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A ACESSIBILIDADE LOCAL COMO FACTOR DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

COLECTIVOS DE PROXIMIDADE 

 

 

RESUMO 

Os equipamentos colectivos assumem um papel determinante na definição da qualidade de 

vida das populações, contribuindo de forma significativa para melhorar a vivência nas áreas 

residenciais. As sociedades tendem a organizar-se em torno dos equipamentos colectivos, 

sendo um aspecto influente na forma de vivência de cada bairro. A acessibilidade, 

demografia e enquadramento social são factores essenciais ao planeamento dos 

equipamentos colectivos, influenciando a sua localização e utilização. O objectivo deste 

trabalho é perceber se os equipamentos colectivos existentes e propostos correspondem às 

necessidades decorrentes da dinâmica populacional que se perspectiva, contribuindo para 

os processos de planeamento Municipal. O concelho do Barreiro destaca-se pela falta de 

dinamismo e atractividade, assim como o desemprego e o estatuto de “cidade dormitório” 

contribuintes para o decréscimo e envelhecimento populacional verificado. A rede de 

equipamentos destaca-se pelo défice de Jardins-de-Infância e sobrelotação de alunos/turma 

no Ensino Básico (Ensino), a escassez de Extensões de Saúde (Saúde), e a debilidade da 

rede desportiva. A caracterização espacial do sistema urbano do concelho do Barreiro 

identifica as áreas norte e centro como as mais integradas, onde se verifica uma menor 

profundidade, conferindo-lhe uma estatura de território permeável. A zona sul do concelho 

destaca-se como a mais segregada, dificultando a movimentação das pessoas. A proposta 

da Rede de Equipamentos Colectivos teve em conta factores como a população, 

acessibilidade e rede de equipamentos existente, assim como planos e novas expansões 

projectadas. Os equipamentos colectivos têm um grande impacto no território, funcionando 

como elementos geradores de movimentos e de espaços de vivência, contribuindo para a 

atractividade e dinamismo do espaço em que se inserem, aumentando a qualidade de vida 

dos cidadãos que servem. A acessibilidade surge como factor importante à localização de 

Equipamentos Colectivos ao assegurar que todos os cidadãos conseguem, através da 

mobilidade de curta duração, aceder aos equipamentos colectivos. 

 

Palavras-chave: Equipamentos Colectivos; Acessibilidade; Proximidade; Coesão Territorial; 

Ordenamento do Território; Análise Espacial. 

 

 



LOCAL ACESSIBILITY AS A FACTOR FOR THE PLACEMENT OF PUBLIC FACILITIES 

OF PROXIMITY 

 

 

ABSTRACT 

Public facilities assume a basic role in the definition of life’s quality of the population, 

contributing on a significant level to improve the experience in the residential areas. The 

societies tend to organize themselves around public facilities, affecting the way of living of 

each neighbourhood. The accessibility, the demography and the social environment are key 

factors in the planning of public facilities, affecting their location and use. The goal of this 

paper is to demonstrate if the existing public facilities are corresponding to the current 

necessities of the population’s dynamic expectancy, contributing to the county's planning 

process. The county Barreiro is distinguished by a lack of dynamism and attractiveness, as 

well as unemployment and the status of "dormitory town", contributors to the decline and 

population aging verified. The public facilities network stands out for its deficit of kindergarten 

facilities, the lack of health extensions and the weakness of sports network. The spatial 

characterization of the urban system of Barreiro identifies the north and center areas as the 

most integrated, where there is less depth, giving it a stature of permeable area. The south 

area of the county stands out as the most segregated, hindering the movement of people. 

The proposal for the public facilities network took into account factors such as population, 

accessibility and existing public facilities network, as well as planned expansions and new 

plans for the city. Public facilities have a major impact on the territory, working as generating 

elements of movement and living spaces contributing to the dynamism and attractiveness of 

the space in which they operate, improving quality of life for the citizens they serve.  

Accessibility emerges as an important factor to the public facility's location to ensure that all 

citizens can reach public facilities through a short amount of time. 

 

Key-words: Public Facilities; Accessibility; Proximity: Territorial Cohesion; Spatial Planning; 

Space Syntax. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Nota Introdutória 

Este capítulo apresenta um primeiro enquadramento da dissertação, relativamente à 

escolha do tema, objectivos do trabalho e delimitação da área de estudo. Posteriormente é 

abordada a estrutura de desenvolvimento deste trabalho, assim como a metodologia 

utilizada.  

 

1.2. Objecto de trabalho 

A presente investigação tem por objecto a estrutura da rede de equipamentos colectivos no 

contexto da cidade do Barreiro, relacionada com a forma como a acessibilidade local 

influencia a localização de equipamentos colectivos de proximidade no território. Isto é, o 

modo como a acessibilidade da população aos equipamentos de proximidade assenta em 

critérios de mobilidade de curta duração. 

 

1.3. Enquadramento da temática  

A temática de Equipamentos Colectivos relaciona-se com conceitos como a Coesão 

Territorial (contribuindo para a igualdade de acesso a todos os cidadãos) e o Ordenamento 

do Território (enquadramento e organização do território tendo em conta a inserção destas 

infra-estruturas do espaço urbano). Desta forma é possível perceber a importância dos 
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equipamentos colectivos na sociedade, assim como as consequências de um planeamento 

irracional quanto à sua inserção no território. 

A acessibilidade contribui para uma vivência urbana mais intensa e diversificada, 

contribuindo para a caracterização dos espaços centrais (de maior acessibilidade), ideais à 

localização de diversas actividades, tais como equipamentos colectivos. O conceito de 

Bairro vem aliar-se ao conceito de acessibilidade contribuindo para o desenvolvimento da 

noção de proximidade, relacionando-se simultaneamente com a noção de equipamento 

colectivo de proximidade. 

• Equipamentos Colectivos 

Os equipamentos colectivos definem a sociedade, colocando as pessoas no espaço de 

forma a relacionarem-se umas com as outras, de forma mais ou menos agregada e com 

maior ou menor densidade. Este trabalho dedica-se à problemática da distribuição da rede 

de equipamentos colectivos públicos nas áreas da saúde, educação, desporto, segurança 

pública, cultura e o seu contributo na promoção de atractividade do Concelho do Barreiro. 

Os equipamentos colectivos são definidos como “edificações onde se localizam actividades 

destinadas à prestação de serviços de interesse público imprescindíveis à qualidade de vida 

das populações” (DGOTDU, 2002: 6). Segundo a Portaria 1136/2001, de 25 de Setembro, 

os equipamentos colectivos são “instalações (edificações e terrenos envolventes) 

destinadas à prestação de serviços destinados às colectividades (saúde, ensino, 

administração, assistência social, segurança pública, protecção civil, etc.), à prestação de 

serviços de carácter económico (mercados, feiras, etc.) e à prática de actividades culturais, 

de recreio e lazer e de desporto.” 

 

1.4. Justificação do tema 

Os equipamentos colectivos assumem um papel fundamental na definição da qualidade de 

vida das populações, contribuindo de forma significativa para a melhoria do quadro de vida 

dos cidadãos. Na estruturação do tecido urbano, contribuem para o aumento da coesão 

social do território. Considerados elementos físicos evidentes, são grandes consumidores de 

espaço que se distinguem das restantes ocupações urbanas como factores de referência.  
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Os equipamentos de utilização colectiva são elementos chave do planeamento e 

ordenamento do território, sendo utilizados para responder à procura de determinados bens 

e serviços e para induzir o desenvolvimento de uma dada cidade ou região tornando-a mais 

atractiva.  

A importância dos equipamentos públicos na coesão do território e equidade social torna 

necessário a constante actualização acerca do tema para que essa promoção de igualdade 

de oportunidades seja cada vez mais palpável. 

No âmbito deste tema será desenvolvido um estudo com a finalidade de contribuir para a 

compreensão das carências actuais e das necessidades decorrentes da evolução 

populacional que se perspectiva. Para o efeito pretende-se conhecer a rede de 

equipamentos de utilização colectiva, através da análise e diagnóstico da situação existente, 

no caso particular do Barreiro. 

 

1.5. Objectivos do trabalho 

O presente estudo pretende contribuir para a definição de uma distribuição equilibrada dos 

equipamentos colectivos nas áreas urbanas, tendo por base as necessidades da população 

existente, com vista a atingir a qualidade de vida e a equidade entre os cidadãos.  

Ambiciona ainda compreender o papel dos equipamentos colectivos no planeamento 

territorial, desenvolver um estudo acerca das dinâmicas demográficas e o seu papel na 

projecção dos equipamentos colectivos e contribuir para os processos de planeamento a 

nível Municipal. 

Neste contexto, será lançada uma proposta de reordenamento/redimensionamento da rede 

de equipamentos adequada às necessidades da população, tendo em conta as tendências 

populacionais, de forma a esbater disparidades e promover a igualdade de acesso à 

educação, saúde, desporto, cultura. Esta proposta ambiciona ser um instrumento de suporte 

à definição de estratégias de actuação na rede de equipamentos colectivos, possibilitando 

identificar a localização das infra-estruturas existentes e diagnosticar as suas carências e 

adequabilidade de inserção no território, permitindo a sua correcção.  
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Aquando da análise da temática dos Equipamentos Colectivos foram levantadas algumas 

questões às quais esta dissertação ambicionou responder: 

• Como contribuir para uma cidade coesa e atractiva através da inserção dos 

equipamentos colectivos no território? 

Esta questão relaciona-se com a compreensão da temática de equipamentos colectivos 

como geradores de movimentos e concentração de fluxos na área de estudo. A escassez 

destas infra-estruturas no espaço urbano contribui para um território sem dinamismo e 

carente e, portanto, pouco atractivo. Desta forma é necessário fazer corresponder o número 

e tipologia de equipamentos colectivos à população existente, contribuindo para a qualidade 

de vida de todos os cidadãos e atractividade da cidade. 

• Quais os critérios de construção, alargamento ou anulamento de equipamentos? 

Os critérios de construção, alargamento ou anulamento de equipamentos colectivos no 

território prendem-se com a interligação das normas fornecidas pela Direcção Geral do 

Ordenamento do Território para com a população existente. Desta forma, a construção de 

novas infra-estruturas é proposta quando se verifica que a procura é superior ao número de 

equipamentos existentes. O alargamento surge quando a infra-estrutura existente está 

sobrelotada mas tem capacidade de se expandir. E, relativamente à necessidade de 

anulamento de equipamentos colectivos, verifica-se quando a procura já não justifica a sua 

existência por não haver população que torne o seu funcionamento sustentável. 

• Os equipamentos existentes estão a servir o tipo de população existente? 

Para o desenvolvimento desta questão foi preciso direccionar a temática dos equipamentos 

colectivos para o caso de estudo específico da cidade do Barreiro, procedendo-se a uma 

análise detalhada dos equipamentos colectivos existentes (ao nível do ensino, saúde e 

desporto por considerar serem os maiores influenciadores do território) quanto ao número e 

tipologia, assim como a sua localização no território. Foi ainda realizado o estudo da 

população tendo em conta a evolução da população até ao presente, recorrendo-se a 

técnicas de projecção demográfica para perceber as tendências populacionais num futuro 

próximo. 
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1.6. Delimitação da Área de Estudo 

O caso de estudo incide sobre a cidade Barreiro, um concelho constituído por oito 

freguesias. Está inserido na Área Metropolitana de Lisboa, sendo a escolha de uma parte 

significativa da população trabalhadora na capital que elegem o concelho para residir. 

O Barreiro aparece, na época dos Descobrimentos, como um dos principais pontos de apoio 

do esforço económico da expansão ultramarina. A construção da linha-férrea em 1861 que a 

liga ao concelho de Setúbal e ao sul do país tornou-o num dos maiores centros industriais 

portugueses do século XX. Com o desfalecimento das empresas industriais, o 

desenvolvimento do Concelho abrandou, estando a tornar-se uma “cidade dormitório”. Esta 

dissertação pretende contrariar esta tendência, aumentando a qualidade de vida da 

população presente com a organização da rede de equipamentos públicos. 

A diversidade de contextos espaciais que variam entre urbano e rural e densidade de 

ocupação baixa e alta, representam um concelho único com uma distribuição de 

equipamentos não homogénea no território, que se concentra nas freguesias mais a norte 

do Barreiro. 

Os equipamentos colectivos adquirem uma grande importância na hierarquia urbana em 

diferentes tempos e escalas. Este trabalho pretende adequar a rede de equipamentos 

colectivos existente à situação presente do território, assim como dar-lhe uma continuidade 

ao futuro que se perspectiva. Para tal, são analisados os conceitos de Coesão Territorial, 

Ordenamento do Território, Bairro, Acessibilidade e Equipamentos Colectivos, assim como o 

seu impacto no território.  

O território municipal do Barreiro é influenciado por diversos planos e projectos desde a 

escala Nacional à escala Municipal, que alteram as tendências evolutivas da cidade em 

termos populacionais e físicos, assim como os níveis de oferta e procura relativa aos 

Equipamentos Colectivos.  

 

1.7. Metodologia proposta 

A metodologia proposta ao desenvolvimento desta dissertação parte da recolha e análise de 

dados através da leitura de documentação de diversos autores sobre os conceitos 
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estudados. Deste modo é possível aprofundar os conhecimentos acerca das temáticas 

directamente envolvidas com os Equipamentos Colectivos. 

Relativamente ao estudo em caso, será recolhida informação documental relativa à 

evolução da cidade, de forma a perceber o enquadramento territorial e demográfico do 

Concelho do Barreiro. Será ainda efectuada uma análise estatística para perceber a 

evolução da população e projecção futura através da Recta de Regressão Linear e verificar 

qual a tendência de crescimento populacional da mesma (positiva ou negativa).  

A situação actual do Barreiro relativamente aos Equipamentos Colectivos será realizada 

através da análise de documentos e observação directa, de modo a perceber como está 

organizada a Rede de Equipamentos Colectivos existente. Posteriormente irei recorrer a 

técnicas de Análise Espacial, de forma a caracterizar a acessibilidade do Barreiro quanto à 

(in)correcta localização dos Equipamentos Colectivos existentes e os potenciais locais de 

localização dos Equipamentos Colectivos propostos. 

O cruzamento entre a informação obtida relativamente à população e sua tendência 

evolutiva, rede de equipamentos existente (identificação de infra-estruturas em falta e/ou 

excesso) e acessibilidade, permite a elaboração da proposta de uma nova Rede de 

Equipamentos Colectivos adequada à população do Concelho do Barreiro. 

 

1.8. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação organiza-se em oito capítulos. A introdução constitui o primeiro 

Capítulo, onde se anuncia o tema em discussão e os objectivos de trabalho. Nele se 

apresenta o contexto em que o tema se insere, a sua justificação do tema e a metodologia 

adoptada. 

O Capítulo 2 apresenta um enquadramento teórico, desenvolvendo as temáticas de Coesão 

Territorial e Ordenamento do Território e a forma como influenciam o território em geral, 

ambicionando a igualdade de oportunidade entre todos os cidadãos num território coerente 

e ajustado às necessidades da população. Os conceitos de Bairro e Acessibilidade 

permitem percepcionar a temática à escala de proximidade. O tema Equipamentos 

Colectivos será desenvolvido de forma a perceber a sua importância na sociedade, 

desenvolvendo-se também a noção de Equipamento Colectivo de Proximidade.  
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O terceiro Capítulo explica o impacto da presença de um equipamento colectivo no território, 

desenvolvendo as noções de função, posicionamento no território e factores essenciais ao 

planeamento de equipamentos colectivos. Por fim é apresentado o processo metodológico, 

destacando-se uma introdução ao conceito de Space Syntax (Análise Espacial), onde são 

explicados os objectivos, o processo de elaboração de mapas espaciais, as variáveis e os 

benefícios de utilização deste método. 

O Capítulo 4 apresenta o estudo de caso, caracterizando o Concelho do Barreiro quanto ao 

enquadramento territorial e demográfico. O enquadramento territorial engloba o processo de 

planeamento e as novas expansões a que o território está sujeito. O concelho será 

caracterizado também ao nível da freguesia, percebendo as transformações que foi 

sofrendo até à actualidade. O enquadramento demográfico descreve a evolução da 

população até ao presente, evidenciando-se a projecção demográfica realizada ao Concelho 

e por Freguesia através de tendências evolutivas.  

O Capítulo 5 caracteriza a rede de equipamentos colectivos do Concelho do Barreiro, 

analisando a forma como se distribuem no território. É realizada uma análise mais 

pormenorizada aos equipamentos desportivos, educativos e de saúde, através do seu 

cruzamento com as normas previstas pela Direcção Geral de Ordenamento do Território 

(DGOT). Assim, é possível perceber se a rede de equipamentos colectivos existente está a 

satisfazer a população presente e quais os equipamentos em discordância para com as 

normas. 

O sexto Capítulo descreve o sistema urbano através da análise espacial, procurando os 

locais mais acessíveis e de potencialidade à localização dos equipamentos colectivos em 

falta, previstos no capítulo anterior. Num primeiro momento será realizado um estudo das 

variáveis de dimensão global (ao nível urbano) e local (ao nível do quotidiano – identidade 

social da área). No segundo momento procede-se ao cruzamento entre as variáveis globais 

e locais através de diagramas de dispersão, aprofundando os resultados da análise através 

da percepção do modo pelo qual o sistema permite ser reconhecido no seu todo através da 

leitura das suas partes constituintes. 

O Capítulo 7 cruza os resultados obtidos nos capítulos 4, 5 e 6 relativamente às tendências 

evolutivas da população, “falhas” da rede actual de equipamentos e locais acessíveis e 

propícios à localização de equipamentos. Esta informação será ainda cruzada com os 

processos de planeamento do município do Barreiro e as novas expansões influenciadoras 
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do território. Desta forma é delineada a proposta de uma nova rede de equipamentos 

colectivos mais ajustada à população da cidade do Barreiro.  

O Capítulo 8 apresenta a conclusão deste trabalho, comprovando a concretização dos 

objectivos da análise através da sintetização das conclusões mais relevantes retiradas desta 

dissertação. Inclui ainda um breve texto de recomendações ao desenvolvimento de 

aspectos de interesse que surgiram aquando da elaboração desta dissertação. Na figura 

1.1, apresenta-se o fluxograma da organização da investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Fluxograma explicativo da organização da dissertação 
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1.9. Síntese 

Este trabalho estuda a organização da sociedade em função da estrutura da rede de 

equipamentos colectivos existentes, assim como a forma como a acessibilidade demonstra 

ser um critério essencial à distribuição de equipamentos no território. O estudo de caso é a 

cidade do Barreiro, anteriormente marcada pela actividade industrial e actualmente em 

reestruturação, tornando-se urgente pensar no acesso da população aos equipamentos 

colectivos.  

A análise da Rede de Equipamentos Colectivos existente cruzada com a população e suas 

tendências evolutivas (em decréscimo mas com potencial de crescimento no futuro através 

dos planos e novas expansões em curso e propostos) possibilitam perceber a escassez de 

determinadas tipologias no município do Barreiro. As conclusões geradas deste cruzamento 

permitem, quando aliadas à configuração do sistema urbano, compreender as áreas mais 

sustentáveis à sua localização. 

Desta forma, o concelho do Barreiro demonstra ser uma cidade com potencial de 

desenvolvimento, cuja dinamização pode passar pela correcção da Rede de Equipamentos 

Colectivos, contribuindo para o aumento da qualidade de vida da população, assim como a 

atractividade do município. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO - CONCEITOS  

 

2.1. Nota Introdutória 

O tema de equipamentos colectivos relaciona-se com factores ligados ao território urbano 

tais como a Coesão Territorial e o Ordenamento do Território, contribuindo para a sua 

estruturação. 

Os conceitos de Acessibilidade e de Bairro são importantes quando se estudam os 

equipamentos colectivos de proximidade, pois a forma como estes estão inseridos no 

território e a facilidade de se lhes aceder vai influenciar a forma de viver o espaço urbano – 

socialização do território.  

Para tal, este capítulo destina-se a perceber a relação entre estes factores e os 

equipamentos colectivos, assim como as noções de equipamento colectivo e de 

equipamento colectivo de proximidade. 

 

2.2. Coesão territorial 

A coesão territorial é um conceito desenvolvido na União Europeia que procura contribuir 

para um desenvolvimento sustentado na competitividade da Europa. Desta forma, tenciona 

dar força às regiões europeias, promover a integração e um território Europeu coerente. A 

União Europeia caracteriza-se por uma grande diversidade territorial. A coesão territorial 

abrange todas as regiões da União Europeia, em que os principais alvos são as chamadas 
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“regiões menos favorecidas”, redistribuindo recursos e permitindo a igualdade de acesso 

para todos (Faludi, 2006: 11).  

O conceito de coesão territorial vem tentar dar equilíbrio ao desenvolvimento desses 

territórios, através do desenvolvimento de uma intervenção urbana que facilite a equidade 

social e o equilíbrio territorial, concedendo ao território harmonia e coerência (Faludi, 2005: 

1-6). Com efeito, a coesão territorial vem alargar a discussão outrora centrada nos 

indivíduos e grupos sociais, para os territórios e lugares em que estes se inserem, para as 

dinâmicas que se geram e para as relações que estes indivíduos estabelecem com os locais 

(Davoudi, 2005: 3); (Francisco, 2008: 5). 

A Lei de Bases do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (LBOTDU) refere 

a importância de “reforçar a coesão nacional, organizando o território, corrigindo as 

assimetrias regionais e assegurando a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso 

às infra-estruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas” (Lei n.º 48/98, de 11 de 

Agosto, art. 3º), e salienta que a programação, criação e manutenção de equipamentos 

colectivos (entre outros), deve procurar atenuar as assimetrias existentes tendo em conta as 

particularidades das populações, as acessibilidades e a adequação da capacidade de 

utilização (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto art. 6º).  

A cidade é um sistema muito complexo que engloba aspectos de natureza social, cultural, 

económica, ambiental e formal, reflectindo o esquema de organização da sociedade, os 

seus projectos, conflitos e contradições. O crescimento desordenado, proveniente do não 

planeamento de soluções de expansão, trás problemas na vivência urbana, contribuindo 

para o enfraquecimento da qualidade de vida das populações e, por consequência, para 

uma cidade pouco atractiva à população. Esta fragilidade da coesão territorial verifica-se a 

várias escalas desde o país até ao bairro, e está normalmente ligada a debilidades ao nível 

do ordenamento e planeamento do território. Os problemas de coesão territorial fazem 

sobressair a perda de identidade e problemas de conectividade na organização da malha 

urbana, fazendo surgir cidades dispersas e fragmentadas com problemas sociais (exclusão 

social e marginalidade) e disparidades económicas devido à dificuldade de acesso da 

população às actividades que lhes são disponibilizadas. 

O território surge como suporte para as actividades humanas. Segundo Borja (2003: 125) “a 

cidade deve ser entendida como espaço público, ou seja, o lugar de coesão e de 

intercâmbios”. Desta forma, a cidade deve proporcionar espaços de sociabilização através 
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de um planeamento coerente e equilibrado que interligue funções como o comércio, 

serviços, lazer, habitação. Um bom processo de planeamento com vista à Coesão Territorial 

deve considerar os aspectos particulares de cada território, assim como as necessidades da 

população do local. 

Segundo Pinto (2008: 47), “o desenvolvimento do conceito de Coesão Territorial surge da 

percepção de que o território é um elemento fundamental, em que têm lugar todos os 

fenómenos sociais e económicos e cujas características são determinantes para a política 

de coesão a definir”. O Conceito de Coesão Territorial relaciona-se com a forma como o 

território se organiza de forma a fornecer diversas funções (Davoudi, 1999: 3). 

Em 1999 surge o Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC) como 

necessidade de desenvolvimento de uma estratégia comum que englobasse todas as 

políticas comunitárias ao nível dos transportes, ambiente, economia, de grande impacto na 

estruturação do território europeu por abranger diversas escalas. Tem como um dos 

objectivos fundamentais garantir a acessibilidade de todos os cidadão nas cidades aos 

equipamentos colectivos. 

