor turístico (Rota da EN2) a desenvolver conjuntamente com outros municípios. A presença deste eixo 

viário estruturante potencia a dinamização de funções urbanas complementares, nomeadamente nos 

aglomerados por ele atravessados, tais como a cidade de Montemor-o-Novo, Ciborro e Santiago do 

Escoural; 

 5. Reforço das acessibilidades entre a sede de concelho e a estação de caminho de ferro de Casa Branca. 

O atual acesso a esta infraestrutura ferroviária com recurso à utilização de transporte público é bastante 

limitado, sendo de equacionar a realização de um estudo que avalie as reais necessidades da população 

na utilização do transporte ferroviário e a eventual criação de uma ligação / carreira concertada com os 

horários das principais circulações ferroviárias que servem o concelho e que seja capaz de suprir as 

necessidades diagnosticadas. A realização deste estudo poderá assumir um caráter mais abrangente, 

avaliando igualmente as necessidades de deslocação da população entre as diferentes freguesias do 

concelho e, sobretudo, aferir sobre as necessidades de transporte da população idosa e em idade escolar; 

 6. Promover a elaboração e subsequente implementação de um Plano de Acessibilidade e Mobilidade e 

de um Plano de Sinalização e Trânsito nos aglomerados que assumem maior expressão no sistema 

urbano concelhio, assumindo a continuidade dos planos já realizados para a sede de concelho; 

 7. Assumir a adoção de soluções adequadas de estacionamento. A criação destas áreas deve ser 

encarada como um exercício de planeamento urbano integrado, salvaguardando de forma efetiva a 

qualidade dos espaços públicos e do ambiente urbano em que se integram, sendo sobretudo orientada 

em função das necessidades decorrentes da existência de equipamentos de utilização coletiva e dos 

espaços públicos qualificados e das funções marginantes que a eles se encontram diretamente 

associadas; 

 8. Reforço das condições de segurança da circulação na envolvente dos equipamentos de utilização 

coletiva geradores de maiores fluxos de tráfego e na envolvente imediata e próxima dos equipamentos 

destinados a uma população utente que se enquadra em grupos de risco, sobretudo crianças e idosos. O 

reforço destas condições de segurança deverá considerar a introdução de elementos redutores de 

velocidade, que poderão passar pela introdução de pavimentação diferenciada e o reforço da sinalética 

existente, sempre que necessário, não omitindo sempre que possível, a criação de áreas de 

estacionamento capazes de suprir as necessidades dos fluxos de tráfego gerados; 

 9. Promover a mobilidade suave, designadamente através do recurso à utilização da bicicleta, sobretudo 

na sede de concelho, contribuindo assim para uma minimização da dependência do automóvel ligeiro nas 

deslocações casa - escola/trabalho. A concretização desta iniciativa potencia a utilização de um meio de 



 

 
 

 

  ACESSIBILIDADES E 
TRANSPORTES - 65 VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

transporte não poluente e de um estilo de vida mais saudável e passará por uma campanha de 

sensibilização junto dos montemorenses, com particular ênfase na população escolar, pressupondo um 

esforço municipal acrescido na criação de vias cicláveis e de locais adequados para o parqueamento. 

 10. Realização de um estudo de viabilidade económica e/ou funcional para o desenvolvimento de um 

embrião de serviço de transporte público urbano, priorizando numa primeira fase, indivíduos portadores 

de mobilidade condicionada, conforme defendido no Plano de Acessibilidade e Mobilidade para a cidade 

de Montemor-o-Novo, permitindo aceder aos principais equipamentos de utilização coletiva (Câmara 

Municipal/Serviço de Finanças/Biblioteca/Clinicas/Centro de Saúde/Escolas/Piscinas, etc…). 

 11. Equacionar-se, a curto/médio prazo, a adoção de soluções de transporte flexível (ou transporte a 

pedido) à escala concelhia, baseadas na colaboração com entidades diversas, no sentido de minimizar as 

limitações decorrentes da oferta de transportes públicos e reforçar as acessibilidades em zonas dispersas 

e isoladas. 

 

 



 

 
 

 

  ACESSIBILIDADES E 
TRANSPORTES VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

 

Livros e Publicações: 

Instituto Nacional de Estatística (INE), 2011 - Censos 2011 - Instituto Nacional de Estatística. Lisboa. 

 

Outras Fontes de Informação: 

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - Divisão de Administração Urbanística; 

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - Orçamento Municipal e Documentos Previsionais 2016 - Proposta  

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - Orçamento Municipal e Documentos Previsionais 2015  

EP - Estradas de Portugal, SA, 2015 - Plano de Proximidade de Médio Prazo 2015-2019 

 

Sites internet: 

https://www.ine.pt 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt 

http://www.pt.distanciacidades.com 

http://www.rodalentejo.pt 

http://www.rede-expressos.pt 

http://www.cp.pt 

 

 
  



 

 
 

 

  ACESSIBILIDADES E 
TRANSPORTES VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

ELEMENTOS DESENHADOS 
 

 

 

Desenho DESCRIÇÃO 

II.2.6.1 Rede Viária e Rede Ferroviária 
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