O 3º Relatório sobre Coesão baseia-se numa simples razão para transmitir o significado da 

Coesão Territorial, afirmando que “as pessoas não devem ser prejudicadas pelo sítio onde 

calham viver ou trabalhar dentro da União Europeia” (CEC, 2004: 27). Não pretende, no 

entanto, negligenciar a identidade dos territórios, mas sim defender as especificidades 

locais. Deste modo, a introdução do conceito de coesão territorial, pretende diminuir as 

disparidades, desigualdades e injustiças, promovendo igualdade de acesso a equipamentos, 

bens e serviços, independentemente da realidade física, social e económica da população 

alvo (Francisco, 2008: 5). Isto é, a coesão territorial relaciona-se com a integração e 

competitividade entre regiões implicando, não só, o acesso à educação, saúde, entre outras, 

mas também a capacidade de criação desses serviços nas várias regiões. 

A coesão territorial vem assegurar um desenvolvimento equilibrado entre espaços e garantir 

que os cidadãos conseguem usufruir das características do seu território (EC, 2009: 3). 

Pretende-se melhorar o acesso à educação e aos cuidados de saúde, aumentar a 

competitividade e promover a sustentabilidade, através da interligação de eficácia 

económica e coesão social (Faludi, 2009: 24). Este conceito relaciona-se com a distribuição 

eficiente dos recursos ambientais e espaciais das actividades humanas. 
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É importante enquadrar o conceito no contexto urbano de forma a tornar a cidade atractiva, 

promovendo a qualidade de vida da população através da interligação das diversas áreas da 

cidade, de suaves transições arquitectónicas (com continuidade mas mantendo a identidade 

de cada espaço) e da permeabilidade física e visual do sistema urbano. A coesão territorial 

torna-se, assim, um desafio para os urbanistas no planeamento das cidades. O 

planeamento deve concentrar-se em actividades que promovam a coordenação das 

estruturas existentes e novas para a melhoria da acessibilidade, a localização sustentável 

das actividades económicas mais promissoras, a salvaguarda da paisagem ecológica, a 

protecção do património histórico e cultural, o aproveitamento dos recursos regionais e o 

reforço da atractividade do território à fixação das actividades económicas e funções 

residenciais (Vogelij, 2008: 12). 

 

2.3. Ordenamento do território  

O ordenamento do território é um dos factores de grande influência nos problemas de 

coesão territorial. Esta debilidade do espaço urbano relaciona-se, não só, com a elaboração 

de “maus planos” inadaptados à realidade local (características do local, necessidades da 

população). Verifica-se ainda, a inexistência de coordenação e interligação entre os 

instrumentos de planeamento de escalas distintas. 

Segundo Gaspar (1995: 6), “o ordenamento do território é a arte de adequar as gentes e a 

produção de riqueza ao território numa perspectiva de desenvolvimento”. Este conceito 

relaciona-se com a estrutura da cidade, do sistema urbano e das acessibilidades. O 

ordenamento do território deve esclarecer os princípios orientadores para o modelo de 

ocupação do espaço (ocupação humana e utilização do solo), definindo ainda os limiares 

para os diferentes tipos de equipamentos.  

A estruturação do território resulta de um processo complexo definido pelo espaço físico e 

pela sociedade, que o utiliza e altera. “O ordenamento do território constitui um processo 

articulado de organizar os habitats humanos com vista à criação de melhores condições de 

vida ao nível ambiental, social e económico, cujo equilíbrio assenta em três pilares 

fundamentais: ambiente, sociedade e economia” (Fadigas, 2007: 9-10). 

O conceito de Ordenamento do Território é apresentado na Carta Europeia de Ordenamento 

de Território como uma garantia de que cada parcela de terreno seja utilizada conforme a 
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estratégia de conjunto, em função de uma composição justa e equilibrada, adaptada às 

necessidades da população a que se destina. Visa, entre outros, a utilização racional do 

território, a melhoria da qualidade de vida, a gestão responsável dos recursos naturais e a 

protecção do ambiente. (DGOT, 1984: 11-12) 

As primeiras experiências de ordenamento do território em Portugal deram-se 

essencialmente ao nível do planeamento urbano, visando a resolução de problemas 

específicos, tais como circulação e salubridade dos aglomerados urbanos. “Já nos anos 60, 

as preocupações passaram a incidir na definição de um esquema de ordenamento geral do 

território, com o equilíbrio na distribuição da população, do emprego e das actividades 

económicas e com o desenvolvimento das regiões” (Alves, 2001: 379 apud GOT, 2006: 5). A 

partir da década de 50, surgiram os planos de fomento (de duração de 6 anos com o 

objectivo de equacionar problemas de natureza estrutural), cuja preocupação acerca do 

ordenamento do território não existia. Apenas no terceiro Plano de Fomento (1968-1973) foi 

expressa a “necessidade de se definir um esquema geral do ordenamento do território, com 

vista a proporcional a melhor repartição dos factores produtivos em função dos recursos 

efectivamente utilizáveis” (STPC, 1973: 77 apud GOT, 2006: 6).  

Na sequência deste plano foi criado o órgão central de planeamento, autores do Relatório 

para o Ordenamento do Território onde estavam definidas linhas e critérios para uma política 

de Ordenamento do Território no continente. No entanto, este relatório nunca chegou a ser 

publicado, apesar da sua aprovação (GOT, 2006: 6). Outros planos foram surgindo mas, 

apenas em 1996 foi constituído um grupo de trabalho para o Estudo de Contributos para a 

Elaboração de Normas de Base do Ordenamento do Território, devido à necessidade e 

vontade de instituir legalmente uma lei de bases do ordenamento do território. Assim, em 

1998 é aprovada a Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e Urbanismo 

(LBPOTU) – Lei nº48/98 de 11 de Agosto, anunciando os fins, princípios e objectivos do 

ordenamento do território. No ano seguinte procede-se à regulamentação da LBPOTU com 

o Decreto-Lei nº380/99 de 22 de Setembro, constituindo a base de referência para todas as 

políticas de planeamento e ordenamento (GOT, 2006: 5-9). 

Segundo a DGOTDU, um dos objectivos do ordenamento do território e do urbanismo é a 

distribuição equilibrada das funções de habitação, cultura e lazer, incluindo a programação, 

criação e manutenção de equipamentos colectivos, tendo em conta as necessidades 

específicas das populações, a acessibilidade e a adequação de utilização. (DGOTDU, 

2002:6) 
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O Ordenamento do Território é influenciado por diversos factores, incluindo a rede de 

transportes, destinos de cada indivíduo seja trabalho, habitação ou lazer, acesso aos 

equipamentos e serviços, etc. A estruturação do território influencia a forma de viver o 

espaço. Como tal, o Ordenamento do Território tenta gerir a interacção do indivíduo com o 

espaço através do planeamento de ocupação do solo tendo em conta as infra-estruturas 

existentes. Isto é, procede-se à elaboração de um plano cuja finalidade é a utilização 

racional desse mesmo território através do aproveitamento das potencialidades e da 

maximização da produção a par com a protecção do ambiente, visando o desenvolvimento 

socioeconómico e a melhoria da qualidade de vida (GOT, 2006(b): 1) 

A malha urbana reflecte a intenção de Ordenamento do Território através de grandes vias 

de articulação que ligam lugares, relacionando as diferentes funções (agricultura, indústria, 

comércio, serviços) com locais de estar e de vivência humana. A dimensão e características 

dos aglomerados urbanos influenciam a ocupação e organização dos usos de solo no 

território.  

Relativamente aos princípios do ordenamento do território, e segundo o Grupo de 

Ordenamento do Território, defende-se a igualdade de condições e oportunidades de 

acesso a bens e serviços para todos os indivíduos, a equidade, o interesse público (fins de 

interesse colectivos), a liberdade e responsabilidade na intervenção individual e iniciativa 

privada na organização do território, e a sustentabilidade para a viabilização da estrutura 

territorial. Os objectivos prendem-se com o desenvolvimento socioeconómico equilibrado 

das regiões, a melhoria da qualidade de vida, a gestão responsável dos recursos naturais e 

a protecção do ambiente, a utilização racional do território, a implementação dos objectivos 

do ordenamento do território, a coordenação entre os diferentes sectores, a coordenação e 

cooperação entre os diversos níveis de decisão e obtenção de recursos financeiros e a 

participação da população. 

Com o ordenamento do território pretende-se melhorar e/ou salvaguardar as condições de 

cada região, responsáveis pela qualidade de vida da população, assegurando equilíbrio e 

evitando desigualdades. O ordenamento do território é um processo integrador da 

organização do espaço, permitindo corrigir disparidades. 

Deste modo, define objectivos estratégicos que orientem o modelo de ocupação, revelando-

se, evidentemente útil na definição das redes de equipamentos colectivos ao permitir 

determinar a melhor localização, dimensionamento e tipologia do equipamento, assim como, 
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assegurar as condições de acesso a toda a população. Os aspectos de localização de 

equipamentos colectivos estão directamente ligados ao ordenamento do território. 

 

2.4. Acessibilidade 

O conceito de acessibilidade prende-se com o grau de facilidade com que se pode atingir 

um determinado local a partir de um outro. A acessibilidade é uma característica que 

determina a qualidade de um lugar/espaço, sendo mais acessível quando tem mais vias de 

comunicação a convergir para esse lugar. Isto é, relaciona-se com a possibilidade de acesso 

de todas as pessoas ao meio envolvente, nomeadamente aos equipamentos colectivos. É 

um conceito muito amplo, que se prende com a noção de proximidade (relacionada com o 

tempo de deslocação), a facilidade de interacção dos indivíduos e o espaço, e a 

potencialidade de um determinado espaço relativamente às oportunidades de interacção.  

A acessibilidade de cada espaço faz variar a vivência urbana, verificando-se que em zonas 

de maior acessibilidade a vida urbana é mais intensa e diversificada, variando como espaço 

de permanência e sociabilização ou simplesmente de passagem de forma a alcançar o 

destino. Um espaço de grande acessibilidade é, normalmente, caracterizado como 

centralidade, concentrando nele um maior número de actividades, equipamentos colectivos, 

serviços.  

A concretização da acessibilidade contribui para a coesão territorial, permitindo igualdade de 

acesso dos cidadãos às infra-estruturas, bens e serviços providenciados pelo território onde 

residem. É também um factor determinante do ordenamento do território, que tenta 

assegurar a ligação entre funções como a habitação para com os equipamentos colectivos. 

A acessibilidade é, portanto, um factor favorável ao desenvolvimento urbano e 

competitividade do território, reforçando o equilíbrio da rede urbana do município e o papel 

que o mesmo desempenha na região. 

É um conceito muito importante no planeamento de equipamentos colectivos, sendo um 

“instrumento que possibilita identificar áreas com desigualdades na oferta de infra-estruturas 

básicas” (Goto, 2000: 57) e por estar directamente relacionado com a qualidade de vida dos 

cidadãos. 
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Diariamente, as pessoas são motivadas a deslocar-se por inúmeros destinos para satisfazer 

actividades humanas como trabalho, educação, compras, lazer. O grau de acessibilidade a 

esses destinos depende de factores relacionados com as características do sistema urbano, 

tais como a sua configuração e localização dos pontos de partida e chegada. O tempo e 

custo dispendidos a percorrer a distância entre origem e destino são igualmente influentes 

na medição da acessibilidade.  

Numa área urbana “ideal”, todos os indivíduos deveriam ser capazes de se deslocarem 

facilmente aos seus objectivos. Mas a diferença de capacidade de acessibilidade é notória, 

variando consoante a distância para com o centro e/ou vias principais de acesso, assim 

como proximidade e oferta dos transportes a partir do ponto de origem. Os usos do solo 

desempenham, por isso, um papel importante na acessibilidade, permitindo determinar os 

sistemas de transporte.  

Relativamente à temática dos equipamentos colectivos, a distância é estudada através dos 

percursos realizados a pé e/ou em transportes colectivos públicos, permitindo identificar a 

área de influência de determinado equipamento.  

 

2.5. Conceito de Bairro 

O Bairro é uma organização populacional. É, na sua essência, a proximidade em que vivem 

as pessoas. Este conceito apareceu na altura da Revolução Industrial por necessidade de 

albergar os funcionários das fábricas, que procuravam residir na proximidade do local de 

trabalho.  

A cidade é constituída pelo somatório da multiplicidade de bairros que nela existem. O 

Bairro é uma parte da cidade com determinadas características que constituem a identidade 

do local. É com base no bairro que se desenvolve a vida pública e se organiza a 

representação popular. 

A limitação de bairro não é rigorosa sendo, na grande maioria, demarcada pelas pessoas 

através de marcos referenciais que elas, e outras pessoas entre elas (herança simbólica), 

identificam. Esta imprecisão faz variar os limites de Bairro de pessoa para pessoa. A 

identificação do indivíduo com a cidade e sociedade caracteriza o bairro como peça 

fundamental à sociabilidade. 
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Os Bairros podem ser criados (de forma planeada), ou orgânicos (surgem de forma 

espontânea resultado das necessidades do aglomerado de indivíduos). São diferenciados 

pela sua dimensão (escala), e época de construção, verificando-se uma maior ligação entre 

espaço e residentes quanto mais antigo for o bairro. A população de cada bairro pode ser de 

carácter homogéneo ou heterogéneo (ligados por determinadas classes sociais, religião, 

entre outras). 

A história da cidade revela-se importante por reflectir a realidade da sua existência nos 

habitantes, relativamente aos aspectos de vivência social. O bairro traduz a mediação entre 

o espaço mais privado (casa, família) e o público (vida familiar, relações sociais mais 

amplas). 

O conceito de bairro funciona como uma “comunidade agregada e identificada em torno de 

uma escola e outros equipamentos, serviços e actividades deste nível”. Cada bairro tende a 

ser auto sustentável na medida em que procura autonomia no equilíbrio entre procuras e 

ofertas, cargas e capacidades de infra-estruturas, equipamentos e serviços. (Costa Lobo, 

1998: 98)  

É um conceito usado frequentemente para descrever as subdivisões de localidades urbanas 

ou rurais, como as vilas e as cidades. Os bairros variam conforme a população e a 

densidade. O tamanho tende a ser limitado, para que cada indivíduo esteja a uma curta 

distância do seu centro, onde as necessidades da vida diária estão disponíveis. O conceito 

de bairro é também utilizado para descrever o ambiente social formado por comunidades em 

espaços urbanos. O centro do Bairro dispõe de locais de trabalho, comércio, serviços, lazer, 

equipamentos colectivos. É também nos centros do bairro que são fornecidos espaços 

abertos e de interacção, consolidando a noção de comunidade (Berk, 2005: 2).  

Actualmente, verifica-se que nos centros dos aglomerados urbanos estão localizadas as 

actividades de interacção e sociabilização da população (tais como equipamentos colectivos 

de proximidade), em torno do qual se estrutura o bairro. Os benefícios da proximidade 

relacionam-se com a maior vivência social, a facilidade de acesso a serviços (lojas, escolas, 

saúde), a viabilidade do sistema de transportes públicos, o ambiente mais familiar e seguro 

e a preservação de identidade local. 

O espaço é uma construção da sociedade, cuja produção não é só uma manifestação mas a 

sua própria realização. A sociedade constrói-se criando o seu espaço, e os dois juntos 

geram um todo inseparável, evoluindo como um todo (Isnard, 1982: 84). 
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Para Lefébvre (1978: 199-201), o bairro não existe como uma unidade autónoma e isolada, 

só podendo ser definido a partir do entendimento da cidade como um todo, não sendo a 

base da vida urbana. Assim, propõe compreender o bairro através da compreensão da 

cidade como totalidade e não como conjunto de elementos ou de aspectos que engloba. 

Segundo o mesmo autor, a base de vida urbana é o centro, sendo essa centralidade que 

constrói e torna possível a cidade e os seus bairros.  

Hoje em dia, o Bairro é visto como unidade de vida colectiva da cidade, confrontando-se 

com novas práticas e formas de interacção física e social, constituindo um elemento chave 

na identidade da cidade (Ferreira, 2010: 1). 

O valor do equipamento urbano depende do bairro em que se insere, cada bairro tem uma 

identidade cultural de tradições e costumes próprios. Existem vários parâmetros a 

considerar como a história do bairro, sociologia do território e funcionamento urbano, 

estratégia de desenvolvimento, população e vivência. 

Os equipamentos colectivos conferem ao bairro novas possibilidades de vivência, dando-lhe 

melhor inserção na envolvente e diminuindo as disparidades sociais (Lacaze, 1995: 125). A 

função do equipamento vai impulsionar o fluxo do bairro. 

 

2.6. Equipamentos Colectivos 

Os equipamentos colectivos são definidos como “estruturas físicas através das quais a 

população residente (ou activa) num dado território tem acesso aos bens e serviços de que 

necessita para a sua sobrevivência e realização” (Antunes, 2001: 1). São elementos 

essenciais na estruturação do tecido urbano e social, destinando-se à prestação de serviços 

à colectividade. Segundo o Regulamento do Plano Director Municipal de Lisboa, os 

equipamentos colectivos “são os equipamentos de promoção e propriedade pública ou 

classificados de interesse público que compreendem as instalações e locais destinados a 

actividades de formação, ensino e investigação e, nomeadamente, a saúde e higiene, 

segurança social e pública, cultura, lazer, educação física, desporto e abastecimento 

público” (Regulamento do PDM de Lisboa, artigo 7º: 42).  

O seu papel fundamental é satisfazer as necessidades das populações e contribuir para a 

evolução permanente das áreas urbanas em que se inserem, resultado do progresso 
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tecnológico e do desenvolvimento socioeconómico. (Costa Lobo, 1995: 86) Desta forma, 

permitem proporcionar qualidade de vida às populações. Devem garantir resposta nos 

domínios da educação, saúde, desporto, cultura, lazer, tendo em conta carências actuais e 

necessidades previstas segundo o desenvolvimento populacional que se perspectiva. 

A distribuição dos equipamentos colectivos no território deve responder às expectativas da 

população, adaptando-se às variações de necessidades que se vão verificando ao longo do 

tempo. Assim, o planeamento de equipamentos assenta no recurso a projecções 

demográficas, de forma a estimar qual a estrutura da população dentro de um horizonte 

temporal definido, e, portanto, que tipo de equipamentos a população vai necessitar. É 

também necessário perceber os padrões de consumo, os hábitos locais, as aspirações, o 

modo de vida da população e o poder de compra. 

Quando há uma mudança de necessidades ou exigências da população para com os 

equipamentos colectivos existem três opções: criação, eliminação e relocalização. A criação 

sucede quando um novo equipamento é construído num local onde as necessidades não 

estejam satisfeitas, por haver falta desse equipamento ou devido ao aumento da procura. A 

eliminação de um equipamento existente ocorre quando a procura se torna insuficiente ou 

quando já não é suportado financeiramente. A relocalização de um equipamento dá-se 

quando é criado noutro sítio de forma a responder às alterações de distribuição da 

população. 

A densidade e distância são factores importantes do planeamento de equipamentos. 

Relativamente à densidade, faz variar as disparidades sociais e exclusão social. A 

concentração permite a facilidade de acesso e interligação de actividades. A distância deve 

ser resolvida através da interligação, o que implica não só meios de aceder mas também o 

acesso a saúde, educação. Do ponto de vista da arquitectura, o equipamento colectivo deve 

ter um carácter singular, destacando-se como elemento de marca e elemento de referência 

no espaço envolvente. É importante adoptar uma atitude crítica na formulação das 

necessidades actuais e futuras para cada tipo de equipamento planeado, uma vez que estas 

são mutáveis, estando em permanente evolução. 

É fundamental perceber os motivos de utilização dos indivíduos de forma a definir o tipo de 

equipamento que vai dar resposta às necessidades dos potenciais utilizadores. A cada 

problema urbano, corresponde o tipo de equipamento, assim, para questões sociais são 
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necessários equipamentos sociais, equipamentos socioeducativos, e para problemas de 

coesão social, equipamentos culturais, desportivos. 

Os equipamentos colectivos podem ser de natureza pública ou privada, devendo a sua 

cobertura ser garantida pelo governo. A proposta de equipamentos colectivos visa a 

elaboração de ambientes urbanos e sociais que promovam a integração física, mental e 

social dos indivíduos, caracterizando-se como essenciais aos processos de sociabilização e 

impacto sobre a satisfação das necessidades da população. Devem responder à procura da 

população, mas devem também servir como forma de definição da estrutura urbana 

projectada nos planos.  

A estrutura urbana é dada pela acção colectiva, que substancia a cidade. Manifesta-se 

fisicamente num sistema unitário de espaços e edificado inseridos dentro da área urbana, de 

grande impacto na vida da comunidade, facultando lugares de experiência colectiva. A 

inserção dos equipamentos colectivos no território deve ser pensada como forma de 

planificação e crescimento da cidade, contribuindo para uma boa organização e 

dinamização do conselho, assim como a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos. 

 

2.7. Equipamentos Colectivos de Proximidade 

A proximidade está, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa Online (2010), 

relacionada com vizinhança, com lugar próximo ou com o pequeno período de tempo a que 

está um acontecimento. Assim, é percepcionada como a aproximação social ou afectiva 

(familiaridade).  

Em planeamento, a noção de proximidade está relacionada com a acessibilidade, 

traduzindo-se em diversas dimensões, tais como financeira, física, social, cultural, temporal. 

Se for feita uma restrição à distância, a proximidade pode ser um limite métrico ou temporal. 

Esta distância varia consoante a densidade urbana ou pelas características dos indivíduos 

(idade, origem, nível social). A proximidade é referida como essencial à definição da zona de 

conforto da população. É importante reflectir acerca do nível de proximidade razoável a cada 

tipo de equipamento, o que permite definir áreas de influência e, por consequência, 

determinar áreas em défice ou com excesso de equipamentos (IAU, 2009: 3-4). 
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Os equipamentos de proximidade são definidos como ”edifícios ou sítios com um certo grau 

de polivalência que prestam serviços com determinado nível de integração, de carácter 

educativo, cultural, social, desportivo ou de participação cívica, independentemente do seu 

modelo organizacional” (Kaleidos, 2003: 129). São instalações de utilidade pública que 

dinamizam o envolvente imediato do território e a população, dando resposta à procura dos 

cidadãos, favorecendo o carácter participativo de cada indivíduo. Devem caracterizar-se 

pela sua qualidade de serviços e facilidade de controlo e manutenção das suas instalações, 

integrando-se numa rede em que cada equipamentos respeita a actividade dos demais, 

complementando-se e reforçando-se. 

As redes de equipamentos colectivos devem estender-se desde o bairro, à cidade e ao 

distrito. Assim, os equipamentos podem ter uma dimensão de participação e serviço no 

bairro, representação e especialização na cidade e unicidade e monumentalidade na cidade. 

A proximidade está ligada à acessibilidade e abrangência do maior número de pessoas a 

nível espacial, social, cultual e temporal. É preciso definir se o mais importante é o limiar 

quilométrico ou temporal; a densidade urbana ou faixa etária; a origem de cada indivíduo ou 

o nível social. O cruzamento entre acessibilidade, demografia e enquadramento social 

definem a melhor definição e localização do equipamento colectivo (IAU, 2009: 4). As 

vantagens da proximidade prendem-se com a definição de um centro, onde há uma maior 

concentração de equipamentos colectivos, a igualdade de oferta e a maior facilidade de 

programação de uma rede de transportes a culminar nesse centro a partir de variados 

pontos do território abrangido. 

Os equipamentos de proximidade são definidos consoante a área de influência. A tabela 

representada na figura 2.1 foi realizada com base na determinação da recolha de dados nos 

domínios da educação, saúde, desporto, cultura, segurança pública e outros para o 

Concelho do Barreiro. 
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Figura 2.1 Hierarquia e Proximidade 

Assim, considerando os tipos de equipamentos colectivos relativamente ao grau de 

proximidade, podemos definir os “mais abrangentes”, os de “média abrangência”, “pouco 

abrangentes” e os que considerei de “abrangência móvel”. Os Equipamentos Colectivos de 

“maior abrangência” costumam servir uma região, uma área metropolitana ou uma cidade 

(hospitais, universidades), sendo previstos num âmbito mais global de desenvolvimento, 

procurando localizar-se no local mais acessível para o maior número de pessoas. 

Relativamente aos de “média abrangência”, servem um conjunto de diversas comunidades – 

município, conjunto de freguesias ou apenas uma freguesia – (escolas secundárias, centros 

de saúde), preocupando-se com a acessibilidade destes grupos para com o equipamento. 

Os de “baixa abrangência” servem uma urbanização ou um número limitado de zonas 

residenciais (jardins-de-infância, escola básica), integrando-se na malha urbana da área que 

servem. Quanto aos “móveis”, mais aplicável em áreas habitacionais pouco populosas e 

com dificuldades de acesso, movem-se de um local para outro, servindo um grande número 

de aglomerados (clínicas, correios) (CSIR, 2005: Cap.5.5, 1-3).  

Os equipamentos colectivos de proximidade contribuem para a concentração de fluxos, 

definindo-se como geradores de movimentos. Quando um determinado espaço tem 

escassez de equipamentos torna-se um local de repulsa devido à falta de animação nas 
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ruas, assim como falta de sítios para sair a noite. Por outro lado, um local dotado de 

equipamentos colectivos e serviços é um espaço atractivo. Tendo estes factores em conta, 

percebemos que através da implementação de equipamentos colectivos se criam pólos 

atractivos que, quando bem estruturados e cruzados com uma boa rede de acessibilidade 

providenciam qualidade de vida à população. 

 

2.8. Síntese 

Os equipamentos colectivos procuram atenuar assimetrias, procurando um território mais 

coeso e acessível e promovendo qualidade de vida, através da igualdade de acesso aos 

equipamentos. O ordenamento do território contempla a utilização racional do território, 

através de objectivos estratégicos que orientem a definição das redes de equipamentos, em 

busca de um território equilibrado. As sociedades tendem a organizar-se em torno dos 

equipamentos colectivos, sendo um ponto influente na forma de vivência de cada bairro. 

Os equipamentos colectivos são elementos estruturantes do tecido urbano e social, tendo 

como objectivo responder à procura actual da população e prevendo as suas necessidades 

futuras. É um elemento arquitectónico que se destaca, com preocupações de inserção na 

envolvente e, por consequência, de criação de espaços de vivência. A acessibilidade, 

demografia e enquadramento social são factores essenciais ao planeamento dos 

equipamentos colectivos, influenciando a sua localização e utilização.  

Os equipamentos colectivos de proximidade estão directamente ligados aos conceitos de 

bairro e acessibilidade, procurando providenciar qualidade de vida às populações das 

comunidades através da criação de espaços de interacção e sociabilização.  
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3. CONSEQUÊNCIAS DA INTRODUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COLECTIVOS NA 

ESTRUTURA URBANA  

 

3.1. Nota Introdutória 

Este capítulo explica de que forma a estrutura urbana e modo de utilização do espaço são 

influenciadas pela presença ou introdução de um equipamento colectivo. Irá desenvolver a 

noção de equipamento colectivo quanto à sua funcionalidade, inserção no espaço público e 

configuração, assim como o que é necessário ter em conta quando se pretende inserir um 

equipamento colectivo no território, de forma a que este contribua para a qualidade de vida 

da população. 

Por fim, será indicado o processo metodológico aplicado na elaboração deste trabalho, 

desenvolvendo uma explicação relativamente à Análise Espacial – Space Syntax no estudo 

de funcionamento do território. 

 

3.2. Equipamentos Colectivos e a Organização do Território 

Os equipamentos colectivos contribuem para a estruturação e organização do espaço, 

introduzindo novas dinâmicas na gestão e ordenamento do território, assumindo um papel 

importante na dinâmica social e urbana ao possibilitarem a convivência entre os cidadãos. 

Uma boa rede de equipamentos colectivos contribui para a qualificação e valorização das 

cidades. Em Portugal estão, regra geral, localizados nos centros urbanos, promovendo-se a 

valorização destes.  
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Os equipamentos devem ser capazes de responder às necessidades existentes, mas 

também, capazes de evoluir no tempo, de forma a acompanhar o crescente nível de 

procura, e satisfazer os anseios e aspirações das populações em acederem à cultura 

urbana. É, portanto, necessário reflectir acerca dos métodos de análise necessários à 

definição do papel dos equipamentos na cidade através da observação de parâmetros 

relativos à cidade em estudo (reconhecimento da história da cidade, sociologia do território e 

funcionamento urbano, estratégias de desenvolvimento, áreas de conforto e 

entretenimento). É recomendável ser racional na definição da integração urbana do 

equipamento na sua área de implementação (CERTU, 2003: 15). 

As características geográficas do território, a distribuição da população e a sua estrutura 

etária devem determinar a organização da rede de equipamentos colectivos. As orientações 

do nível de política de ordenamento do território devem ser igualmente consideradas, como 

garantia de uma repartição mais ajustada às realidades geográficas e socioeconómicas do 

concelho. 

A estrutura espacial dos equipamentos colectivos depende da estrutura social (categorias 

sócio- profissionais; idades; composição familiar; nacionalidade, diplomas) do território para 

o qual se está a projectar. Através da estrutura social apercebemo-nos das práticas sociais 

representativas da área de estudo. 

O espaço urbano caracteriza-se por concentrar uma grande diversidade de funções e usos. 

É essa heterogeneidade que o torna tão apetecido e procurado. Esta atracção contribui para 

a sua expansão, criando áreas centrais onde se concentram os equipamentos colectivos, e 

áreas periféricas, que devido à falta destas instalações obriga a população a deslocar-se ao 

centro. Hoje em dia verifica-se que alguns equipamentos são movidos propositadamente 

para a periferia, por vontades políticas, motivos de estética ou falta de espaço. A distribuição 

espacial das necessidades muda ao longo do tempo, sendo importante relacionar a 

demografia. 

As estratégias de localização estão relacionadas com a atractividade do equipamento para 

os potenciais utilizadores, assim como outras variáveis tais como proximidade para com 

outros equipamentos, actividades ou usos de solo. A localização dos equipamentos 

colectivos influencia as escolhas de localização dos domicílios e empresas. Isto deve-se ao 

facto destes elementos colocarem as pessoas naquele espaço onde vão criar 

relacionamentos, originando espaços socialmente funcionais e favoráveis à localização de 
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outras funções. A presença de um equipamento funciona como um elemento atractivo 

levando a que tudo se localize em seu torno. Além da preocupação da arquitectura do 

edifício em si, é necessário perceber a sua envolvente e acessibilidade.  

Os equipamentos colectivos devem estar associados a espaços públicos, criando uma 

forma urbana consistente e bem definida de forma a ser reconhecível. A implantação de um 

equipamento pode contribuir para a definição de espaço públicos, assim como o seu uso e 

segurança, através da vigilância mais atenta para com a infra-estrutura.  

A hierarquia de equipamentos colectivos indica-nos, por exemplo, que uma escola 

secundária só pode ser instalada se já existirem equipamentos educativos de 1º, 2º e 3º 

ciclos. A figura 3.1 é uma representação esquemática de uma rede de equipamentos 

inserida num sistema urbano.  

 

Figura 3.1 Esquema de Rede de Equipamentos 

Os equipamentos A e B apresentam-se em posições dominantes, adjacentes a vias de 

maior movimento, caracterizando os equipamentos de maior e média abrangência. Os 

equipamentos ”B” localizam-se em pontos de partida/chegada (criação de limites com 

carácter de descontinuidade) das vias mais significativas e propícias à concentração de 

diversos usos. Os equipamentos “A” têm como finalidade dar continuidade às vias de maior 

importância. Os equipamentos de pequena abrangência figuram-se através da letra “C”, 

localizando-se em zonas mais tranquilas, maioritariamente residenciais. 

A criação e manutenção dos equipamentos colectivos devem ser justificadas através da 

maximização do seu uso, eficiência e benefícios para a população, tendo em conta a 

frequência de utilização e a função desempenhada pelo centro em que se insere. 
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3.3. Planeamento de Equipamentos Colectivos   

A implementação dos equipamentos colectivos na cidade provoca um grande impacto na 

vivência urbana. Como tal, o planeamento deve ser racional e cuidado, ponderando todos os 

factores envolvidos que sejam influenciados pela presença de um determinado 

equipamento. É importante perceber a composição urbana, quanto aos usos (habitação, 

equipamentos, serviços, comércio), a organização de fluxos (a pé, transporte público ou 

individual) e a relação entre quarteirões. 

O Planeamento de Equipamentos Colectivos tem a finalidade de fornecer à respectiva 

população as instalações adequadas às suas necessidades actuais e futuras. Os objectivos 

do planeamento de equipamentos colectivos prendem-se com a garantia de que as novas 

instalações irão proporcionar serviços convenientes ao maior número de residentes 

possíveis servindo, de forma adequada e equitativa, todas as áreas do Concelho, 

localizando-se o mais próximo possível das zonas centrais. 

O plano deve reflectir uma análise aprofundada e coerente, baseada nas características da 

população a que se destina, do território em estudo, e da rede de equipamentos colectivos 

existente, servindo de base às decisões futuras sobre a localização e expansão dos 

equipamentos colectivos. Desta forma, funciona como um guia de ajuda à coordenação e 

localização dos equipamentos colectivos previstos, assegurando uma distribuição equitativa 

tanto nas áreas consolidadas, como nas áreas em desenvolvimento.  

O planeamento dos equipamentos colectivos deve ter em conta critérios relacionados com a 

centralidade para com a área a servir, a localização em vias ou espaços principais do 

sistema urbano e a boa acessibilidade a partir de todos os pontos de origem considerando a 

deslocação a pé ou em transportes públicos. A proximidade para com outros edifícios 

públicos e zonas verdes, assim como a preservação de algum espaço envolvente suficiente 

ao reajuste e ampliação futura devem ser igualmente consideradas. 

Para o planeamento de equipamentos colectivos, é necessário considerar informações 

relativas ao local de implementação, tipo de equipamento, pessoas intervenientes, papel e 

função do equipamento, necessidades dos utilizadores, possível existência de um local pré-

definido à localização do equipamento e de que forma contribui para a qualidade de vida da 

população. Os impactos sociais, económicos e urbanos têm que ser avaliados, de forma a 

perceber se o equipamento vai contribuir para o equilíbrio urbano. 
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Vário factores influenciam a localização do equipamento no território, tais como os actores 

envolvidos, o papel do equipamentos no tecido urbano, os critérios relativos aos efeitos 

induzidos, enquadramento na rede de equipamentos existente, terreno em que se insere, 

imagem, legibilidade, acessibilidade, inserção urbana, consequências no funcionamento 

urbano, e envolvente (espaço público). É igualmente importante saber se o papel do 

equipamento é simbólico, social, funcional, e se o terreno disponível obedece aos critérios 

de localização (CERTU, 2003: 60).  

A configuração dos equipamentos (número, localização, e atributos) é definida através de 

normas. As Normas de Programação e Caracterização de Redes de Equipamentos 

Colectivos da DGOTDU são uma base orientadora de critérios, que nos guiam para que a 

oferta de um determinado equipamento colectivo seja bem enquadrado no território em 

termos dimensionais e de localização. Assim, são-nos dados guias para a sua programação. 

A população base define os valores mínimos e máximos que justificam a existência de um 

determinado equipamento, assim como a área necessária segundo a população existente. 

Os critérios de programação permitem determinar, a partir da população alvo, o número e 

tipo de equipamento necessário. Os critérios de dimensionamento permitem calcular a 

dimensão do equipamento, considerando a área de terreno e a área de construção, 

determinando o número de equipamentos necessários, assim como a área de implantação e 

de terreno para cada instalação. Os critérios de localização indicam as incompatibilidades e 

as mais valias da proximidade do equipamento estudado para com os outros 

estabelecimentos, e ainda, as características do local de implantação.  

A finalidade de programação de um determinado equipamento revela-se muito importante 

na definição da melhor localização. Assim, um equipamento colectivo que precise de 

veículos de emergência (ambulância, carro de bombeiros), deve localizar-se junto a vias 

principais de acesso a distribuidoras primárias. Os equipamentos colectivos com 

necessidade de visibilidade e acessibilidade para com o maior número de pessoas 

(mercados), devem situar-se em vias de fácil acesso a paragens de transportes públicos e 

vias de intensa actividade. No entanto, quando exigem um ambiente mais seguro e tranquilo 

(escolas), devem estar um pouco recuados relativamente às vias principais. Os 

equipamentos colectivos que precisam de ser acessíveis a pedestres, num ambiente mais 

sossegado e seguro (creches) são preferencialmente localizados em zonas habitacionais, 

ou de percurso reduzido para com as residências.  
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O planeamento da rede de equipamentos colectivos deve considerar a relação entre 

equipamentos (Anexo I – Tabela A-I-1 – Compatibilidades). As normas de programação de 

equipamentos colectivos prevêem a necessidade de proximidade e relação entre 

equipamentos através dos critérios de localização. A compatibilidade verifica-se quando 

existe uma relação entre equipamentos, que podem estar ligados de forma directa (um 

polidesportivo inserido numa escola básica - complementaridade), ou de forma indirecta 

(estabelecimento de ensino e centro de saúde). A incompatibilidade existe quando 

equipamentos de usos contraditórios estão localizados em proximidade, como um Hospital e 

um Estádio Desportivo, incompatíveis devido aos níveis de ruído (barulho / silencio) que em 

cada um impera. Existem também, relacionamentos neutros, em que não se verifica 

qualquer ligação entre os equipamentos, e o grau de proximidade não interfere com o seu 

funcionamento (Biblioteca e Hospital) (CSIR, 2005: Cap.5.5, 3).  

A qualidade do equipamento depende, mas não apenas, se funciona como um só ou em 

aglomerado, no caso de equipamentos escolares uma escola básica de 1ºciclo que se 

localize perto de uma escola básica de 2º e 3º ciclos é uma mais-valia. 

Relativamente aos aspectos técnicos, o programa, funcionamento, número de utilizadores e 

de funcionários são dados indispensáveis, assim como se trabalha de dia e/ou noite, se é 

obrigatório ou facultativo e se é aberto e todos. Quanto à frequentação, os horários, tipos de 

utilizadores, área de influência e de onde vem a população que vai usufruir das instalações 

é informação também essencial. 

Quanto à arquitectura, deve-se considerar os encargos e as condições em que se insere o 

equipamento, se está enquadrado na estrutura urbana, se é pedaço do quarteirão e o seu 

posicionamento no espaço. Um equipamento colectivo pode servir como marco de 

caracterização da cidade. Os equipamentos colectivos têm, na grande maioria dos casos, 

um grande impacto no território pela sua dimensão e forma. Como tal, o seu planeamento 

revela-se bastante importante de forma a minimizar esse impacto de forma harmoniosa. 

Assim, é possível determinar a melhor inserção do equipamento no território, promovendo a 

qualidade de vida da população a que se destina. 

O processo de planeamento de equipamentos colectivos surge em diversas escalas. A nível 

Nacional, o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

estabelece grandes opções com relevância para a organização do território nacional. 
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Pretende, como refere no objectivo estratégico 4, "assegurar a equidade territorial no 

provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos" assim como o seu acesso. 

O Plano Nacional fala de um desenvolvimento assinalável que se tem vindo a verificar nas 

últimas décadas por consequência do aprofundamento das preocupações sociais do 

crescente voluntarismo da administração central e local, e dos significativos apoios 

financeiros ao investimento disponibilizados pelos quadros comunitários de apoio. Refere 

que ainda há algumas deficiências e inadequadas distribuições de infra-estruturas e 

equipamentos colectivos no território face ás dinâmicas de alteração demográfica e das 

necessidades sociais. 

A nível Municipal, o Plano Director Municipal dita regras urbanísticas quanto a usos e 

índices de ocupação de solo, prevendo áreas de localização e dimensão de equipamentos 

(DL380/99, artigo 70º). Este plano é posteriormente complementado com meios de 

execução - Plano de Urbanização (áreas urbanas e urbanizáveis) e Plano de Pormenor 

(desenvolve e caracteriza o edifício). 

 

3.4. Metodologia 

Este trabalho vai desenvolver-se a partir de uma análise sobre a organização territorial e 

social do Concelho do Barreiro, assim como do estudo acerca da população e sua projecção 

demográfica, de forma a perceber as necessidades da população da área de estudo. Será 

também realizada a recolha e o estudo de dados relativos aos equipamentos colectivos 

existentes no município, percebendo a forma como está estruturada a rede de 

equipamentos.  

Posteriormente será estudada a acessibilidade do sistema urbano do Concelho do Barreiro 

através da Análise Espacial, de forma a perceber quais as zonas mais integradas e 

segregadas. Desta forma é possível averiguar quais as potenciais áreas para a localização 

das instalações propostas, finalizando numa proposta para a nova Rede de Equipamentos 

Colectivos do Barreiro   

Para a projecção demográfica, recorreu-se à Plataforma ANDAD, através do método da 

Regressão Linear, que permitiu perceber a evolução da população e tendências de 

crescimento segundo os dados disponibilizados pelo INE - Instituto Nacional de Estatística 
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(últimos em 2001). Serão estudados os dados para o Concelho do Barreiro entre 1991 e 

2009 (anualmente), e de todas as Freguesias por faixas etárias entre a década de 1991 e 

2001 (Anexo I – Tabelas A-I-2 – Tabelas de dados estatísticos facultados pelo INE quanto 

às freguesias e ao concelho). 

 

 3.4.1. Space Syntax – Análise Espacial 

A Análise Espacial é um método de estudo do espaço urbano, que tem como objectivo a 

interpretação do relacionamento entre espaço arquitectónico/ urbano e a sociedade, 

entendida como um sistema de possibilidades de encontros (Holanda, 2002 apud Medeiros, 

2008: 8). Possibilita o planeamento da distribuição de actividades no território, projectando-o 

de forma mais racional e organizada relativamente à utilização e ligações entre espaços, 

contribuindo para um equilíbrio social e económico.  

A Análise Espacial procura provar que a movimentação e os fluxos correspondem a 

deslocações de menor percurso. A configuração gera condições de acessibilidade 

originando hierarquias de integração e segregação. Através desta forma espacial, podemos 

observar os locais mais prováveis de interacção social, ideais à localização de 

equipamentos colectivos. A forma como o espaço urbano é organizado vai influenciar a 

ocupação humana, sendo constituído pela dinâmica social.  

Esta Análise permite que determinados factores ligados à configuração do espaço urbano 

sejam matematicamente mensurados e claramente visualizados e, portanto, possam ser 

correlacionados com a infinidade de informações que envolvem estudos da cidade 

(Medeiros, 2008: 7). Segundo o mesmo autor, utiliza-se a representação linear por ser a que 

melhor se adapta a grandes sistemas urbanos como a cidade (outros: espaços convexos, 

campos visuais). 

Este processo consiste na representação da menor quantidade das maiores linhas rectas, 

que cobrem todos os anéis de circulação, ou seja de movimentações possíveis no território. 

Cada linha representa um espaço (representação simplificada). Através deste método 

podemos perceber as relações de proximidade, separação, circunscrição e continuidade 

existentes no espaço urbano. A representação linear vai, posteriormente ser convertida em 

mapas axiais, onde são representados os espaços urbanos através de uma malha colorida 

(escala gráfica) que ilustra as possibilidades de deslocamento lineares pela cidade.  
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Os mapas axiais revelam a capacidade de áreas ou eixos em concentrar movimentos mais 

ou menos intensos, somente pela configuração do sistema urbano (Medeiros, 2006: 506-

507). Isto é, através da malha urbana e sua articulação é possível deduzir que vias/ áreas 

promovem ou restringem a circulação.   

Para a construção deste mapa recorreu-se ao programa AutoCAD para a elaboração das 

linhas axiais (menor número do maior segmento de linha ao longo dos eixos viários), 

passando-o posteriormente para o Axwoman e o ArcGIS., de forma a correr o modelo na 

construção de uma matriz de conexões (Medeiros, 2007: 9-11). 

As variáveis estudadas a partir deste método são, a nível Global, a Integração (rn) e 

Profundidade e, a nível Local, a Conectividade, Controlo, Integração (r3) e Comprimento das 

Linhas Axiais. Seguidamente, será realizada uma análise que relaciona as variáveis de 

Dimensão Global com as de Dimensão Local. As medidas de dimensão global permitem-nos 

aferir todo o sistema/estrutura urbana, e as de dimensão local, facultam-nos informação 

relativamente às relações pontuais dentro do sistema. O sistema urbano corresponde ao 

mapa axial total, representando, neste trabalho, o município do Barreiro. Ao conjunto de 

eixos pertencentes à borda vermelha (escala gráfica – temperatura) de um mapa axial 

chama-se núcleo de integração. 

Os seus benefícios relacionam-se com a identificação de áreas propícias ao 

desenvolvimento quando relacionadas com a rede de transportes e fluxos. Identifica áreas 

de investimento ao desenvolvimento e necessidades da população, dando um grande 

contributo ao estudo de acessibilidade e localização de equipamentos colectivos (ECE, 

2008). 

 

3.5. Síntese 

Os equipamentos colectivos organizam a vida em sociedade, são o suporte de uma vida 

social local organizada. Por consequência, é importante que o território consiga responder 

às necessidades da população. A função dos equipamentos colectivos é, não apenas 

compensar desigualdades, mas também organizar a segregação espacial no planeamento 

urbano. 
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A localização dos equipamentos colectivos deve resultar de uma reflexão cautelosa e 

racional devido ao impacto que cada equipamento tem no território, considerando factores 

ligados à geografia do local e à população alvo. 

O planeamento de equipamentos é muito complexo, envolvendo diversos factores que 

orientam a sua implantação relativamente a localização, tipologia, dimensionamento, 

essenciais devido ao impacto que uma estrutura desta dimensão tem na organização 

urbana, influenciando o uso do território. 

A análise espacial permite perceber o funcionamento do sistema urbano em estudo através 

da acessibilidade gerada dentro, a partir, e para o espaço urbano analisado. Desta forma, 

possibilita a observação dos espaços mais favoráveis à interacção social, indicando 

localizações potenciais à fixação dos equipamentos colectivos. 
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4. O CASO DA CIDADE DO BARREIRO – EVOLUÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E DA 

POPULAÇÃO  

 

4.1. Nota introdutória 

Este capítulo tem por objectivo fazer o retrato do Concelho do Barreiro, tendo em conta o 

enquadramento territorial e demográfico. Desta forma, poder-se-á perceber o contexto da 

área de intervenção quanto à sua localização e utilizadores do espaço.  

No âmbito territorial serão analisados os Planos que abrangem o concelho Barreiro desde a 

escala nacional à municipal e as expansões mais recentes e/ou em crescimento. 

Será realizada uma análise da população, através da Projecção Demográfica e das 

tendências evolutivas, de forma a antever a estruturação da população futura nas diversas 

faixas etárias, e consequentemente, as necessidades da população quanto à procura de 

equipamentos colectivos. 

 

4.2.Enquadramento Territorial 

O Barreiro é um concelho pertencente à Área Metropolitana de Lisboa (AML), localizando-se 

na margem sul do Estuário do rio Tejo. Pertence ao distrito de Setúbal e é constituído por 

oito freguesias: Barreiro, Alto do Seixalinho, Lavradio, Verderena, Santo André, Coina, 

Palhais e Santo António da Charneca (figura 4.1 e figura 4.2 – Posicionamento do Concelho 

do Barreiro). Destas oito freguesias, três localizam-se no perímetro da cidade do Barreiro 

(Alto do Seixalinho, Barreiro e Verderena), duas estão fora da cidade mas no núcleo urbano 
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mais consolidado (Lavradio e Santo André), e as restantes três freguesias caracterizam-se 

por um ambiente mais rural (Coina, Palhais e Santo António da Charneca). 

 

Figura 4.1 Posicionamento do Concelho do Barreiro em Portugal (a) e na AML (b) fonte: 
Moreira, 2007 

 

Figura 4.2 Posicionamento do Concelho do Barreiro no Distrito de Setúbal (a) e constituição 
por Freguesias (b) fonte: Moreira, 2007 

O concelho do Barreiro é limitado pelo Município da Moita (a este), pelo Município de 

Palmela (a sueste), pelos Municípios de Sesimbra e Setúbal (a sul), pelo Município do Seixal 

e Rio Coina (a oeste) e pelo estuário do Tejo (a norte). O rio Coina foi um elemento 

impulsionador do crescimento do concelho, que viu a população instalar-se nas suas 

margens devido ao desenvolvimento das actividades ligadas à construção naval. 

a b 

b a 
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Tem uma área de 31,6 km2 e uma população residente de 77893 habitantes (INE, 2008). A 

cidade do Barreiro apresenta uma posição privilegiada por ser banhada pelo rio Tejo e o seu 

poder de atracção foi reforçado pela linha-férrea de Sul e Sueste em 1861 (Barreiro – 

Vendas Novas), que possibilitava o transbordo para Lisboa. Localiza-se a cerca de 40km de 

Lisboa, possibilitando a ligação através da Ponte 25 de Abril ou pela Ponte Vasco da Gama, 

e também por meio fluvial.  

O Barreiro vem desempenhando um papel relevante para a logística desde a época dos 

Descobrimentos. Entre os séculos XV a XVII esta cidade viu a sua economia crescer 

contribuindo com vinho, lenha, madeira, sal, moagem, pesca, entre outros para o consumo 

da capital. Relativamente à arte e arquitectura, permaneceram alguns testemunhos como 

igrejas, conventos, portal manuelino. 

O concelho do Barreiro é, particularmente, conhecido pelo seu desenvolvimento industrial, 

mas a sua relação com o mundo rural é também muito forte. A sua proximidade e facilidade 

de acesso para com a capital permitiam o escoamento de produtos agrícolas produzidos nas 

quintas e campos de cultivo sedeadas no concelho do Barreiro. Nos finais do século XIX, a 

actividade agrícola começou a ceder relativamente à indústria e à expansão urbana levando 

à destruição e desaparecimento de muitas quintas. Actualmente, a agricultura no concelho é 

insignificante, assistindo-se a um uma dicotomia entre território maioritariamente urbano a 

norte, e território mais rural a sul. 

Com a construção do caminho-de-ferro e respectivas oficinas (século XIX), surgiu a indústria 

corticeira ao permitir que o concelho se tornasse num ponto de chegada de cortiça vinda do 

Alentejo. Desta forma, estavam criados as condições à instalação de fábricas 

transformadoras de cortiça tornando o Barreiro num dos centros corticeiros mais importantes 

do país. Hoje em dia, esta actividade desapareceu completamente do concelho, restando 

apenas uma fábrica (Sociedade Nacional de Cortiças), já desactivada. 

Com a implementação das indústrias corticeira e química (a última pela Companhia União 

Fabril – CUF em 1898), o Barreiro tornou-se uma vila industrial e operária (ver Anexo II – 

Figura A-II-1), devido ao surgimento de vários Bairros Operários e do Bairro Ferroviário que 

procuravam atrair e fixar pessoas através da oferta de emprego e estabilidade familiar. A 

proto-indústria, igualmente descrita como indústria manufactureira, teve também um grande 

impacto neste território, verificando-se a existência de vários moinhos de maré e moinhos de 

vento pelo concelho. 
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Esta faixa urbanizada, ainda muito marcada pela actividade industrial, outrora significativa, 

encontra-se actualmente em fraca recessão/reestruturação (Parque Empresarial da 

Quimiparque). Este crescimento e transformações resultaram num desordenamento do 

território, na existência de amplas áreas vazias, actividades incompatíveis com outras 

funções urbanas envolventes e problemas ambientais. 

 

 4.2.1. O Processo de Planeamento no Município do Barreiro 

O concelho do Barreiro encontra-se abrangido por planos de diversas escalas. Como 

elemento integrante da AML, é referido na Estratégia Regional Lisboa 2020, que pondera a 

requalificação do arco ribeirinho sul através de intervenções nas “brown areas” na zona 

industrial do Barreiro (Quimiparque), cujo objectivo é a reconversão das áreas industriais em 

declínio ou abandonadas. 

Ao nível sub-regional, o concelho está integrado no Plano Estratégico para o 

Desenvolvimento da Península de Setúbal (PEDEPES). Este plano define, como seu grande 

e primeiro objectivo, que “a Península de Setúbal deve tentar diminuir ou eliminar o fosso 

que a separa da zona norte da AML, tornando-se uma região mais competitiva, com vida 

própria, com capacidade endógena de crescimento e menos sujeita aos períodos de 

recessão, assumindo o papel de relevo que pode e deve desempenhar na AML, no país, e 

mesmo a nível internacional”. 

No âmbito Municipal, o Concelho segue o Plano Director Municipal do Barreiro (PDMB), 

aprovado em 1994, neste momento em revisão. Esta actualização deve-se ao facto do seu 

prazo de vigência útil já estar ultrapassado (segundo o DL316/2007 de 19 de Setembro, 

artigo 98º) e ao desfasamento populacional para o qual foi concebido (210.000 habitantes) 

em relação à população residente. O PDMB refere que deverão ser reservados os terrenos 

necessários à construção ou ampliação dos equipamentos colectivos propostos. 

O concelho do Barreiro é ainda influenciado por factores locais tais como o Plano Municipal 

de Ambiente (PMA) que se define como sendo um instrumento de política e gestão 

municipal na área do desenvolvimento ambientalmente sustentável. Este plano visa 

promover, entre outros, o dinamismo urbano com uma maior oferta de equipamentos e 

serviços de qualidade e a coesão social e a integração da população mais vulnerável.  
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O Plano de Urbanização da Quimiparque e Zona Envolvente promove várias alterações no 

território, numa área que ocupa cerca de um décimo da área total do concelho, possuindo 

uma ampla frente para Lisboa, zonas verdes e dois portos (ver Anexo II – Figura A-II-2). A 

Quimiparque é uma enorme infra-estrutura de acolhimento empresarial, fundada em 1898. 

No entanto, apenas a partir de 1907, se começaram a construir as primeiras fábricas 

formando um dos maiores complexos de indústria química nacional – complexo da CUF. 

Posteriormente, após uma fusão, originou-se a Quimigal. A Quimiparque veio reanimar a 

antiga zona da Quimigal, tornando-a rentável através da adaptação das instalações para 

pequenas e médias empresas. Actualmente, pretende-se devolver esta parte da cidade às 

pessoas através da criação de novos parques urbanos, vias estruturantes e infra-estruturas 

de transporte (incluindo a Terceira Travessia do Tejo e acessos à mesma), praças, 

urbanizações, novos equipamentos colectivos de qualificação urbana como elementos 

centrais de valorização urbanística, entre outros.  

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Barreiro Antigo (ver Anexo II – Figura A-II-

3) visa, em primeiro lugar, “desenvolver e concretizar um conjunto de propostas de 

ocupação desta área do território municipal, de características específicas, estabelecendo 

as regras sobre a implantação das infra-estruturas e o desenho dos espaços de utilização 

colectiva, a forma de edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a localização 

e inserção urbanística dos equipamentos de utilização colectiva e a organização espacial 

das demais actividades de interesse geral.” É um Plano que pretende a conservação, 

recuperação e reabilitação de edifícios e espaços urbanos melhorando as condições de uso 

e habitabilidade do Barreiro Antigo, conservando a sua identidade. Os objectivos gerais 

consistem na protecção do património cultural construído, o reforço de “espírito do lugar”, a 

promoção da ligação do antigo centro urbano da cidade com o seu centro actual e a 

recuperação do parque habitacional e actividades económicas existentes. 

Ao longo das margens do Rio Coina, desenvolve-se o Programa Nacional de Requalificação 

Urbana – POLIS (ver Anexo II – Figura A-II-4(a); Figura A-II-4(b)), abrangendo as freguesias 

da Verderena e Santo André. Numa extensão de 22 hectares ao longo de 1,5 quilómetros de 

frente ribeirinha, tem o intuito de (re) descobrir o à beira-rio, com novos cenários de fruição, 

lazer e convívio de forma a chamar a população às frentes ribeirinhas. A primeira fase da 

POLIS (das 2 previstas) já está concluída. Nesta primeira fase procedeu-se à recuperação 

da Caldeira do Alemão e o prolongamento e alargamento da Avenida da Liberdade com 

ciclovia, arborização e iluminação. A segunda fase, ainda em progresso, inclui a construção 

de um parque infantil, parque de merendas, passeios pedonais, espaços verdes e 
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arborizados, conclusão da ciclovia, anfiteatro ao ar livre, zonas de restauração e comércio e 

a união da Avenida da Liberdade desde a Verderena até Santo André. Neste momento 

encontra-se em construção o hipermercado Continente, através da Sonae, um dos 

proprietários do terreno, responsável pelo prosseguimento de várias obras de melhoramento 

da imagem urbana e da mobilidade do Barreiro. Na fase final do projecto irá proceder-se à 

construção da urbanização da Verderena. 

Este convívio para com o rio torna-se mais apelativo com a construção da ETAR – Estação 

de Tratamento de Águas Residuais (em curso), destinada a preservar a qualidade da água e 

melhorar a qualidade de vida da população e do rio. A ETAR, localizada na freguesia do 

Lavradio, irá servir cerca de 90% da população do Barreiro e 92% da população da Moita, 

dando um importante contributo para que a população possa usufruir dos rios Tejo e Coina.  

Ao nível dos equipamentos colectivos, o concelho aprovou em Março de 2008 a Carta 

Educativa do Concelho do Barreiro onde promove o reordenamento da rede de 

equipamentos de ensino como factor fundamental na estratégia de desenvolvimento do 

município, contribuindo para a consolidação de uma rede eficaz de edifícios e equipamentos 

educativos. Esta carta tem como objectivos gerais assegurar que a rede pública de 

equipamentos educativos a todos os níveis de ensino, seja a mais adequada de acordo com 

a legislação em vigor e população a servir. 

Outros factores locais contribuem para o desenvolvimento do concelho do Barreiro. O 

Projecto para o Fórum Barreiro veio criar uma nova centralidade e movimentação urbana 

(ver Anexo II – Figura A-II-5(a); Figura A-II-5(b)). Inaugurado em 2008, está integrado no 

Projecto de Revitalização do Centro da Cidade, tendo incluído obras de requalificação da 

Avenida Alfredo da Silva (ver Anexo II – Figura A-II-6) e a reconstrução do Mercado 

Municipal 1º de Maio (ver Anexo II – Figura A-II-7). O Mercado 1º de Maio surge com novas 

valências e actividades, com uma frente virada para o Parque Catarina Eufémia dedicada à 

restauração, cafés, esplanadas e restaurantes, assim como um serviço de juventude. O 

Projecto Municipal para o Passeio Augusto Cabrita e o Projecto Municipal para a Frente 

Ribeirinha do Rio Coina na Rua Miguel Pais (ver Anexo II – Figura A-II-8; Figura A-II-9) 

vieram contribuir para a revalorização do património mais dinâmico. Na freguesia do 

Lavradio estão concluídas as obras de revitalização da zona envolvente da Piscina 

Municipal do Lavradio, concedendo mais qualidade de vida ao espaço urbano constituído 

pelo Mercado, Piscina e Escola Básica (ver Anexo II – Figura A-II-10). 
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No limite inferior oeste do Concelho, na Freguesia de Coina, está a ser construído o 

“Barreiro Retail Planet”, que apesar de se encontrar ligado à freguesia da Quinta do Conde, 

vem dinamizar a actividade económica com a criação de cerca de 3 mil postos de trabalho e 

melhorar as condições de acessibilidade ao Concelho (ver Anexo II – Figura A-II-11(a); 

Figura A-II-11(b)). 

 

4.2.2. Novas Expansões 

O Concelho do Barreiro encontra-se em desenvolvimento através de novas expansões, 

locais com potencial de crescimento, com as quais surge a necessidade de rever a rede de 

equipamentos colectivos (ver Anexo II – Figura A-II-12). 

A freguesia do Barreiro destaca-se por ser o centro do Concelho, onde se localiza a Câmara 

Municipal. É a zona mais antiga, onde se concentram vários edifícios do património 

concelhio, tais como igrejas, os Moinhos de Alburrica e Moinhos de Maré, Pelourinho do 

Largo Rompana, e edifícios com muita história relacionada com os caminhos-de-ferro, entre 

outros. É também marcado por diversos movimentos associativos. Como locais de 

Referência, tem a Avenida da Praia, Parque dos “Franceses”, zona do Barreiro Velho, 

Parque Catarina Eufémia e Avenida Alfredo da Silva, agora complementado com a 

requalificação do Mercado 1º de Maio e o Fórum Barreiro, que deram mais vida ao centro. 

Adjacente ao projecto do Fórum Barreiro, surge a Urbanização do Campo das Cordoarias, 

que pretende revolucionar e dar uma nova vida ao centro do Barreiro, com a construção de 

seis edifícios de oito andares, com muitas zonas verdes e preocupações ao nível energético. 

A freguesia do Lavradio é dotada de vários locais de importância, impulsionadores à fixação 

de população tais como a Igreja, Mercado do Lavradio, Hipermercado, Nova Piscina 

Municipal do Lavradio, paragem de Estação Ferroviária, Centro de Saúde e Terminal de 

Autocarros, assim como vários equipamentos sociais, desportivos e educativos. O sul da 

Freguesia encontra-se em crescimento com a nova Urbanização dos Fidalguinhos, que 

inclui equipamentos de ensino básico e pré-escolar, a Escola Superior de Tecnologia do 

Barreiro, Farmácia, zonas verdes de recreio e desportivas, Escola de Condução, entre 

outras, prevendo-se para o futuro, um posto da Polícia, Centro de dia, Centro Sócio-cultural 

e o alargamento das zonas verdes. 
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A freguesia de Palhais é marcada pela presença da Mata Nacional da Machada, local 

privilegiado para actividades de recreio e lazer, ocupando uma área muito extensa do centro 

e sul da freguesia. Como tal, a área urbanizada concentra-se a norte, encontrando-se em 

expansão através da Urbanização Quinta da Várzea e do Outeiro, mais a sul da consolidada 

de Palhais, e da Urbanização da Quinta de São João, dividida entre norte e sul é uma zona 

nova em crescimento com áreas destinadas a lotes individuais para habitações unifamiliares 

e edifícios de habitação plurifamiliar com ou sem comércio e espaços verdes e públicos num 

total de 127 fogos em edifícios de 2/3 pisos. 

Relativamente a Santo António da Charneca, é a freguesia com maior área do Concelho, 

tendo a zona mais consolidada a norte, e mais rural a centro/este e sul. Na zona 

centro/oeste, adjacente à IC21 de entrada no Concelho, com uma entrada directa a partir 

deste eixo, encontra-se, em desenvolvimento, a Urbanização das Casas de Santo António, 

junto à Mata Nacional da Machada com o lema “morar no campo com a comodidade dos 

espaços e serviços da cidade”. É um empreendimento que ambiciona a construção de 

moradias individuais, moradias em banda, edifícios de habitação plurifamiliar e edifícios com 

comércio e serviços, assim como um percurso ecológico, parque infantil e zonas verdes. É 

um projecto que contém 26 edifícios (221 fogos), 23 moradias unifamiliares e 9 lotes de 

moradias em banda prevendo-se a necessidade de novos equipamentos colectivos. 

A freguesia do Alto do Seixalinho é a mais populosa do Concelho, destacando-se por conter 

no seu território locais de referência como o Parque da Cidade, o Tribunal, Hospital Nossa 

Senhora do Rosário, Santa Casa da Misericórdia e Auditório Municipal Augusto Cabrita. 

Com uma boa acessibilidade, junto ao limite norte da freguesia, localiza-se a Urbanização 

da Escavadeira, que beneficia da proximidade para com equipamentos escolares e espaços 

verdes. No entanto, alguns dos edifícios estão inacabados e deixados ao abandono, 

propiciando ao uso indevido dos mesmos, assim como a vandalização deste espaço, que 

possui pontos fortes para crescer e ser um bom local para residir. 

Quanto à freguesia da Verderena, evidencia-se por ser ponto de chegada e partida de 

pessoas por meio fluvial (Soflusa), funcionando como Terminal de Autocarros (Transportes 

Colectivos do Barreiro e Transportes Sul do Tejo) e da linha-férrea do Sado, e por nela se 

localizar o quartel dos Bombeiros Voluntários do Barreiro de Salvação Pública. Esta 

freguesia está a ser requalificada através do Programa Polis, cuja última parcela do projecto 

prevê a construção da Urbanização da Verderena, como complemento da Urbanização 

Ribeira das Naus, já concluída. Considera-se, portanto, uma freguesia em desenvolvimento 
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com expectativas de crescimento populacional, sendo necessário complementar estas 

intervenções de qualificação urbana com a construção de equipamentos colectivos. 

A freguesia de Santo André beneficia da proximidade para com o Parque da Cidade, que 

atrai toda a população do Concelho, com uma ampla área verde repleta de espaços 

recreativos e de lazer, court de ténis, parque de skate, entre outros. É uma freguesia que, 

simultaneamente com a Verderena, está a ser desenvolvida através do Programa Polis com 

a criação de espaços verdes e um anfiteatro, assim como requalificação da zona mais 

próxima do rio, esperando-se uma maior procura desta freguesia para residir. É um local de 

forte movimento associativo, com diversas colectividades e clubes. Relativamente à oferta 

de habitação, estão em crescimento a Urbanização dos Sete Portais e o Empreendimento 

“Alto Residence”. A Urbanização dos Sete Portais localiza-se numa zona de fácil acesso, 

estando inserida numa ampla área verde que proporciona espaços de convívio. É uma zona 

calma e reservada com tipologias T2 e T3. O Empreendimento “Alto Residence” localiza-se 

perto da Urbanização anterior, estando inserido numa zona repleta de espaços verdes e 

com apartamentos que variam desde o T1 ao T5. É, portanto, uma freguesia que está a 

crescer em qualidade urbana, tornando-se atractiva para novos moradores. 

Na freguesia de Coina não se encontram urbanizações em desenvolvimento, apesar de esta 

ser ponto de entrada e passagem diária de milhares de pessoas de forma a acederem à 

Estrada Nacional 10. Com a construção do “Barreiro Retail Planet” que prevê mais postos 

de trabalho, espera-se uma procura crescente por novas habitações.  

 

4.3. Evolução do Concelho por Freguesia  

O concelho do Barreiro foi sofrendo ao longo dos anos várias alterações relativamente às 

freguesias, desde a criação de novas, às constantes alterações dos seus limites (ver Anexo 

II – Figura A-II-13(a); Figura A-II-13(b); Figura A-II-13(c); Figura A-II-13(d)).  

As mais antigas, Barreiro, Lavradio e Palhais, modificaram-se para dar lugar, em 1973, à 

freguesia de Santo André (recriada em 1985). Em 1985, com a lei 135/85 de 4 de Outubro 

foram criadas as freguesias do Alto do Seixalinho, Verderena, Santo António da Charneca e 

Coina, formando as 8 freguesias existentes. Em 2001 realiza-se, por deliberação da 

Assembleia Municipal, um último acerto dos limites das freguesias do concelho: Barreiro, 

Alto do Seixalinho, Lavradio, Verderena, Santo André (as mais consolidadas), Coina, 
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Palhais e Santo António da Charneca (as mais rurais). A figura 4.3 representa o Concelho 

do Barreiro quanto à sua densidade. 

 

Figura 4.3 Densidade do Município do Barreiro (2009) 
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A partir desta figura é possível verificar que a norte existe uma maior concentração de 

construções e, à medida que se vai avançando para sul, o território se vai tornando menos 

denso com construções mais dispersas. Nota-se, ainda, que a maior densidade 

(concentração de espaço construído) se localiza em torno das áreas industriais. Esta 

proximidade para com as zonas industriais justifica-se com o surgimento de Bairros 

Operários, pois os trabalhadores procuravam residência nas imediações do seu local de 

trabalho. 

A freguesia do Barreiro é caracterizada pela actividade industrial, comercial e serviços, e por 

uma intensa vida social. Originalmente povoada por pescadores, foi com a criação dos 

caminhos-de-ferro e da CUF, que prosperou, tendo grande parte do território ocupado pela 

actividade industrial. O “Barreiro Velho” – núcleo urbano consolidado do Barreiro, encontra-

se no presente caracterizado por edifícios abandonados, emparedados, em processo de 

degradação e com falta de condições de habitabilidade, tornando-o pouco atractivo aquando 

da procura de local para residir. No entanto, é nesta freguesia que se localiza a Câmara 

Municipal do Barreiro e uma série de actividades que lhe conferem dinamismo durante o dia. 

Relativamente ao período nocturno, esta freguesia transforma-se num território muito 

sossegado e vazio em termos populacionais, salvo as poucas casas de animação nocturna 

que ainda trazem alguma população maioritariamente jovem a viver a cidade à noite. 

A freguesia do Lavradio pertenceu a Alhos Vedros (freguesia do concelho da Moita – limite 

Este da área de estudo), e só depois passou a pertencer ao concelho do Barreiro. Era uma 

zona rural formada por várias quintas que cresceu com a implementação da CUF e dos 

caminhos-de-ferro, originários de bairros operários para a população que vinha atrás de 

emprego nas fábricas residir. É uma freguesia mais consolidada a norte da linha-férrea, e 

em desenvolvimento na zona sul, com o surgimento de novas urbanizações e actividades 

ligadas, na sua maioria, ao comércio, atraindo novas famílias para aqui residir. É ainda 

nesta freguesia que se localiza a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto 

Politécnico de Setúbal, que atrai estudantes do ensino superior. 

O Alto do Seixalinho sofreu uma rápida transição de rural para o tecido verificado hoje, o 

que originou carências a nível estrutural, social, cultural, desportivo e de lazer. É uma 

freguesia bem localizada em termos de acessibilidade e proximidade para com o núcleo 

central do Barreiro. O Alto do Seixalinho caracteriza-se pela sua centralidade a nível do 

concelho, sendo ponto de passagem a inúmeros transportes públicos e privados que 

percorrem todo o município para se deslocarem para a freguesia sede do concelho e para o 
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transporte fluvial. É, também, caracterizada pela concentração de serviços, equipamentos e 

comércio, que lhe conferem dinamismo. No entanto, é uma freguesia muito densificada em 

termos populacionais e espaço construído, escasseando em território livre para construção. 

A Verderena foi outrora marcada por ser uma zona rural e ligada à indústria corticeira. 

Actualmente, é a freguesia mais densamente povoada do Concelho, caracterizando-se 

como ponto de partida e/ou chegada de inúmeros habitantes do Município aos Terminais de 

Barcos, de Comboio e de Autocarros. Estende-se por cerca de 1 quilómetro ao longo do rio, 

possuindo pouco território livre para intervenção, o qual se encontra em desenvolvimento e 

requalificação com o projecto Polis em marcha. 

A freguesia de Palhais pertenceu ao Lavradio, integrando-se depois no concelho de Alhos 

Vedros (actual freguesia do concelho vizinho – Moita) e, actualmente, no concelho do 

Barreiro. O seu desenvolvimento foi possibilitado pelas actividades económicas ligadas à 

indústria (no sector das madeiras, da cerâmica e da área alimentar) e ao pequeno e médio 

comércio. Esta freguesia foi outrora marcada pelo Complexo Real de Vale do Zebro e o 

Museu do Fuzileiro, aos quais circundavam vastas áreas de pinhal. Este complexo era 

constituído por armazéns de trigo, fornos de biscoito, cais de embarque e moinho de maré, 

destruídos pelo terramoto de 1755. Agregada ao Museu do Fuzileiro surgiu a Escola de 

Fuzileiros. Encontra-se essencialmente consolidada na área mais a norte, sendo marcada 

pela extensa ocupação da Mata da Machada no centro e sul da freguesia. 

A freguesia de Santo André era uma zona predominantemente rural, sendo constituída por 

várias quintas. A acessibilidade fluvial à zona contribuiu para a instalação de unidades 

industriais, levando ao aumento populacional e, consequentemente, ao surgimento de 

agregados habitacionais em torno das quintas. Caracteriza-se, a sul, pelas zonas de 

actividade industrial, adquirindo maior consolidação a norte do concelho. Tal como verificado 

para a freguesia da Verderena, encontra-se em desenvolvimento e reestruturação a partir do 

Programa POLIS. 

A freguesia de Santo António da Charneca, anteriormente ligada à freguesia de Palhais, é a 

maior em termos de extensão. É uma zona onde o rural e o urbano se mistura e contrasta 

desenvolvendo actividades ligadas à produção de vinho, serração e transformação de 

mármore. Relativamente à densidade, verifica-se que o espaço construído é mais 

concentrado a norte, tornando-se mais disperso à medida que se avança para o centro e  

para o sul da freguesia.  
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Coina é a freguesia mais a sul do Concelho sendo um ponto de distribuição de quem vem 

da Estrada Nacional para o concelho do Barreiro e vice-versa. Outrora marcada por ser dos 

primeiros locais em Portugal ligados indústria do vidro, vê agora o seu património degradado 

e esquecido. É uma freguesia essencialmente rural, com uma população que ronda os 1000 

habitantes, que apenas encontra dinamismo junto às grandes vias de circulação. A pouca 

atractividade deve-se à escassez de actividades dinamizadoras e de emprego, assim como 

maior afastamento para com o centro do concelho (freguesia do Barreiro). 

 

4.4. Enquadramento Demográfico 

O concelho do Barreiro foi muito marcado pelo pólo industrial que contribuiu para a 

atractividade do concelho, gerando postos de trabalho. Com a desarticulação da indústria, a 

população activa passou a trabalhar, maioritariamente, fora do concelho (nomeadamente 

em Lisboa). As actividades económicas presentes no município estão agora associadas ao 

sector terciário e às empresas de pequena e média dimensão ainda ligadas à indústria. 

Assim, pode considerar-se que o Barreiro é um concelho de serviços, tornando-o pouco 

atractivo para trabalhar e/ou residir. 

Passou por três fases distintas de grandes alterações demográficas, verificando-se, até à 

década de 60 um crescimento populacional moderado, e um fortíssimo acréscimo 

populacional entre as décadas de 60 e 80. Este aumento repentino deveu-se à construção 

da Ponte 25 de Abril, da Auto-Estrada do Sul (A2) e, mais tarde, com a construção da via 

rápida do Barreiro. Os anos 70 foram marcados pelas migrações do Alentejo e Beira Baixa, 

em busca de trabalho na actividade industrial.   

A partir de 1981, verificou-se uma tendência de decréscimo populacional devido à 

desarticulação do tecido industrial e consequentemente da menor oferta de emprego. Neste 

momento, o concelho encontra-se a perder população, estando as faixas etárias em 

decréscimo concentradas entre os 0-19 anos, o que levará, consequentemente à diminuição 

da pressão sobre os equipamentos educativos, e entre os 30-49. Este processo tem 

conduzido a um rápido envelhecimento populacional, não só devido ao aumento da 

esperança média de vida, como também à quebra da taxa de natalidade. 
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O concelho do Barreiro é marcado, em termos de vivência social, por uma forte tradição 

associativa, com cerca de duas centenas de associações e colectividades que promovem o 

desporto, a cultura e a solidariedade social. 

 

4.4.1. Evolução da população / concelho 

Entre os anos 60 e 70 o crescimento urbano foi muito acentuado, não sendo assegurado a 

construção de infra-estruturas, espaços de lazer e equipamentos que oferecessem 

qualidade de vida à população. Durante essa década o Barreiro viu a sua população crescer 

de 35088 habitantes para 59055 habitantes. A população concentrava-se toda na freguesia 

do Barreiro – núcleo urbano mais antigo (actuais freguesias do Alto do Seixalinho, 

Verderena e Barreiro). A década seguinte (1970 – 1981) foi também marcada pelo forte 

crescimento populacional, verificando-se, em 1981, um total de 88052 munícipes. O 

aumento da população e o esgotamento da capacidade de construção das áreas adjacentes 

ao rio, levaram à expansão da população pelas zonas rurais do território (sul do concelho). 

Nos anos 80 assistiu-se a uma recessão económica e o desaparecimento de milhares de 

postos de trabalho, devido à extinção de grandes pólos de emprego – Quimigal e Pólo 

Ferroviário do Barreiro. Este factor levou à diminuição de atractividade do concelho e da 

qualidade de vida da população. O local de trabalho alterou-se, deixando de se localizar 

maioritariamente dentro do concelho, e passando a verificar-se fora do Barreiro 

(nomeadamente em Lisboa). 

Nos anos 90 verificou-se a necessidade de um processo de reestruturação da cidade do 

Barreiro, surgindo novos aglomerados populacionais em zonas mais periféricas e em 

espaços outrora agrícolas. A população desenvolve-se pelas freguesias rurais do concelho 

numa expansão desordenada de urbanizações por todo o concelho.  

A população mais envelhecida está concentrada nas freguesias do Alto do Seixalinho, 

Barreiro e Verderena (centro urbano mais consolidado), e a população mais jovem nas 

freguesias de Lavradio, Coina e Santo António da Charneca (as duas últimas agora em fase 

de urbanização, sendo até então predominantemente agrícolas). 
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Através da figura 4.4, pode-se observar a distribuição espacial da população. Esta análise 

foi realizada através da densidade populacional, medida em habitantes por metro quadrado - 

hectare (hab/ha). 

 

Figura 4.4 Densidade Populacional em 1991 (à esquerda) e 2001 (à direita) 

Como se pode observar a partir da figura 4.4, o norte do concelho é marcado por uma maior 

concentração de habitantes por hectare, mais evidente nas freguesias do Alto do Seixalinho 

e da Verderena. As freguesias mais a sul distinguem-se pelos baixos valores de densidade 

populacional. A freguesia de Santo António da Charneca destaca-se por, apesar de ter uma 

grande dimensão em termos de área, conseguir ser mais densa que as freguesias de Coina 

e Palhais. É necessário notar que a freguesia de Palhais vê o seu território ser ocupado pela 

Mata Nacional da Machada, cedendo-lhe pouco espaço para o desenvolvimento 

populacional. 

Verifica-se ainda que a freguesia do Barreiro diminuiu muito a sua densidade populacional, 

provavelmente devido ao envelhecimento populacional e à falta de condições das 

habitações existentes que a tornam uma freguesia pouco atraente para residir, apesar de 

ser sede do concelho, onde se concentram vários equipamentos colectivos e serviços.  
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4.5. Projecção Demográfica 

A Demografia é imprescindível ao planeamento de equipamentos colectivos, pois é 

necessário perceber para quantas pessoas se está a dimensionar (variação temporal), que 

tipos de pessoas existem naquele local (através das variáveis idade e sexo) e a localização, 

através da densidade populacional – distribuição espacial. 

A importância da projecção demográfica no planeamento de equipamentos prende-se com a 

necessidade de considerar, não só, a população existente à data de estudo, mas também a 

estimativa da população para o horizonte temporal definido. A estratificação da população 

por idade e sexo permite definir o tipo de equipamentos necessários. 

É preciso apontar que os dados usados para este estudo são de 2001, últimos publicados 

pelo Instituto Nacional de Estatística, estando desactualizados até à publicação dos 

próximos em 2011. A constante alteração dos limites das freguesias, assim como o 

aparecimento de novas, fez com que o Concelho, como é visto hoje em dia, só se 

estabilizasse a partir de 1985, havendo dados para todas as freguesias apenas a partir dos 

censos de 1991 (segundo o INE) tornado esta análise pobre e pouco coerente.  

Tendo estes factores em conta, proponho-me fazer uma primeira análise, através da 

regressão linear, relativa ao concelho do Barreiro, com os dados aproximados da população 

ano a ano facultados pelo INE. Posteriormente, será feita uma análise freguesia a freguesia, 

de forma a perceber que freguesias sofreram um acréscimo ou decréscimo populacional, e 

em que faixas etárias essas alterações são mais significativas. Esta análise será cruzada 

com possibilidades de crescimento baseadas em planos e áreas em expansão urbana. 

O método da Regressão Linear serve para realizar previsões acerca do comportamento 

futuro da população com base nas relações verificadas desde o passado até à actualidade, 

ou seja, simula-se uma tendência de crescimento ou decréscimo da população com base no 

passado. A Regressão Linear considera que o crescimento da população dada num 

intervalo de tempo idêntico é constante, sendo considerado um ponto fraco neste método. 

O gráfico representado na figura 4.5 descreve a evolução da população do município do 

Barreiro entre 1991 e 2009 (dados disponibilizados pelo INE), através de dados anuais da 

população total do concelho. Verifica-se uma tendência decrescente nestas duas últimas 

décadas, mais acentuada entre 1991 e 2001 (em média -1% por ano), ao qual sucedeu um 
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período estável até 2004, a partir do qual se nota um decréscimo constante menos 

acentuado (cerca de -0,4% por ano). 
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Figura 4.5 Evolução Demográfica do Concelho do Barreiro 

Através da equação da recta (ver Anexo II – Figura A-II-14) podemos antever, numa 

expectativa de tendência idêntica, uma população aproximada de 76000 habitantes em 

2010, e 75500 habitantes para 2011. 

Considerando que a população jovem se concentra abaixo dos 25 anos, esta representa 

27% da população total (34% em 1991). A população adulta (25 - 64) caracteriza cerca de 

58% da população do concelho do Barreiro (54% em 1991), e a população idosa (>64 anos), 

constitui cerca de 15% da população (12% em 1991). Comparando as percentagens de 

2001 e 1991, percebemos que a população jovem diminuiu cerca de 7%, enquanto que a 

população adulta e idosa aumentaram 4% e 3% respectivamente. Segundo a OCDE um 

país é velho quando tem uma percentagem superior a 7% de idosos na sua população 

geral. O Concelho do Barreiro tem o dobro no ano de 2001, podendo-se considerar uma 

população envelhecida. Este envelhecimento populacional resulta numa alteração das 

necessidades quanto ao planeamento de equipamentos colectivos, mais vocacionados para 

a população existente e prevista. 

O estudo da população freguesia a freguesia vai ser realizada com base em dados entre 

1991 e 2001, especulando sobre a contínua tendência de decréscimo ou acréscimo 

populacional verificada nessa década. Esta análise vai ter em conta o comportamento 

idêntico verificado em algumas freguesias. 
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A freguesia do Barreiro, tal como visível na tabela 4.1, caracteriza-se por uma perda 

acentuada de população em praticamente todas as faixas etárias, mais evidente na 

população jovem (10-19), verificando-se um decréscimo de cerca de 40% da população 

nestas faixas etárias. Com uma perda de aproximadamente 20% da população total, é a 

freguesia sede do Concelho, onde se concentram os equipamentos culturais e recreativos, 

assim como zonas comerciais e de serviços.  

 

Tabela 4.1 Tendência evolutiva da população da freguesia do Barreiro 

É marcada por uma população mais envelhecida (em crescimento populacional), e por 

habitações com falta de condições de habitabilidade, estando, muitas delas, abandonadas. 

Com a construção do Fórum Barreiro, surgiu a urbanização do Campo das Cordoarias, com 

a qual se pretende a criação de um novo centro para o Barreiro, antevendo um crescimento 

populacional para esta freguesia. O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Barreiro 

Antigo tem como objectivo revitalizar o conjunto urbano existente através, e não só, da 

reabilitação dos edifícios e do conjunto urbano, assim como dos espaços públicos, com o 

intuito de salvaguardar o centro do Concelho. 

A freguesia do Lavradio (+1%), assim como Palhais (+7,5%) e Santo António da Charneca 

(+6%), destacam-se por serem as freguesias do Concelho com crescimento populacional 

entre os anos 1991 e 2001 (tabela 4.2(a), tabela 4.2(b), tabela 4.2(c)).  
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Tabela 4.2 Tendência evolutiva da população das freguesias do Lavradio (a), Palhais (b) e 
Santo António da Charneca (c) 

Relativamente ao Lavradio, marca-se pelo crescimento das faixas etárias compreendidas 

entre os 0-9 anos, apesar do acentuado decréscimo verificado entre os 10-19 anos. Nas 

restantes faixas etárias, é visível o crescimento populacional, excepto nos indivíduos 

compreendidos entre os 40-49 anos. É uma freguesia em crescimento, principalmente a sul 

com a urbanização dos Fidalguinhos que tem atraído novas famílias para aqui residir 

(justificando o aumento das faixas etárias compreendidas entre os 0 e os 9 anos). Torna-se 

então urgente repensar a rede de equipamentos colectivos desta área, de forma a chamar 
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mais população na continuidade do crescimento populacional verificado e manter a 

existente, ao lhes ser proporcionada qualidade de vida através de uma rede de 

equipamentos colectivos consistente. 

 A freguesia de Palhais sofreu um aumento populacional entre os 0-4 anos (27%), mas, em 

contrapartida, a população compreendida entre os 5-19 anos decresceu (aproximadamente 

30% em cada faixa etária). No entanto, segundo a junta de freguesia, a população actual 

estimada é de 1700 habitantes, revelando um rápido crescimento demográfico de cerca de 

35%, revelando-se uma freguesia com necessidades de renovação da rede de 

equipamentos actual, de forma a servir a população estimada. 

Quanto a Santo António da Charneca, apesar de se verificar um crescimento populacional, 

as faixas etárias mais jovens (0-19 anos) são as mais penalizadas. As crianças entre os 0-4 

sofreram um leve decréscimo de aproximadamente 2%, enquanto que as faixas etárias 

compreendidas entre os 5-14 anos decresceram em média 30%. A partir dos 40 anos todas 

as faixas etárias cresceram, prevendo-se uma população envelhecida, a tentar ser 

combatida através da Urbanização das Casas de Santo António.   

A tabela 4.3 (a) e tabela 4.3 (b) representam a evolução da população nas freguesias do 

Alto do Seixalinho e da Verderena.  

 

Tabela 4.3 Tendência evolutiva da população das freguesias do Alto do Seixalinho (a) e 
Verderena (b)  
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Estas freguesias apresentam um comportamento semelhante, justificado por serem ambas 

originárias dos antigos limites da freguesia do Barreiro, crescendo lado a lado, aquando da 

sua formação em 1985. A perda populacional verifica-se essencialmente nas faixas etárias 

entre os 0 e 24 anos, verificando-se um crescimento entre os 25 e 29 anos, e novamente um 

decréscimo entre os 30 e 49 anos. 

Relativamente à freguesia do Alto do Seixalinho, a mais populosa do Concelho, obteve um 

decréscimo populacional de aproximadamente 12%. É uma freguesia muito densificada, 

sem grandes margens para construção, tendo investido na Urbanização da Escavadeira, 

com potencial de crescimento devido à sua localização, mas mal explorado. A partir dos 50 

anos a população é crescente, prevendo-se uma população envelhecida nesta freguesia. 

A freguesia da Verderena perdeu cerca de 15% da sua população durante a década 

estudada. A perda verifica-se essencialmente nas faixas etárias mais jovens, havendo um 

crescimento médio de 30% a partir dos 50 anos, caracterizando uma freguesia envelhecida. 

No entanto, o Programa Polis, em desenvolvimento, promete atrair população ao criar 

espaços públicos aprazíveis à sua permanência que, combinado com a projecção de uma 

boa rede de equipamentos poderá trazer mais crianças e jovens para residir nesta área. 

A freguesia de Santo André sofreu um leve decréscimo populacional total de 

aproximadamente 2% (tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4 Tendência evolutiva da população da freguesia de Santo André 
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As faixas etárias compreendidas entre os 10-19 anos (menos 50%) e os 35-44 anos (menos 

25%) foram as mais significativas nesta leve perda populacional, que obteve maior 

percentagem de crescimento entre os 65 e os 89 anos. É uma freguesia marcada pelo 

envelhecimento populacional, com expectativas de alteração desta tendência através das 

obras do Programa Polis, assim como das novas urbanizações/empreendimentos, em fase 

final de construção. 

A partir da observação da tabela 4.5, verifica-se, para a freguesia de Coina, uma perda 

populacional na maioria das faixas etárias, mais significativa entre os 10-19 anos (em média 

menos 36 por cento), e novamente entre os 30-34 anos, contribuindo para um decréscimo 

populacional de cerca de 17% no total de população desta freguesia. Desta forma, é a 

segunda freguesia do concelho com maior valor de decréscimo populacional, num total 

populacional muito baixo (1576 habitantes em 2001). 

 

Tabela 4.5 Tendência evolutiva da população da freguesia de Coina 

É uma freguesia com valores populacionais numéricos semelhantes aos de Palhais 

(população residente total), mas com tendências evolutivas opostas, verificando-se um 

rápido crescimento da população em Palhais, e um rápido decréscimo populacional em 

Coina. 

De forma sintetizada, podemos verificar que das oito freguesias constituintes do concelho do 

Barreiro, apenas três se encontram em crescimento em termos populacionais (Santo 
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António da Charneca, Lavradio e Palhais), sendo que, apenas nas duas últimas há um 

crescimento das faixas etárias mais jovens. As restantes freguesias deparam-se com a 

perda populacional, apesar desta ser reduzida na freguesia de Santo André (menos 2%). As 

freguesias do Alto do Seixalinho, Verderena e Coina vêm a sua população a decrescer 

numa variação de valores entre os 12 e os 17 por cento (nesta ordem). Relativamente à 

freguesia do Barreiro, a percentagem de perda populacional atinge o valor mais elevado do 

município (aproximadamente menos 20%), verificando-se um envelhecimento populacional 

acentuado. 

As tendências evolutivas verificadas por freguesia reflectem-se num total aproximado de 

menos 7,9% para o concelho do Barreiro (quando comparados os valores de 2001 – 79012 

habitantes em relação aos valores de 1991 – 85768 habitantes).  

A análise demográfica do concelho reflecte um município em decréscimo populacional, 

dificultando a proposta da Rede de Equipamentos Colectivos para o Barreiro que terá de ser 

pensada tendo em conta que, se as tendências evolutivas permanecerem, as necessidades 

da população quanto à procura será inferior num espaço temporal reduzido. Desta forma, é 

importante ponderar a proposta de novas infra-estruturas, para que não sejam construídos 

equipamentos cujos anos de utilização não justifiquem a sua existência. 

 

4.6. Síntese 

A posição privilegiada do Concelho – proximidade e facilidade de acesso a Lisboa - e a 

extensa frente ribeirinha banhada pelos Rios Tejo e Coina, conferem ao Município do 

Barreiro factores de atractividade à fixação da população. A acessibilidade é também um 

factor que contribui para a qualidade de vida da população, que se consegue deslocar 

através do meio fluvial, rodoviário e ferroviário. 

A falta de dinamismo e atractividade, assim como o desemprego e o estatuto de “cidade 

dormitório” do Município do Barreiro contribuem para o decréscimo e envelhecimento 

populacional. O crescimento do concelho relaciona-se, essencialmente com a construção do 

caminho-de-ferro (que possibilitou o desenvolvimento da indústria corticeira) e com a 

indústria química (Companhia União Fabril e, mais tarde, Quimigal). A poluição ligada à 

indústria contribui ainda para o agravamento da falta de atractividade, por agravamento da 

qualidade do ar, reflectindo-se, por consequência, na qualidade de vida da população. 
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O crescimento populacional foi muito significativo ate à década de 80, a partir da qual o 

concelho tem vindo a perder população. Verificou-se um envelhecimento populacional com 

uma variação de cerca de vinte e oito por cento entre 1991 e 2001 em indivíduos de idade 

igual ou superior e 65 anos, prevendo-se uma alteração nas necessidades de equipamentos 

colectivos quanto ao número e tipologia, mais adequada à população prevista. A análise das 

tendências evolutivas por freguesia revelara um decréscimo populacional em cinco das oito 

freguesias existentes, que se reflecte na tendência evolutiva negativa verificada para o 

Concelho. 
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5. CARACTERIZAÇÃO, ANÁLISE E PROPOSTA DA REDE DE EQUIPAMENTOS  

 

5.1. Nota introdutória 

Neste capítulo procede-se à análise da situação existente no Concelho do Barreiro 

relativamente à distribuição de equipamentos no território. 

Os equipamentos colectivos serão analisados tendo em conta os critérios definidos pela 

DGOTDU (2002) quanto ao Ensino, Desporto e Saúde. O grupo de equipamentos 

denominado por “outros” não tem normas definidas e como tal não serão trabalhados. 

Relativamente aos equipamentos de segurança pública, também não serão analisados por 

não serem muito relevantes para o objectivo deste trabalho. 

A listagem dos equipamentos colectivos e sua distribuição no território permite, quando 

cruzados com a população existente, perceber se estão a servir o tipo de população e se 

existem carências e/ou excessos relativamente à oferta. 

 

5.2. Rede de Equipamentos Colectivos 

A Rede de Equipamentos Colectivos do Barreiro é constituída por 85 instalações 

distribuídas ao nível de Desporto (31), de Saúde (7), de Educação (33), de Segurança 

Pública (4), e Outros (10). A categoria “Outros” inclui alguns equipamentos culturais, 

espaços verdes e administrativos que considerei mais relevantes ao funcionamento do 

território (ver Anexo III – Quadro A-III-1).  
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Com base na análise da Figura 5.1 podemos percepcionar a forma como os equipamentos 

estão distribuídos pelo território. Assim, verificamos que a área norte do Concelho, sendo a 

mais acessível (rodoviária, ferroviária e fluvial), reúne os factores importantes favoráveis à 

localização (existente) do maior número de equipamentos colectivos. Esta zona é a mais 

densa a nível populacional, devido à proximidade para com a zona industrial impulsionadora 

do crescimento do Barreiro, da linha-férrea e do rio. Os equipamentos aqui existentes 

servem não só os bairros envolventes (de maior proximidade), como todo o concelho (de 

menor proximidade). 

 

Figura 5.1 Distribuição dos Equipamentos Colectivos no Concelho do Barreiro 
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Os espaços verdes e urbanos assumem um papel importante como áreas de lazer e recreio, 

essenciais à qualidade de vida, servindo de complemento aos equipamentos colectivos 

construídos. As freguesias mais dotadas de espaços verdes são o Barreiro e o Alto do 

Seixalinho e, se considerarmos a Mata da Machada, a freguesia de Palhais (ver Anexo III – 

Quadro A-III-2). Neste momento encontram-se em desenvolvimento com o Programa Polis 

espaços verdes localizados nas freguesias da Verderena e de Santo André. 

 

5.2.1. Equipamentos Educativos 

Os Equipamentos Educativos são, acima de tudo, funcionais, resultando de uma obrigação 

legal. As normas permitem saber o número de turmas e grupos escolares necessários à 

existência de uma Escola e determinar a sua localização consoante os trajectos das 

crianças e condições de implantação (ventilação, insolação, entre outros). 

Segundo o Plano Director Municipal do Barreiro (PDMB - 1994), existem algumas situações 

anómalas na constituição da rede educativa do Concelho, sendo marcada pelo 

congestionamento dos estabelecimentos existentes (excesso de alunos por turma e de 

turmas por escola), anunciando um concelho carente ao nível do ensino. Para regularizar 

esta situação, sugere a remodelação, ampliação e construção de novos estabelecimentos 

de ensino, mesmo que inicialmente não funcionem com a capacidade máxima prevista. 

Para a definição da procura da população por estabelecimento de ensino, procurou-se as 

faixas etárias que melhor se ajustavam às idades definidas pelas normas da DGOTU (2002) 

e representavam a população pretendida (Quadro 5.1). 

 

Quadro 5.1 Faixas Etárias consideradas na análise dos Equipamentos Educativos 

A Rede Educativa do Concelho do Barreiro é definida por 7 Agrupamentos de Escolas: 

Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva, Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, 

Agrupamento de Escolas D. Luís Mendonça Furtado, Agrupamento de Escolas Padre Abílio 

Mendes, Agrupamento de Escolas Quinta Nova da Telha, Agrupamento de Escolas Quinta 

da Lomba e Agrupamento de Escolas Santo António da Charneca (Quadro 5.2). A Rede 

Escolar do Concelho é constituída, no ano lectivo de 2009/2010, por 3 Jardins-de-infância 
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(JI), 6 Escolas Básicas de 1º ciclo (EB1), 12 EB1 com JI, 3 Escolas Básicas de 2º e 3º ciclos 

(EB2,3), 2 Escolas Básicas Integradas (EBI – 1º,2º e 3º ciclos), 4 EB2,3 com Escola 

Secundária e 1 Escola Secundária.  

 

Quadro 5.2 Rede Educativa existente segundo Agrupamentos Escolares 

A análise da Rede Educativa do Concelho do Barreiro vai ser realizada com base nos dados 

referentes ao ano lectivo 2009/2010 disponibilizados pela Câmara Municipal do Barreiro, e 

os dados populacionais de 2001 segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). O 

desfasamento entre os anos em análise poderá levar a conclusões um pouco afastadas da 

realidade. 

• Ensino pré-escolar 

A educação pré-escolar, apesar de ser facultativa, é considerada como a primeira etapa na 

educação básica. As redes de educação pré-escolar são constituídas por uma rede pública 

e uma rede privada, complementares entre si. A rede privada integra os Jardins-de-Infância 

que funcionam em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo e em Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) (DGOTDU, 2002:Educação I – 5).  

A rede pública é constituída, no ano lectivo de 2009/2010, por 3 estabelecimentos de 

Jardim-de-Infância, localizados nas freguesias de Verderena, Alto do Seixalinho e Santo 

António da Charneca, num total de 8 turmas, que servem 180 alunos. Relativamente às 

Escolas Básicas de 1º ciclo com JI (EB1/JI), existem 12 estabelecimentos, localizados nas 

freguesias do Lavradio, Verderena, Alto do Seixalinho, Santo André e Santo António da 

Charneca, ao serviço de 22 turmas pré-escolares, num total de 500 alunos (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 Lista da situação Pré-Escolar existente  

Todos os estabelecimentos de ensino pré-escolar no Concelho do Barreiro respeitam as 

normas de Programação (ver Anexo III – Quadro A-III-3; Quadro A-III-4 – Normas para o 

ensino pré-escolar), servindo entre 2 a 6 turmas (no caso de Jardim-de-Infância) e entre 1 a 

3 turmas (no caso de EB1/JI), num limiar de 20 a 25 alunos por turma. 

A população a escolarizar é de aproximadamente 3358 crianças, compreendidas entre os 0-

4 anos (faixa etária mais aproximada da normalizada). No entanto, e de acordo com a 

DGOTDU, o número de habitantes é calculado com base no princípio de que apenas cerca 

de 90% da população deste grupo etário frequenta o Jardim-de-Infância, perfazendo um 

total de 3022 crianças. A rede pública existente serve um total de 680 crianças. A rede 

privada cobre a restante população, sendo constituída por 16 estabelecimentos particulares 

e 10 Instituições Particulares de Solidariedade Social (segundo os dados disponíveis no site 

da Câmara Municipal do Barreiro). No entanto, segundo a DGOTDU, o acesso à educação 

pré-escolar deve ser facultada em condições de igualdade, independentemente dos 

rendimentos das famílias, cabendo ao Estado a responsabilidade de criação de uma rede 

pública de educação pré-escolar. Considerando estes factores, considero que a rede pública 

deveria servir cerca de 50% da população em idade pré-escolar. 

Para ano lectivo de 2010/2011, está prevista a entrada em funcionamento de duas salas de 

Jardim-de-Infância na EB1 Professor José Joaquim Rita Seixas da Freguesia do Barreiro, e 

2 salas de Jardim-de-Infância na EB1 de Penalva, contribuindo para um mais fácil acesso à 

educação pré-escolar, ainda assim insuficiente. 
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Segundo a DGOTDU, não é aconselhável a criação de escolas com apenas 1ºciclo do 

ensino básico. Considerando que o Concelho está dotado de 6 estabelecimentos de ensino 

exclusivos ao 1º ciclo, onde já está previsto o ensino pré escolar em 2 desses 

estabelecimentos, proponho a verificação da possibilidade à criação de salas de Jardim de 

Infância nas restantes 4 Escolas Básicas de 1º ciclo.  

Relativamente à EB1 nº3 do Barreiro, é possível reabilitar os pavilhões pré-fabricados 

existentes, tornando-os em edifícios de 2 pisos, com salas de Jardim-de-Infância, ou uma 

ampliação da escola para o terreno adjacente (Figura 5.2). O mesmo se aplica na Escola 

Básica nº6 do Barreiro, onde o pavilhão pré-fabricado pode ser substituído por um edifício 

de dois pisos, incluindo as 2 salas de 1º ciclo existentes e 2 novas salas para o ensino pré-

escolar. A EB1 de Palhais possui terreno envolvente livre (Figura 5.2), podendo sofrer obras 

de ampliação para a inclusão de ensino pré-escolar, numa freguesia que se encontra em 

desenvolvimento, verificando-se um aumento populacional nas crianças entre 0-4 anos. 

Quanto à EB1 de Coina, a área envolvente à instalação existente não permite ampliação, 

sendo aconselhável, caso se justifique aquando da análise do 1º ciclo, o encerramento deste 

estabelecimento de ensino para a criação de uma nova com 2 salas de Jardim-de-Infância. 

 

Figura 5.2 Ampliação da EB1 nº 3 do Barreiro (à esquerda) e da EB1 Palhais (à direita)  

Em suma, como podemos observar através do Quadro 5.3, estão previstas 4 salas de 

ensino pré-escolar, a entrar em funcionamento no ano lectivo de 2010/2011, e proponho 

obras de remodelação e/ou ampliação das EB1 exclusivas ao 1ºciclo, com a criação de 8 

novas salas de Jardim-de-Infância, num total de 12 turmas, ao serviço de 300 crianças, nas 

Freguesias do Barreiro, Verderena, Alto do Seixalinho, Palhais e Santo António da 

Charneca. 
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Quadro 5.3 Alterações Propostas para Jardim-de-Infância  

No entanto, com base na tabela 5.2, e tendo em conta que considero essencial que a rede 

pública sirva cerca de 50% das crianças em idade pré-escolar, existe ainda um grande 

défice desta tipologia de ensino.  

 

Tabela 5.2 Tabela Relativa ao Ensino Pré-Escolar 

Os “Alunos em JI Público” foram calculados a partir do número de alunos a frequentar o 

ensino pré-escolar no ano lectivo de 2009/2010 (680), ao qual foram somados os alunos (25 

por turma) das salas previstas a entrar em funcionamento no ano lectivo 2010/2011 e 

propostas em agregação às EB1 existentes (300), originando um novo “TOTAL de alunos 

em JI Público” (980). Com estes valores foi possível calcular o “Défice (total)” de vagas em 

ensino pré-escolar público através da diferença entre os 90% de crianças existentes no 

Concelho do Barreiro e o TOTAL de vagas existentes e propostas em Jardim-de-Infância 

Público. 
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O défice de vagas verificado para cerca de 530 crianças prevê a necessidade de 21 novas 

salas para o ensino pré-escolar. Após a análise das carências e/ou excessos da rede de 

ensino de 1º ciclo, deve-se verificar a possibilidade de lhes associar as salas de Jardim-de-

Infância em falta. 

• Ensino Básico – 1º ciclo 

O Ensino Básico do 1º ciclo abrange a uma faixa etária compreendida entre os 3 e os 9 anos 

de idade (faixa etária normalizada). Os critérios de Irradiação são, de uma forma geral 

cumpridos, procedendo-se uma análise relativa aos critérios de Programação, cujos valores 

mínimo e máximo preferenciais de turmas varia entre 20 a 25 alunos. 

A rede escolar de 1º ciclo do Barreiro é constituída por 12 EB1/JI, num total de 108 turmas 

ao serviço de 2451 alunos, 6 EB1 com 37 turmas ao dispor de 814 alunos, e 2 EBI 

constituídas por 7 turmas, servindo uma população a escolarizar de 160 alunos.  

A tipologia da Escola (EB1/JI; EB1; EBI) faz variar os valores mínimos e máximos de turmas 

por estabelecimento de ensino (ver Anexo III – Quadro A-III-4; Quadro A-III-5; Quadro A-III-6 

– normas para 1º ciclo). A tabela 5.3 representa o ensino básico referente ao 1º ciclo 

consoante a sua tipologia, cruzando os dados das turmas e alunos existentes com os 

previstos pelas normas. 

 

Tabela 5.3 Tabela Relativa ao Ensino do 1º Ciclo 
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Através da observação da tabela 5.3, podemos verificar que, no caso das EB1/JI, existem 3 

estabelecimentos que não correspondem aos critérios previstos pelas normas (EB1 do 

Lavradio nº1 com JI, EB1 nº9 do Barreiro com JI e EB1 da Telha Nova nº1 com JI), 

localizadas nas freguesias do Lavradio, Alto do Seixalinho e Santo André. Relativamente às 

EB1, 2 estabelecimentos, situados nas freguesias de Palhais e Santo António da Charneca, 

não correspondem aos critérios estabelecidos (EB1 de Palhais e EB1 de Penalva). Quanto 

às EBI, existem apenas duas no Concelho, e ambas estão em desacordo para com as 

normas estipuladas segundo a DGOTDU. 

A EB1 do Lavradio nº1 com JI é constituída por 17 turmas distribuídas por 10 salas, onde 14 

turmas funcionam em turno duplo. Tendo em consideração o valor máximo de turmas 

aconselhado (12), este estabelecimento tem 5 turmas em excesso. Como tal, proponho a 

construção de uma nova Escola Básica para o funcionamento de 8 turmas, onde proponho 

também 3 salas de Jardim-de-Infância. A escola existente fica a funcionar com 9 turmas em 

horário normal, incorporando uma turma pré-escolar na sala que fica em vazia. 

A EB1 nº9 do Barreiro com JI é constituída por 8 turmas num total de 203 alunos, 

excedendo em 3 o número máximo de alunos por turma. O facto desta análise se basear no 

ano lectivo de 2009/2010, tornou possível verificar que para o ano lectivo de 2010/2011 

(através da constituição de turmas exposta no site do Agrupamento de Escolas Quinta Nova 

da Telha) o número de aluno em excesso cresceu para 7. Considerando esta tendência, 

proponho a criação de uma nova EB1 para 4 turmas com possibilidade de expansão para 8, 

e com agregação de 3 salas de Jardim-de-Infância. 

A EB1 nº1 da Telha Nova com JI funciona com 18 turmas, ao serviço de 420 alunos, 

transpondo em 6 turmas o número máximo previsto pelas normas. De forma a regularizar 

esta situação, proponho a criação de um novo estabelecimento de ensino a funcionar com 

estas 6 turmas, e com capacidade para o funcionamento de 8, caso se verifique o 

desenvolvimento previsto para a freguesia de Santo André. Em conjunto com o novo 

estabelecimento de ensino de 1º ciclo integrante das turmas em excesso deverei propor 

mais 3 salas de pré-escolar. 

Relativamente à EB1 de Palhais, esta não corresponde aos requisitos mínimos 

relativamente ao número de turmas (4). Como referido na análise dos equipamentos de 

ensino pré-escolar, vão ser realizadas obras de ampliação para o funcionamento de duas 

salas de Jardim-de-Infância, remetendo este estabelecimento para as normas previstas das 
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EB1/JI, que estipulam um mínimo de 2 salas para o ensino básico de 1º ciclo, aquando da 

existência de 1 sala para Jardim-de-Infância, sendo dispensável intervir. 

A EB1 da Penalva com JI, localizada na freguesia de Santo António da Charneca, não está 

de acordo com as normas relativamente ao número mínimo de alunos por turma. No 

entanto, no ano corrente, esta escola sofreu obras de remodelação de ampliação, passando 

a ter 2 salas de pré-escolar e 4 salas de 1º ciclo, assim como um conjunto de valências 

(biblioteca escolar, cozinha, sala dos professores e para a associação de pais) e um espaço 

exterior remodelado. Com estas alterações, converte-se em EB1/JI, com uma média de 18 

alunos por turma de 1º ciclo que, apesar de inferior ao número sugerido pelas normas é 

aceitável à continuação de utilização. 

Quanto aos dois estabelecimentos EBI, a Escola Básica D. Luís Mendonça Furtado não 

respeita o número mínimo de turmas (4), nem o número mínimo de alunos por turma (20), 

enquanto que a Escola Básica da Quinta Nova da Telha excede o número máximo de 

alunos por turma. Como tal, e recorrendo às normas para o 2º/3º ciclos das EBI, verifica-se 

que ambas as escolas ultrapassam o número de turmas máximo. Assim, proponho, para a 

EBI D. Luís Mendonça Furtado, a criação de uma EB1/JI com o funcionamento das 3 salas 

de 1º ciclo existentes, prevendo-se o funcionamento de 4 salas e a possibilidade de 

expansão para 8 caso se justifique, integrando também 3 salas de pré-escolar. Desta forma, 

o estabelecimento existente será convertido a Escola Básica de 2º/3º ciclos, passando a 

estar de acordo para com as normas. Relativamente à EBI da Quinta Nova da Telha, sugiro 

a continuação do funcionamento da escola como EBI, integrando 3 salas de Jardim-de-

Infância, mas dividindo as turmas de 2º/3º ciclos com um novo estabelecimento de ensino 

integrante ou exclusivo a 2º/3º ciclos. 

Em síntese, pode-se verificar através do quadro 5.4 que, relativamente aos 

estabelecimentos de 1º ciclo que não respeitam as normas previstas, serão criados 4 novas 

EB1/JI, e as EB1 serão convertidas em EB1/JI. As EBI serão divididas criando 2 

estabelecimentos exclusivos ou integrantes de 2º/3º ciclos (consoante análise do ensino 

básico de 2º/3º ciclos realizado em seguida), possibilitando a concordância para com as 

normas.  
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Quadro 5.4 Alterações Propostas para 1º Ciclo  

Tal como referido no estudo do ensino pré-escolar, e após análise dos estabelecimentos de 

1º ciclo, proponho obras de ampliação em 2 EB1/JI, possibilitando o funcionamento de mais 

4 salas pré-escolares, a criação de mais 1 turma de ensino pré-escolar num 

estabelecimento existente sem necessidade de obras, a criação de 4 novas EB1/JI com 3 

salas de Jardim-de-Infância cada, num total de 12 turmas, e a inclusão de 3 salas pré-

escolares na EBI Quinta Nova da Telha. A proposta engloba um total de 20 novas salas de 

ensino pré-escolar, à qual adiciono 2 salas na criação de um Jardim-de-Infância na 

freguesia do Lavradio, por ser a mais carente segundo os dados existentes, e ter uma 

população em crescimento na faixa etária abrangida.  

 

• Ensino Básico – 2º/3º ciclos 

A rede de equipamentos educativos de 2º/3º ciclos é constituída por 2 EBI, servindo um total 

de 1317 alunos, divididos por 53 turmas, 3 EB2,3 com 79 turmas ao dispor de 1884 alunos e 

4 EB2,3 integradas em Escolas Secundárias, num total de 49 turmas ao serviço de 1153 
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alunos. A faixa etária normalizada de alunos a escolarizar está entre os 10 e os 14 anos. As 

normas previstas pela DGOTDU para o ensino básico de 2º/3º ciclos são apresentadas em 

anexo (Anexo III – Quadro A-III-6; Quadro A-III-7).   

Relativamente às EBI, e como previsto aquando da análise das Escolas Básicas de 1º ciclo, 

a EBI D. Luís Mendonça Furtado será convertida em EB2,3 passando, desta forma, a 

respeitar as normas com 24 turmas. A EBI da Quinta Nova da Telha irá manter apenas 14 

turmas, transferindo 15 turmas para uma nova Escola Básica Integrada com Jardim-de-

Infância, através da agregação da nova EB1/JI proposta para Santo André com as turmas 

transferidas de 2º/3º Ciclos. 

Através da tabela 5.4, verificamos que a EB2,3 da Quinta da Lomba e a Escola Secundária 

dos Casquilhos estão totalmente de acordo com as normas. As Escolas Padre Abílio 

Mendes, Alfredo da Silva e Santo António da Charneca pecam apenas por não terem o 

mínimo de alunos previsto, mas têm em média 23 alunos, não sendo justificável a realização 

de alterações. 

 

Tabela 5.4 Tabela Relativa aos 2º/3º Ciclos  

A EB2,3 do Álvaro Velho não respeita o número máximo de turmas nem o número mínimo 

de alunos por turma. No entanto, não se considera que o número mínimo de alunos seja 

preocupante pois existem, em média, 22 alunos por turma. Relativamente ao número de 

turmas (32), foi possível verificar que para o ano lectivo de 2010/2011 (através dos dados 

disponibilizados pela escola), aumentou para 34. Considerando o máximo de turmas 

previsto pelas normas, proponho que o estabelecimento existente funcione apenas com 25 

turmas, transferindo as 7 turmas em excesso (9 no ano lectivo de 2010/2011) para a Escola 

Augusto Cabrita, possível de aceder a pé ou por transporte público (1km de distância entre 

as duas escolas), e com dimensão suficiente para receber as turmas extra. A Escola 
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Augusto Cabrita, que serve apenas 3º ciclo e secundário, passará assim a servir também o 

2º ciclo, num total de 11 turmas (no ano em estudo) para os 2º/3º ciclos.  

Como pode ser observado no quadro 5.5, é proposta a criação de uma nova Escola Básica 

Integrada com Jardim-de-Infância, a conversão de uma Escola Básica Integrada em EB2,3, 

e a transferência de 7 turmas em excesso da Escola Básica Álvaro Velho para a Escola 

Secundária Augusto Cabrita. 

 

Quadro 5.5 Alterações Propostas para 2º/3º Ciclos  

 

• Ensino Secundário (ES) 

A análise relativa ao Ensino Secundário tem em conta que este ainda não é um nível de 

escolaridade mínima obrigatório. Assim, segundo a DGOTDU, verifica-se que, relativamente 

à população a escolarizar, a taxa de frequência no ensino secundário é de 75% a 80%. A 

faixa etária normalizada aponta para a existência de 4494 indivíduos em idade para 

frequentar o ensino secundário, totalizando, para as percentagens referidas, entre 3370 a 

3595 alunos. De acordo com os dados relativos ao ano lectivos de 2008/2009, apenas 2444 

alunos frequentam Escolas Secundárias. Verifica-se uma grande discordância entre a 

população prevista de frequentar este nível de ensino e a população que realmente 

frequenta o ensino secundário no Concelho do Barreiro. No entanto, a faixa etária 

normalizada e a faixa etária utilizada diferem muito, tornando esta análise um pouco pobre e 

desfasada.   
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A rede de equipamentos relativa a Escolas Secundárias é composta por 4 estabelecimentos 

que incluem 2º e/ou 3º ciclos, e um estabelecimentos exclusivo ao ensino secundário, 

localizadas nas freguesias do Barreiro, Santo António da Charneca, Alto do Seixalinho e 

Santo André.  

As normas prevêem um número de turmas por estabelecimento de ensino entre 18 e 39, e 

um número máximo de 30 alunos/turma (ver Anexo III – Quadro A-III-8). Relativamente ao 

número mínimo de alunos por turma, não está estabelecido nas normas, mas dividindo o 

número mínimo de alunos a escolarizar (390) pelo número mínimo de turmas, obtemos um 

valor aproximado de 22 alunos/turma (valor guia utilizado para análise). 

Através da tabela 5.5, verifica-se que apenas 2 estabelecimentos não estão de acordo com 

as normas, por não respeitarem o número mínimo de turmas. No entanto, nenhuma das 

duas é exclusiva ao ensino secundário, integrando, na ES Santo António da Charneca, 2º/3º 

ciclos e na ES de Casquilhos, 3º ciclo. Relativamente ao número mínimo de alunos, não 

verificado na ES Santo António da Charneca, as turmas têm um valor médio de 20 

alunos/turma, não sendo relevante, por estar a trabalhar com um valor guia. 

 

Tabela 5.5 Tabela Relativa ao Ensino Secundário  

Apesar do desfasamento verificado entre percentagem prevista de população a frequentar o 

ensino secundário e população a frequentar o ensino secundário no ano lectivo 2008/2009, 

não são propostas novas turmas e/ou estabelecimentos de ensino. Isto deve-se ao facto das 

turmas existentes estarem a funcionar com margem para a inclusão de mais alunos e o 

número máximo de turmas por escola nunca ser ultrapassado, sendo possível a agregação 

de mais turmas através de obras de ampliação caso se justifique. 
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5.2.2. Equipamentos de Saúde 

A Lei de Bases da Saúde (Lei nº 48/90, de 24 de Agosto) consagra o direito dos indivíduos e 

da comunidade à protecção da saúde, através do sistema de saúde promovido pelo estado 

assim como entidades privadas de prestação de cuidados de saúde. 

A fim de facilitar a acessibilidade dos cidadãos à saúde, o Centro de Saúde é organizado em 

várias Unidades, em que as Unidades de Saúde Familiar (USF) são elementos base de 

referência assistencial. 

Cada Centro de Saúde, poderá ter várias USF, uma Unidade de Cuidados na Comunidade, 

uma Unidade Operativa de Saúde Pública, um Apoio Administrativo e Apoio Geral e uma 

Administração e Direcção. 

O Concelho do Barreiro é constituído, a nível de saúde, pelo Hospital Nossa Senhora do 

Rosário, 2 Centros de Saúde (Barreiro e Quinta da Lomba), 4 Extensões de Saúde, 2 

Unidades de Saúde Familiar e uma Unidade Operativa de Saúde Pública (Quadro 5.6). 

 

Quadro 5.6 Equipamentos de Saúde Existentes no Concelho do Barreiro  

 

• Hospital Distrital 

Com uma área de influência que engloba os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e 

Alcochete, o Hospital Nossa Senhora do Rosário serve uma população de cerca de 200 mil 

habitantes, de acordo com os Censos de 2001. 
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A Área de Influencia foi calculada tendo em conta o centro de cada Concelho (a partir da 

Câmara Municipal), resultando num máximo de 30 minutos de deslocação até ao Hospital 

do Barreiro (de carro), encontrando-se dentro das normas previstas (1 hora de percurso) 

(Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6 Normas para Hospital Distrital 

Prevendo a deslocação através de transporte colectivos, foi calculado (segundo os dados 

presentes no site da TST - Transportes Sul do Tejo) o tempo de percurso através de uma 

carreira da TST (carreira 410, Barreiro (Estação) – Alcochete (Freeport)). Esta Carreira 

atravessa os quatro concelhos, ultrapassando o limite de tempo de percurso de uma hora 

previsto pelas normas para o município de Alcochete (1h10m).  

Relativamente aos critérios de Programação que exigem 2 camas por cada 1000 habitantes, 

também se verifica a concordância para com as normas, pois a população existente prevê a 

necessidade de cerca de 400 camas, contra a existência de 510. Quanto aos critérios de 

Dimensionamento, as normas aconselham uma área de construção mínima de 100m2 por 

cama, mas apenas existem cerca de 80m2, e um número de pisos máximo de 4, contra os 5 

observados. No entanto, os critérios são correspondidos quanto ao estacionamento e 

lugares para deficientes físicos, assim como uma envolvente livre, que possibilita a 

expansão do equipamento (Tabela 5.7). 

 

Tabela 5.7 Normas para Hospital Distrital 
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A Localização deste equipamento é privilegiada, havendo um acesso fácil por se encontrar 

adjacente à via rápida IC21, que dá acesso à auto-estrada de ligação aos Municípios da 

Moita, Alcochete e Montijo, assim como a existência de Paragens para os Transportes 

Colectivos do Barreiro (TCB), Transportes Sul do Tejo (TST) e praça de Táxis (ver Anexo III 

– Quadro A-III-9). 

 

• Centro de Saúde 

O concelho do Barreiro está provido por dois Centros de Saúde (Barreiro e Quinta da 

Lomba), localizados nas freguesias do Lavradio e Santo André. Ambos respeitam os 

critérios de Localização (ver Anexo III – Quadro A-III-10), situando-se próximo de 

equipamentos sociais e de ensino e com fácil acessibilidade física (perto de estradas 

principais). Integram o Hospital Nossa Senhora do Rosário no Barreiro e pertencem ao 

Agrupamento de Centros de Saúde da Península de Setúbal III – Arco Ribeirinho. No 

entanto, nenhum deles se situa na sede do Concelho – Barreiro. Relativamente aos critérios 

de Dimensionamento, ambos se desenvolvem ao nível do rés-do-chão, incluindo 

parqueamento e lugares para deficientes, assim como, alguma zona exterior e envolvente 

livre.  

Quanto aos critérios de Programação (ver Anexo III – Tabela A-III-1), o Centro de Saúde do 

Barreiro inclui duas Unidades de Saúde Familiar, duas Extensões de Saúde e uma Unidade 

Operativa, servindo a população das freguesias do Barreiro, Lavradio, Alto do Seixalinho e 

Verderena, num total de 53910 habitantes. Relativamente ao Centro de Saúde da Quinta da 

Lomba contém uma Unidade de Saúde Familiar, duas Extensões de Saúde e uma Unidade 

Operativa dando assistência às freguesias de Santo André, Santo António da Charneca, 

Coina e Palhais, num total de 25102 habitantes. Considerandos as normas, que prevêem 

uma população base mínima de 75000 habitantes, nenhum dos Centros de Saúde tem 

população suficiente que sustente a sua existência. 

No entanto, no Centro de Saúde do Barreiro, estão inseridas a Extensão de Saúde e 

Unidade de Saúde Familiar do Lavradio, que servem uma população de 13051 habitantes, e 

no Centro de Saúde da Quinta da Lomba está inserida a Unidade de Saúde Familiar da 

Quinta da Lomba, servindo 22302 habitantes, justificando a existência de ambas. 
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• Extensão de Saúde 

Uma Extensão de Saúde é um estabelecimento público de saúde de apoio ao Centro de 

Saúde, que por norma se encontra na sede de Concelho. Neste serviço prestam-se os 

cuidados básicos, não sendo necessário o utente efectuar grandes deslocações. 

O Concelho do Barreiro está servido por 4 Extensões de Saúde, localizadas nas freguesias 

do Lavradio e Alto do Seixalinho (articuladas com o Centro de Saúde do Barreiro), e nas 

Freguesias de Coina e Palhais (associadas ao Centro de Saúde da Quinta da Lomba). 

As normas prevêem a existência de 1 Extensão de Saúde por freguesia (ver Anexo III – 

Quadro A-III-11). O Concelho do Barreiro é constituído por um total de 8 Freguesias, para o 

qual apenas existem 4 Extensões de Saúde. Prevêem ainda, uma população base mínima 

de 4000 habitantes, critério ao qual as freguesias de Coina e Palhais não correspondem 

com população suficiente à existência de uma Extensão de Saúde por cada uma das 

Freguesias. Devido à distância entre ambas, com população insustentável à existência de 

duas Extensões de Saúde, proponho que as freguesias de Coina e Palhais se unam na 

utilização de apenas uma Extensão de Saúde, sendo a de Palhais a mais sustentável devido 

à estabilidade populacional verificada, assim como o desenvolvimento da área residencial. A 

Extensão de Saúde existente na Freguesia de Coina será eliminada, sendo possível a 

continuação de utilização da instalação como Unidade de Saúde Familiar.  

Relativamente às Freguesias do Barreiro, Verderena, Santo André e Santo António da 

Charneca, proponho a construção de uma Extensão de Saúde em cada uma das freguesias, 

de forma a melhor servir a população, conferindo-lhes um nível de qualidade de vida 

superior, com acessibilidade à Saúde (Quadro 5.7). 

 

Quadro 5.7 Quadro Síntese das Propostas para Extensão de Saúde  
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5.2.3. Equipamentos Desportivos 

Os Equipamentos de Desporto têm ganho importância na cultura, vida e economia das 

regiões e das suas populações, havendo uma preocupação crescente na forma de 

enquadramento destas instalações no território. O desporto tem demonstrado ser uma fonte 

de regulação social, esbatendo as diferenças entre níveis sociais. Hoje em dia, a presença 

de instalações desportivas representa qualidade de vida, havendo uma procura crescente 

pelas actividades cedidas.  

Segundo o PDM do Barreiro, de 1994, é indispensável conseguir dar resposta às 

necessidades de actividade física dos diferentes níveis etários e das várias categorias 

sociais. 

Ao nível do desporto, o Concelho do Barreiro está dotado por 28 Pequenos Campos de 

Jogos, duas Piscinas Cobertas e 1 Pavilhão Desportivo. Para o estudo dos Equipamentos 

Desportivos do Barreiro, foram tidas em conta distintas faixas etárias abrangentes, 

consoante o tipo de instalações, assim como as normas previstas pela DGOTDU.  

 

• Pequenos Campos de Jogos 

Os Pequenos Campos de Jogos estão espalhados por todo o Concelho, sendo mais 

evidentes no Alto do Seixalinho, onde existe a maior concentração de população, em Santo 

António da Charneca, a freguesia de maior área do Concelho, e no Lavradio, segunda 

freguesia mais populosa (ver Anexo III – Quadro A-III-12 – Listagem de Pequenos Campos 

de Jogos). 

A determinação da situação actual teve por base uma população concentrada entre as 

faixas etárias dos 10 aos 54 anos. Através das normas prevê-se, para a população em 

2001, uma necessidade de 60 equipamentos desta natureza, havendo apenas cerca de 

metade. No entanto, por observação directa em diferentes dias da semana e horários, 

verifica-se que não existe sobrelotação na utilização destes equipamentos. Tendo este 

factor em conta e o decréscimo e envelhecimento populacional, é preciso racionalizar as 

necessidades dos estabelecimentos desportivos em falta segundo os critérios estabelecidos 

pelas normas (ver Anexo III – Quadro A-III-13).  
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De forma a obter uma maior aproximação às necessidades actuais, foi construída, a partir 

das tendências evolutivas da população (Quadro 5.8), uma previsão populacional para a 

faixa etária pretendida no ano 2011, resultando numa nova tabela de procura de Pequenos 

Campos de Jogos (ver Anexo III – Quadro A-III-14). 

 

Quadro 5.8 População Prevista para 2011 na faixa etária 10 - 54  

Podemos observar que, segundo a população prevista para 2011, a necessidade de 

Pequenos Campos de Jogos diminui para cerca de 50 equipamentos desta natureza (menos 

10 que para a população de 2001). A partir do quadro 5.9, é possível comparar os valores 

entre as duas tabelas de necessidades previstas (para 2001 e 2011) segundo as normas. 

 

Quadro 5.9 Síntese de Necessidades de Pequenos Campos de Jogos  

A elaboração de uma proposta para os Pequenos Campos de Jogos no Concelho do 

Barreiro foi realizada a partir das necessidades previstas para 2011, em conjunto com as 

probabilidades de crescimento segundo planos e urbanizações existentes, assim como as 

normas da DGOT (ver Anexo III – Quadro A-III-15). 

A Freguesia do Barreiro tem 4 polidesportivos, estando 1 em falta segundo as normas que 

prevêem 5. No entanto, tendo em conta o envelhecimento populacional e a desertificação da 
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zona antiga, não se justifica a criação de mais uma infra-estruturas. As infra-estruturas 

existentes estão bem localizadas, prevendo a deslocação a pé inferior a um quilómetro e 

localizadas nas proximidades de equipamentos escolares e do centro de saúde, assim como 

de espaços verdes e/ou de recreio. Estes equipamentos encontram-se em zonas centrais 

relativamente à área a servir. 

O Alto do Seixalinho prevê 12 Pequenos Campos de Jogos, contendo apenas 6. Esta 

freguesia é a maior a nível populacional, sendo óbvia a escassez desta tipologia de 

equipamento desportivo. O Alto do Seixalinho abrange o Parque da Cidade, onde a 

população pode usufruir de um Pequeno Campo de Jogos (6 existentes + 1), e pouco 

espaço livre para a construção de novos equipamentos. Embora o evidente decréscimo 

populacional, e prevendo a continuação de um decréscimo equivalente à década 

compreendida entre 2001 e 1991, considero que a construção de mais 3 pequenos campos 

(em vez dos 5 previstos pelas normas) seria suficiente à população existente e futuramente 

próxima, assim como a remodelação de algumas infra-estruturas existentes. 

O Lavradio contém 5 polidesportivos, contra os 9 previstos segundo as normas. Contudo, 

esta freguesia beneficia com a proximidade do Parque José Afonso, situado na Baixa da 

Banheira do Concelho vizinho Moita (a Este do Concelho do Barreiro), onde existe um 

grande número de equipamentos desportivos, pedagógicos e de recreio. A zona sul desta 

freguesia encontra-se em crescimento em termos residenciais, verificando-se um 

crescimento populacional total entre 2001 e 1991, prevendo-se uma necessidade de mais 2 

construções deste tipo. Os equipamentos existentes estão bem localizados, perto do Centro 

de Saúde (zona norte da linha-férrea), e do Hospital do Barreiro (zona sul da linha-férrea) e 

centrados relativamente à área a servir. Na zona em construção não se verificam todos os 

critérios de localização, que deverão ser tidos em conta aquando da consolidação deste 

território. 

A freguesia da Verderena contém 3 Pequenos Campos, sendo aconselhados 6 segundo os 

critérios das normas estabelecidas. Contudo, a localização desta freguesia, sendo ponto de 

chegada e partida dos meios de transporte fluvial e ferroviário, e terminal de autocarros, 

fazem com que a procura da população para residir nesta freguesia seja elevada. 

Agregando a este factor o desenvolvimento da freguesia com o Programa Polis onde se 

prevê uma nova zona residencial e arranjo de espaço público, mais a vinda de um 

hipermercado Continente que gera mais emprego e prevê obras de arranjo público nesta 

freguesia a cargo da Sonae, torna-se urgente pensar na localização dos 3 pequenos 
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campos em falta que sirvam a população presente e futura. Relativamente às infra-

estruturas existentes, são necessárias obras de remodelação e os critérios de localização 

não são verificáveis. Desta forma proponho repensar a integração e envolvente das infra-

estruturas na freguesia. 

A freguesia de Santo André sofreu uma reduzida quebra populacional na última década 

mas, analisando pormenorizadamente, vemos que as faixas etárias que cresceram são, 

essencialmente, as que não foram incluídas no estudo dos pequenos campos de jogos. É 

uma freguesia marcada por zonas industriais, que se localizam mais a sul, sendo no norte 

que se concentra a população residente. As normas prevêem 8 pequenos campos, no 

entanto apenas existem 2, traduzindo-se numa freguesia com poucos equipamentos 

desportivos relativamente aos Pequenos Campos de Jogos. A freguesia de Santo André 

encontra-se a renovar e ampliar a Escola Secundária e em proximidade para com 

intervenções do Programa Polis, estando abrangida pelas obras de arranjos à 

responsabilidade da Sonae. Encontra-se também localizada em torno do Parque da Cidade, 

podendo utilizar a infra-estrutura existente. Como tal, e tendo em conta que a zona se 

encontra em crescimento ao nível residencial, proponho a construção de 5 novos campos, 

distribuídos pelas zonas consolidadas que têm falta destas infra-estruturas e nas zonas em 

expansão.  

A freguesia de Palhais sofreu um ligeiro crescimento demográfico total entre 1991 e 2001, 

sendo que a maioria das faixas etárias consideradas ao estudo desta tipologia de 

equipamento cresceram. As normas prevêem um pequeno campo de jogos para servir a 

população existente, que segundo os critérios de dimensionamento ainda não se encontra 

lotado, podendo servir a população prevista na expansão residencial verificada. A 

proximidade para com o equipamento escolar e de saúde e a centralidade do equipamento 

relativamente à área a servir conferem-lhe uma boa localização. O sul e centro desta 

freguesia são ocupados essencialmente pela Mata Nacional da Machada, servindo como 

complemento ao pequeno campo existente como espaço verde de desporto, recreio e lazer. 

A freguesia de Santo António da Charneca reúne 4 pequenos campos de dimensão 

funcional útil reduzida e 1 de dimensão funcional útil standard, num total de 5 infra-

estruturas existentes, contra os 8 previstos. Esta freguesia é a maior em termos 

dimensionais e sofreu um ligeiro crescimento populacional entre as décadas de 2001 e 

1991, sendo a única freguesia que não sofreu um decréscimo populacional nas faixas 

etárias compreendidas entre os 10 e os 54 anos. A população encontra-se espalhada por 
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toda a freguesia sendo, no entanto, mais evidente e densa na zona norte. Os equipamentos 

existentes encontram-se distribuídos pela totalidade do território desta freguesia, garantindo, 

a possibilidade de deslocação de transporte público inferior a 5 minutos, quando não é 

possível a deslocação a pé inferior a 1 quilómetro. No entanto nem sempre respeitam todos 

os critérios de localização. Tendo estes factores em conta, proponho a construção das três 

infra-estruturas em falta, de forma a melhor servir toda a população desta Freguesia. 

A freguesia de Coina é servida por 2 pequenos campos de jogos, sendo que apenas um é 

previsto como necessário segundo as normas. A população de Coina tem sofrido um 

decréscimo ao longo da década compreendida entre 2001 e 1991. No entanto, tem uma 

localização excelente, junto à nacional que faz ligação com Setúbal e Lisboa e com a 

estação de comboios de Coina, onde é possível apanhar o comboio da Ponte em direcção a 

Lisboa. Esta Freguesia contém os requisitos necessários para o desenvolvimento, somando 

a vinda do Barreiro Retail Planet que trará mais emprego à zona. Apenas uma das infra-

estruturas existentes se encontra em boas condições e bem localizada, servindo toda a área 

de Coina, que tem que se deslocar de transportes públicos para a alcançar. Desta forma, 

proponho a eliminação da outra infra-estrutura existente.  

Por último, considerando a totalidade das freguesias, foram propostos 16 novos pequenos 

campos e a reestruturação de alguns existentes, assim como a eliminação de um 

equipamento, perfazendo um total de 44 Pequenos Campos de Jogos (ao invés dos 29 

existentes), apesar das normas preverem 50. Isto deve-se à oscilação da população que 

deixa incertezas quanto às necessidades futuras. 

 

• Piscinas Cobertas 

O Concelho do Barreiro está dotado por 2 Piscinas Cobertas, localizadas nas freguesias do 

Barreiro e Lavradio (ver Anexo III – Quadro A-III-16 – Listagem de Piscinas Cobertas).  

Para o estudo desta tipologia foi tida em conta a totalidade da população do Concelho para 

os valores reais de 2001 e os valores previstos para 2011 (ver Anexo III – Quadro A-III-17). 

Relativamente à área de influência, o Concelho está dotado de uma boa rede de transportes 

públicos, mas considerando uma velocidade média de 18km/h e o facto das duas piscinas 

se localizarem a norte do Concelho, não permite um tempo de deslocação máxima de 30 

minutos a toda a população (ver Anexo III – Quadro A-III-18). 
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Segundo o critério de programação definido pela DGOTDU, dotação funcional útil, são 

necessários 0.03m2 (área útil de piscina) /habitante. Atendendo a este critério e, de acordo 

com a população existente nestas freguesias, a piscina deverá possuir uma dotação 

funcional útil de 2300m2 (valor médio aproximado entre os valores para 2001 e 2011).  

Neste sentido, optou-se, relativamente aos critérios de dimensionamento, por uma dimensão 

funcional útil standard (400m2), o que justifica a existência de 6 piscinas para servir este 

conjunto de freguesias. Assim, podemos verificar que relativamente a estes critérios 

(população, dimensionamento e programação), este conjunto apresenta um número de 

piscinas cobertas muito abaixo do necessário (2 piscinas).  

O edifício existente na Freguesia do Barreiro possui uma área de implantação (A0) de 

1400m2 (aproximadamente), e uma Área de Lote, aproximada, (ALot) de 1650m2. Os 

critérios de dimensionamento para a dimensão funcional útil standard exigem uma área de 

implantação de 1600m2, o que significa que obedece aos critérios de programação e 

dimensionamento definidos. Quanto aos critérios de localização, a proximidade para com 

equipamentos escolares e espaços verdes ou de recreio e a integração com outros 

equipamentos são verificados. No entanto, apesar de se localizar numa zona de fácil 

acesso, o facto de estar no extremo norte do Concelho impossibilita-a de ser central 

relativamente à área a servir. 

O edifício existente na Freguesia do Lavradio possui uma área de implantação de cerca de 

700m2 (equivalente à ALot). Este edifício obedece aos critérios de dimensão funcional útil 

reduzida, que exige uma área de implantação de 600m2. Esta infra-estrutura é utilizada 

pelas escolas durante o dia e mais tarde está ao serviço de toda a população. Quanto aos 

critérios de localização, a relação com outros equipamentos (nomeadamente escolas) é 

evidente, e existe proximidade para com espaços verdes, principalmente para com o Parque 

José Afonso na Baixa da Banheira (Concelho da Moita). Tal como a Piscina Municipal do 

Barreiro, localiza-se a norte do Concelho, sendo apenas central à freguesia onde se insere. 

Os cálculos da necessidade desta tipologia foram realizados com base no critério de 

dimensionamento – dimensão funcional útil standard, num total aproximado de 6 edifícios. 

Apenas uma das piscinas existentes corresponde a este critério, visto que a outra infra-

estrutura obedece à dimensão funcional útil reduzida. No entanto, visto que a população do 

Concelho do Barreiro está a decrescer e que os cálculos aconselham 6 edifícios (valor 

arredondado para cima), justifica-se que a Piscina Municipal do Lavradio preencha os 
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requisitos de procura da população, aconselhando-se a criação de apenas 4 novas infra-

estruturas (de dimensão funcional útil standard). Assim, totaliza-se a expectativa de 

existência de 6 Piscinas Cobertas, em que uma é de dimensão reduzida de forma a justificar 

a proposta de mais 4 infra-estruturas desta tipologia. 

Com base na população e tendências de crescimento ou decréscimo verificados entre as 

décadas de 2001 e 1991, proponho que as Freguesias do Barreiro e Lavradio se 

complementem na utilização das piscinas existentes e, se se verificar a continuação do 

crescimento populacional do lavradio, se construa um novo edifício de dimensão funcional 

útil reduzida. A população das freguesias da Verderena e Alto do Seixalinho deverão 

organizar-se na construção e utilização de duas piscinas cobertas. A freguesia de Santo 

André deve beneficiar de uma infra-estrutura, à qual a população da Verderena e do Alto do 

Seixalinho poderão aceder em caso de sobrelotação. Para as Freguesias de Palhais, Santo 

António da Charneca e Coina proponho a construção de uma piscina coberta com 

localização em Santo António da Charneca (zona norte) (tabela 5.8). 

 

Tabela 5.8 Síntese de Propostas para Piscinas Cobertas 

A área necessária por habitante foi calculada através da multiplicação da dotação funcional 

útil de 0,03m2/habitante pela população total das freguesias agregadas. O produto gerado 

por estes factores permite-nos perceber o número de equipamentos necessário (1 piscina 

por cada 400m2 segundo a dimensão funcional útil standard ou 1 piscina por cada 150m2 

segundo a dimensão funcional útil reduzida). 
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• Pavilhões e Salas de Desporto 

Ao nível dos Pavilhões e Salas de Desporto, o Concelho do Barreiro está dotado de apenas 

uma instalação sediada da Freguesia de Santo António da Charneca – Pavilhão Municipal 

Luís de Carvalho (ver Anexo III – Quadro A-III-19 – Listagem de Pavilhões e Salas de 

Desporto). 

O Pavilhão Municipal contempla uma paragem de autocarro com 3 carreiras à disposição da 

população, o que, somando o facto de este se localizar numa área central do Concelho, 

permite uma deslocação inferior a 30 minutos de transportes públicos, respeitando a área de 

influência prevista pelas normas (ver Anexo III – Quadro A-III-20). 

No entanto, segundo o critério de programação que orienta para uma dotação funcional útil 

de 0,15m2 por habitante, são necessárias 5 instalações desta tipologia para responder às 

necessidades da população (segundo o critério de dimensão funcional útil standard), para a 

população em 2001, e entre 4 ou 5 instalações para a população prevista em 2011 (ver 

Anexo III – Quadro A-III-21). Tendo em conta o rápido decréscimo populacional verificado 

nas últimas décadas (desde 1991), e a perspectiva de continuação desta tendência 

populacional decrescente, é mais coerente descer para 4 Pavilhões/Salas Desportivas o 

valor de necessidade da população sobre este tipo de equipamento para 2011. 

De forma a promover a colaboração na integração dos Pavilhões em falta, proponho uma 

agregação de freguesias em 3 grupos. A criação dos agrupamentos de freguesias teve em 

conta a localização e proximidade, permitindo uma área de influência que garanta o fácil 

acesso da população ao equipamento, e a dimensão populacional de cada freguesia nas 

faixas etárias compreendidas entre os 10 e os 54 anos (Tabela 5.9). 

 

Tabela 5.9 Síntese de Necessidades de Pavilhões e Salas de Desporto  
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A tabela 5.10 demonstra que o agrupamento constituído pelas freguesias da Verderena, 

Barreiro e Alto do Seixalinho sofreu uma grande perda populacional (média), e que as faixas 

etárias compreendidas entre os 0 e os 9 anos em 2001, potenciais utilizadores deste tipo de 

equipamentos para o ano 2011, sofreu um decréscimo ainda mais acentuado, não se 

justificando os dois Pavilhões calculados através das normas. Para o agrupamento de 

freguesias que integra o Lavradio e Santo André, o decréscimo médio é equivalente em 

ambas as freguesias, não sendo muito acentuado, e o decréscimo das crianças (0-9 anos) 

foi quase nulo, justificado pelo crescimento populacional na freguesia do Lavradio. Por 

último, o agrupamento constituído pelas freguesias de Santo António da Charneca, Palhais 

e Coina é o menos homogéneo, verificando-se uma acentuada queda populacional na 

freguesia de Coina, compensada pelos valores populacionais quase inalterados de Santo 

António da Charneca e Palhais (para a população compreendida entre os 10 e os 54 anos). 

O mesmo se verifica para os valores percentuais das crianças, tendo havido um forte 

crescimento da faixa etária dos 0 aos 4 anos na freguesia de Palhais, e um leve decréscimo 

da mesma faixa etária em Santo António da Charneca. 

Tendo estes factores em conta e o facto da população estar, não só em decréscimo, mas 

também em envelhecimento (população que na sua grande maioria não irá utilizar este tipo 

de equipamento), proponho a construção de apenas dois Pavilhões localizados nas 

freguesias da Verderena (que se prevê em crescimento com o Programa Polis e que devido 

à sua localização pode servir as freguesias da Verderena, Barreiro e Alto do Seixalinho), e 

Lavradio (na zona Sul, servindo as freguesias de Santo André e Lavradio). O Pavilhão 

existente, localizado na freguesia de Santo António da Charneca passa a servir as 

freguesias de Coina e Palhais, num total de 3 Pavilhões no conselho do Barreiro. 

 

5.3. Síntese 

A rede de Equipamentos de Ensino marca-se essencialmente pelo défice de Jardins-de-

infância, excesso de turmas em todos os graus de ensino (desde o 1º ciclo ao secundário), 

assim como sobrelotação de alunos por turma, principalmente no 1º ciclo. Este excesso é 

gerido com horários em regime duplo (manhã e tarde) que por vezes são misturados com 

horário normal (a funcionar em simultâneo num estabelecimento de ensino). Verifica-se que 

algumas escolas são complementadas com pavilhões pré-fabricados que funcionam como 
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salas de aula e falta espaço de recreio (ver Anexo III – Quadro A-III-22 – Síntese das 

Alterações Propostas ao nível do Ensino). 

Relativamente aos equipamentos de Saúde, o Concelho está em falta, essencialmente, nos 

cuidados primários, sendo necessário corrigir a rede de Extensões de Saúde, que se 

encontra bastante deficitária. 

A rede de equipamentos Desportivos apresenta-se em más condições na sua maioria sendo 

necessárias obras de remodelação. Relativamente à rede desportiva, marca-se por ser 

muito débil, justificável pela recente crescente de procura (a nível global), sendo um sector 

onde é urgente intervir. 
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6. DESCRIÇÃO SINTÁCTICA DO CONCELHO DO BARREIRO   

 

6.1. Nota introdutória 

Neste capítulo procede-se ao estudo da situação existente no Concelho do Barreiro 

relativamente à organização do sistema urbano, permitindo identificar locais favoráveis à 

localização de equipamentos colectivos através do seu grau de acessibilidade.   

Será elaborada uma análise recorrendo-se às medidas de dimensão global (integração total 

e profundidade) e, de seguida, de dimensão local (conectividade, controlo, integração local e 

cumprimento das linhas axiais). Posteriormente será desenvolvida um estudo através da 

correlação entre as variáveis globais e locais, permitindo avaliar a malha urbana quanto à 

acessibilidade, inteligibilidade, permeabilidade e efeito local.  

 

6.2. Análise espacial 

O Concelho do Barreiro tem uma malha urbana singular. Os mapas axiais descrevem a 

malha urbana através de linhas interconectadas que nos dão a condição morfológico – 

espacial do território do Barreiro.  

Prossegue-se uma análise com recurso a medidas de dimensão global e, posteriormente de 

dimensão local. Em seguida, será medido o grau de acessibilidade do sistema urbano do 

Barreiro, a inteligibilidade e permeabilidade da malha.  
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Esta análise terá por base os mapas axiais referentes a cada variável de dimensão global 

e/ou local e a tabela respectiva (ver Anexo IV – Tabela A-IV-1). 

 6.2.1 Descrição Sintáctica da malha Barreiro 

• Dimensão Global 

Integração Total 

O Mapa Axial da figura 6.1 representa a Integração Global do Concelho. Um mapa de 

Integração apresenta a hierarquização da cidade.  

A integração total mostra-nos as zonas mais segregadas e integradas da área de estudo. 

Dá-nos a centralidade e acessibilidade dos espaços (rn), através das movimentações de 

grande escala. O nível de integração de cada uma das linhas é dado pela sua capacidade 

de ser o percurso mais curto entre quaisquer outras duas linhas do sistema. A escala de 

cores utilizada representa, quanto mais quente for uma linha (vermelho), maior 

acessibilidade, e quanto mais fria (azul), menor acessibilidade.  

 

Figura 6.1 Mapa Axial: Integração Total do Concelho do Barreiro 
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Através deste mapa percebemos quais os eixos potenciais de atracção de fluxos e 

movimento perante o sistema urbano em estudo. A concentração de cores quentes nas 

zonas norte e centro do Concelho representam as áreas mais integradas. No entanto, o 

núcleo mais a norte destaca-se como conjunto de eixos mais integrados (núcleo de 

integração), revelando-se favorável à localização de propostas para novos equipamentos. 

Os Eixos mais integrados são também os mais permeáveis e acessíveis no espaço urbano, 

sendo os caminhos mais curtos para serem atingidos a partir de qualquer eixo do sistema. 

As vias que se encontram mais integradas correspondem às distribuidoras principais de 

acesso ao Concelho, fazendo ligação com as distribuidoras locais dos bairros com melhores 

condições de acesso aos equipamentos existentes nas suas imediações. 

Profundidade 

A Profundidade representa o grau de dificuldade ou facilidade de se alcançar um eixo, 

sendo o ponto de maior profundidade equivalente ao menos integrado (por se tornar mais 

labiríntico). A Profundidade é o inverso da integração, sendo que uma maior profundidade 

corresponde a menos acessibilidade e mais dificuldade de movimento resultando numa 

maior segregação e isolamento. 

 

Figura 6.2 Mapa Axial: Profundidade do Concelho do Barreiro 
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Neste sentido, podemos observar segundo o mapa axial da figura 6.2, que as áreas norte e 

centro do Concelho representam as zonas de menor profundidade, isto é, com maior 

facilidade de movimento. Em oposição, na zona sul verificam-se os maiores níveis de 

profundidade e, consequentemente, de maior segregação do Concelho, revelando-se pouco 

favorável à localização de novas infra-estruturas. 

Podemos concluir que a zona norte do Concelho tem um sistema urbano com boa 

acessibilidade (por estar representado por tons azul – menor profundidade), enquanto que a 

área mais a sul se torna periférica em relação ao Concelho.  

 

• Dimensão Local 

Conectividade 

A conectividade considera, a partir de ma matriz de conexões, o número de cruzamentos de 

cada linha, isto é, a quantidade de ligações de um determinado eixo. Uma maior 

conectividade corresponde a um sistema mais permeável. O mapa axial da figura 6.3 

representa a conectividade no Concelho do Barreiro.  

 

Figura 6.3 Mapa Axial: Conectividade do Concelho do Barreiro 
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O espaço mais conectado apresenta 20 intercepções, localizando-se na área de maior 

integração verificada anteriormente – zona norte do Concelho.  

Verifica-se que o eixo com maior número de cruzamentos – maior conectividade, é a Rua 

Miguel Bombarda (a vermelho), que faz a ligação entre o Centro do Barreiro e as Freguesias 

da Verderena e Alto do Seixalinho (laranja e amarelo), onde existe a maior concentração de 

equipamentos colectivos. A freguesia do Lavradio acentua também algumas vias de maior 

conectividade, correspondentes à Avenida principal do Lavradio, Rua de ligação ao Centro 

de Saúde, e via de acesso ao Mercado, Piscina Municipal e Equipamentos Escolares.  

Controlo 

O controlo permite medir o grau em que um espaço controla o acesso das linhas conectadas 

com ele, isto é, expressa as possibilidades que cada linha representa como parte de um 

percurso preferencial de um espaço para outro imediato.  

O controlo é calculado directamente a partir do número de conexões de um espaço para 

todos os demais, diferenciando-se assim da conectividade que apenas soma as conexões 

da linha em si (figura 6.4). 

 

Figura 6.4 Mapa Axial: Controlo do Concelho do Barreiro 
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A partir da observação do mapa axial de controlo da verificamos que os eixos que assumem 

uma posição de controlo se localizam sobretudo no quadrante norte do concelho. As linhas 

vermelhas correspondem às que se conectam com um maior número de eixos adjacentes, 

representando um potencial de integração, e por consequência, um potencial à localização 

de equipamentos colectivos. 

A variação do parâmetro controlo está entre os 0,05 (fracos controladores) e os 6,33 (fortes 

controladores). O espaço com maior valor de controlo no sistema axial do concelho do 

Barreiro corresponde à Rua Miguel Bombarda, que se cruza com um outro espaço de forte 

controlo – Avenida do Bocage e com vários espaços de grande controlo (laranja e amarelo). 

Por todo o concelho podemos observar vários espaços controladores, especialmente nas 

freguesias do Lavradio e zonas norte de Santo André e de Santo António da Charneca. 

Integração Local (r3) 

A integração local, ou de raio 3, é um parâmetro que possibilita entender o comportamento 

de determinado espaço em relação aos demais, podemos perceber o potencial de atracção 

de fluxos e movimento de determinado eixo perante as vias de entorno – movimento urbano.  

 

Figura 6.5 Mapa Axial: Integração Local do Concelho do Barreiro 
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Através do mapa axial da figura 6.5 verificamos quais as centralidades locais, potenciais 

estruturadoras de centralidades de bairros. Uma zona de fácil acesso é ideal à localização 

de equipamentos colectivos. Como tal, a vermelho estão representados os eixos de grande 

potencial de movimento, em oposição às zonas periféricas de menor fluxo, a azul. 

A Rua Miguel Bombarda sobressai como a mais importante por dar acesso ao centro do 

Barreiro, ao longo da qual se encontram localizadas funções como comércio, serviços e 

alguns equipamentos. É a maior distribuidora local, a partir da qual podemos aceder aos 

aglomerados de maior expressão deste território. 

Comprimento das Linhas Axiais 

O Comprimento das Linhas Axiais é um parâmetro de âmbito local e serve para 

compreender o dimensionamento do sistema urbano do Concelho do Barreiro. As linhas 

axiais variam entre os 13 e os 1899 metros, num total de 242 km para o Concelho. 

 

Figura 6.6 Mapa Axial: Comprimento das Linhas Axiais do Concelho do Barreiro 

Através da observação do mapa axial da figura 6.6 podemos concluir que as vias de maior 

cumprimento se referem, sobretudo, às vias de acesso ao Barreiro, correspondentes à IC21 
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de acesso à auto-estrada A2, e a Avenida dos Fuzileiros, de acesso à Estrada Nacional 10, 

percorrendo o concelho de norte a sul.  

Numa leitura mais pormenorizada, destacam-se a Rua Miguel Bombarda, a vermelho, a 

Avenida Alfredo a Silva, Avenida Bento Gonçalves e Rua Miguel Pais na freguesia do 

Barreiro, a Avenida do Bocage que atravessa as freguesias da Verderena e do Alto do 

Seixalinho, assim como vários eixos essencialmente na freguesia da Verderena, e alguns 

eixos das Freguesias do Lavradio e Santo André. O centro e sul do Concelho são marcados 

pelas cores frias, correspondentes às linhas de menores dimensões. 

6.2.2 Relações entre a Dimensão Global e a Dimensão Local do Barreiro 

A relação entre as dimensões global e local será abordada segundo o grau de 

inteligibilidade global e local, acessibilidade, efeito local, permeabilidade e dimensão global 

do sistema urbano em análise. 

Inteligibilidade 

A Inteligibilidade é definida pelo grau a partir do qual, o que é percepcionado e 

experimentado localmente permite apreender a localização desse mesmo espaço no todo. 

(Hillier, 2007:171) 

A inteligibilidade resulta da relação entre as variáveis conectividade e integração global. 

Indica-nos o que visualmente pode ser percepcionado a partir de determinado eixo e, 

através do seu grau de integração, o que isto significa para o sistema urbano como um todo. 
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Figura 6.7 Diagrama de Dispersão da Inteligibilidade Global do Concelho do Barreiro 
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Segundo Hillier (1996), uma área urbana é considerada bastante inteligível quando o valor 

de r2 é igual ou superior a 0,7, ou seja r> ou = 0,84 (Serdoura, 2006: 234). Através do 

diagrama da figura 6.7, verifica-se a obtenção de um coeficiente de r=0,25, mostrando-se 

um espaço pouco inteligível, ou seja, a percepção de um indivíduo relativamente ao 

relacionamento de cada espaço para com o todo é pouco acessível.  

A figura 6.8 permite analisar a configuração axial relativamente à inteligibilidade a nível local. 
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Figura 6.8 Diagrama de Dispersão da Inteligibilidade Local do Concelho do Barreiro 

A partir do diagrama de dispersão da inteligibilidade local observamos um coeficiente 

bastante elevado (r=0,93), revelando uma excelente correlação entre as variáveis 

conectividade e integração local (r3). Isto permite-nos concluir que a apreensão de um 

indivíduo para com os espaços é bastante acessível, traduzindo uma estrutura urbana bem 

definida. 

Acessibilidade 

A Acessibilidade surge do coeficiente entre as variáveis Controlo e Integração (rn). Ao nível 

Global podemos averiguar, através do gráfico da figura 6.9, que a acessibilidade global tem 

um índice muito baixo (r=0,10), revelando a má integração entre espaços. 



Descrição Sintáctica do Concelho do Barreiro 
________________________________________________________________________________ 

 98 

y = 0,7659x + 0,6174
R2 = 0,0109  r = 0,1044

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

global int (rn)

co
n

tr
o

l

 

Figura 6.9 Diagrama de Dispersão da Acessibilidade do Concelho do Barreiro ao nível 
Global 

Analisando o sistema urbano ao nível local, através do gráfico da figura 6.10, resultado da 

relação entre as variáveis controlo e integração local (r3), podemos concluir que o índice de 

acessibilidade local é bom (0,70), contendo espaços internos bem conectados.   
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Figura 6.10 Diagrama de Dispersão da Acessibilidade do Concelho do Barreiro ao nível local 

Efeito Local 

O Efeito Local traduz a relação entre as variáveis Integração Local e Global. Podemos 

verificar, através do diagrama de dispersão representado na figura 6.11, que a correlação 

entre as variáveis é muito fraca (r=36), revelando uma má articulação do sistema urbano. 
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Figura 6.11 Diagrama de Dispersão do Efeito Local do Concelho do Barreiro 

Através deste diagrama podemos concluir que há bairros, neste sistema urbano, que estão 

segregados relativamente ao todo, dificultando o deslocamento (que terá de ser maior), e 

criando dificuldades de interacção social entre bairros. 

Permeabilidade 

A Permeabilidade do sistema urbano relaciona a conectividade com o comprimento das 

linhas, traduzindo-se na sequência de espaços que é necessário atravessar, da origem até 

ao destino (Trindade, 2009:7). O coeficiente de correlação tem o valor de r=52, mostrando 

uma razoável permeabilidade da malha urbana (figura 6.12). 
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Figura 6.12 Diagrama de Dispersão do Efeito Local do Concelho do Barreiro 
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Dimensão Local 

A Dimensão Local resulta da correlação entre as medidas locais conectividade e controlo. O 

diagrama de dispersão da figura 6.13 apresenta uma excelente relação entre as duas 

variáveis, transmitindo o grau de segurança e conforto que as pessoas sentem quando 

percorrem o Concelho. 
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Figura 6.13 Diagrama de Dispersão do Efeito Local do Concelho do Barreiro 

 

6.3. Síntese 

A caracterização espacial do sistema urbano do concelho do Barreiro identifica as áreas 

norte e centro como as mais integradas, onde se verifica uma menor profundidade, 

conferindo-lhe uma estatura de território permeável. A zona sul do concelho destaca-se 

como a mais segregada, dificultando a movimentação das pessoas. As freguesias do 

Barreiro, Verderena, Lavradio e Santo André evidenciam-se como centralidades locais. Esta 

variação norte/centro/sul surge no contexto de uma cidade mais urbana, densificada e 

planeada a norte, para a transição (centro) até uma zona mais rural de construção ilegal a 

sul. 

O cruzamento das variáveis globais e locais demonstram um território imperceptível para o 

indivíduo a partir de um espaço para o todo (a nível global), em oposição à excelente 

percepção do espaço ao nível local. Quanto à acessibilidade, o Concelho caracteriza-se, 

globalmente, como um território com má integração entre espaços, mas com locais bem 
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conectados e integrados a nível local. As sensações de segurança e conforto dos indivíduos 

ao percorrer o território são excelentes, sendo um Concelho com potencialidade à 

concentração de equipamentos colectivos. 
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7. PROPOSTA DA REDE DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS DO BARREIRO 

 

7.1. Nota introdutória 

Este capítulo tem por finalidade a redefinição da Rede de Equipamentos Colectivos para o 

Concelho do Barreiro, através da relação entre os resultados obtidos nos capítulos 

anteriores quanto à rede de equipamentos colectivos existente, à população que se 

presente e que se perspectiva e à acessibilidade (análise espacial). 

A Rede de Equipamentos Colectivos começa por ser analisada por tipologia, finalizando 

numa proposta de redefinição da Rede de Equipamentos Colectivos do Barreiro, que 

engloba todas as tipologias estudadas.  

 

7.2. Cruzamento de Resultados 

A distribuição de equipamentos será cruzada com a análise espacial, permitindo perceber se 

a sua localização é a mais adequada, e quais as áreas mais favoráveis à sua 

implementação.  

A escolha de localização de cada equipamento é efectuada consoante o grau de 

acessibilidade e tendências de crescimento ou decréscimo populacional, assim como novas 

expansões e planos que afectam o território. 
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 7.2.1 Equipamentos Educativos 

A Rede Educativa do Concelho do Barreiro caracteriza-se, no presente, pela falta de salas 

pré-escolares (ao nível público), e uma sobrelotação relativamente ao número de alunos por 

turmas no 1º Ciclo, assim como o número de turmas por estabelecimento escolar, sendo 

alvo do maior número de propostas de intervenção neste trabalho, nomeadamente a criação 

de novos estabelecimentos de ensino. Os 2º/3º Ciclos são marcados pelo excesso de 

turmas por escola (segundo as orientações indicadas nas normas da DGOTDU), prevendo-

se, essencialmente, a conversão de estabelecimentos de ensino existentes e a transferência 

de turmas entre Escolas. O Ensino Secundário respeita, na sua grande maioria, as normas 

previstas pela DGOTDU, havendo apenas pequenos pontos, não relevantes, onde não se 

verifica a concordância para com as normas.  

O quadro 7.1 apresenta, de forma sintetizada, as propostas de alteração da rede escolar do 

Concelho do Barreiro. Todos os Agrupamentos de Escolas e freguesias do Concelho são 

abrangidas por propostas de alteração, mais evidente nas freguesias do Alto do Seixalinho e 

Lavradio. 

 

Quadro 7.1 Síntese das Propostas Para os Equipamentos de Ensino 

Verifica-se a necessidade de localizar um Jardim-de-Infância na freguesia do Lavradio, 4 

Escolas Básicas de 1º ciclo com Jardim-de-Infância nas freguesias do Lavradio, Alto do 

Seixalinho, Barreiro e Santo André, 1 Escola Básica de 2º e 3º Ciclos na freguesia do Alto 

do Seixalinho, a relocalização da Escola Básica de 1º ciclo com Jardim-de-Infância de 

Coina, e a ampliação de 4 Estabelecimentos de Ensino nas freguesias da Verderena, Alto 

do Seixalinho, Palhais e Santo António da Charneca. 
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A tabela 7.1 representa a os valores de População nas faixas etárias estudadas para cada 

ciclo de ensino, assim como os valores totais do número de turmas e alunos (existentes e 

propostos).  

 

Tabela 7.1 Valores Totais de Salas e Alunos para os Equipamentos de Ensino 

Através da tabela, pode-se observar que, para o ensino pré-escolar (JI), o número de alunos 

propostos irá servir aproximadamente metade da população na faixa etária considerada, 

sendo que se prevê que apenas 90% das crianças frequentam o Jardim-de-Infância 

(segundo a DGOT). Foram propostas 34 novas salas, ao serviço de 855 crianças 

(considerando turmas com o número máximo de alunos).  

Para o 1º Ciclo, agregando as propostas, totalizam-se entre 160 a 170 turmas (mais 8 a 18 

que as actuais), para um total de 3663 alunos (considerando turmas com o número mínimo 

de alunos, de forma a evitar sobrelotação de alunos por turma). Verifica-se que a população 

abrangida contém um valor inferior às vagas existentes e propostas. Este desfasamento 

justifica-se com a utilização de dados estatísticos de 2001 em análise com os dados 

escolares para o ano lectivo de 2009/2010 e com a presença de alunos dos conselhos 

vizinhos nestes estabelecimentos (em situação ilegal através do fornecimento de moradas 

de parentes residentes no Concelho do Barreiro aquando da inscrição).  

Relativamente aos 2º/3º Ciclos, assim como ao Ensino Secundário, o número de turmas 

corresponde às já existentes. No 2º/3º Ciclos, verifica-se uma grande discordância no 

número de população existente no ano de 2001 para com o número de alunos presentes no 

ano lectivo de 2009/2010, justificável com a retenção de alunos evidente neste ciclo (8,6% 

para o 2ºCiclo e 15% para o 3º Ciclo no ano 2007/2008 – ver Anexo V – Tabela A-V-1). O 
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Ensino Secundário detém a maior taxa de desistência e retenção, verificando-se um baixo 

nível de procura.  

A figura 7.1 caracteriza a rede de equipamentos educativos dos estabelecimentos de ensino 

que englobam Jardim-de-Infância e/ou 1º Ciclo (Anexo III – Tabela A-III-22 - Síntese de 

alterações propostas), cruzada com o mapa de integração local, tendo em conta a 

“exigência” de proximidade e de centralidades locais deste nível de ensino. 

 

Figura 7.1 Rede de Equipamentos Educativos Pré-Escolares e/ou com 1º Ciclo 

Através deste mapa percebe-se que as escolas que incorporam pré-escolar e/ou 1º ciclo se 

concentram mais a norte do Concelho, estando, no entanto, espalhadas por todo o território. 

Encontram-se, na sua maioria, em centros de forte integração, adjacentes a vias de cores 

mais quentes (mais acessíveis) ou relativamente perto destas. Os estabelecimentos de 

Ensino mais a sul encontram-se numa posição de menor fluxo. No entanto, a sua 

proximidade para com vias de rápido acesso (via- rápida e nacional 10), assim como, serem 

centrais para com a área que servem, conferem-lhes uma boa localização. 
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Os pontos verdes representam as propostas de localização para os novos equipamentos 

educativos. Procurou-se uma localização dentro da freguesia referida aquando da análise de 

necessidades, assim como a proximidade para com centralidades locais, sem estarem 

directamente assentes em vias de excessivo movimento e ruído. 

As propostas para as freguesias do Lavradio, Alto do Seixalinho e Santo André tiveram 

ainda em conta a proximidade para com novas expansões (Urbanização dos Fidalguinhos, 

Urbanização da Escavadeira e Urbanização dos Sete Portais) assim como o Programa Polis 

no caso de Santo André. A proposta de localização para a freguesia do Barreiro procurou 

um espaço próximo das grandes vias de movimentação, prevendo-se a conversão de 

armazéns abandonados e em mau estado de conservação associadas aos caminhos-de-

ferro. Relativamente a Coina, procurou-se uma área onde fosse possível aumentar a área 

do estabelecimento de ensino existente, que vê aumentar o seu número de salas. 

A figura 7.2 representa a rede de equipamentos que integram 2º e/ou 3º Ciclo. 

 

Figura 7.2 Rede de Equipamentos Educativos de 2º/3º Ciclos 
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Tal como o mapa referente aos Jardins-de-Infância e 1º Ciclo, também o de 2º/3º Ciclos foi 

cruzado com o mapa de integração local pois, apesar de ter distâncias e tempos de 

deslocação semelhantes ao Ensino Secundário, é um grau de ensino de carácter 

obrigatório, havendo a necessidade de maior proximidade, assim como rapidez de acesso. 

Verifica-se que todos os equipamentos desta natureza se localizam na zona mais a norte do 

Concelho, junto a centralidades locais. Destacam-se a nova Escola Básica Integrada com JI, 

também presente na figura anterior, e a transferência de alunos da Escola Álvaro Velho no 

Lavradio, para a Escola Augusto Cabrita no Alto do Seixalinho. Esta transferência confirma-

se viável não só pela proximidade entre as duas escolas, mas também devido à proximidade 

de ambas para com vias de grande movimento, incluindo transportes públicos, que facilitam 

o seu acesso. 

A rede de equipamentos que integram o ensino secundário está representada na figura 7.3. 

A informação em estudo foi cruzada com o mapa de integração total. 

 

Figura 7.3 Rede de Equipamentos Educativos do Ensino Secundário 
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O Ensino Secundário marca-se por (ainda) não pertencer à escolaridade mínima obrigatória 

e por permitir um raio de influência mais abrangente, divergindo nos cursos que oferecem à 

população. Como tal, nem sempre o estabelecimento mais próximo é o procurado, cabendo 

a cada escola estar ao dispor de todo o Concelho. Assim, optou-se por analisar a 

localização dos equipamentos de ensino secundário segundo o mapa de integração total, 

que permite perceber as áreas mais integradas, acessíveis e permeáveis. 

Através deste mapa, é possível verificar que todos os estabelecimentos de Ensino 

Secundário se localizam nas zonas norte e centro, as mais integradas deste sistema urbano. 

Todas as escolas se encontram adjacentes a vias de grande movimentação e próximas a 

vias de distribuição que facilitam o acesso a partir de qualquer ponto do Concelho. 

De um modo geral, todos os equipamentos educativos estão bem localizados, facilitando o 

acesso da população aos mesmos. A acessibilidade mostra-se mais eficiente nas zonas 

norte e centro, correspondentes às zonas mais integradas, em oposição à zona sul, mais 

segregada. 

  

7.2.1 Equipamentos de Saúde 

A rede de Equipamentos de Saúde é constituída por um Centro Hospitalar, ao serviço de 

quatro municípios, dois Centros de Saúde e quatro Extensões de Saúde. É ainda 

complementada com três Unidades de Saúde Familiar. Esta rede destaca-se, sobretudo, 

pela escassez de Extensões de Saúde que, segundo as normas, devem estar presentes 

uma em cada freguesia. O importante papel de uma rede de Saúde é garantir que toda a 

população lhe consiga aceder. 

O Concelho do Barreiro caracteriza-se pelo envelhecimento populacional, constituído por 

uma grande percentagem crescente de idosos que requerem mais cuidados e possuem 

maiores dificuldade no que respeita à mobilidade. Assim, é necessário perceber se a 

localização actual dos equipamentos de saúde tem em conta não só, a facilidade de acesso 

provida pelo sistema urbano, como a existência de uma rede de transportes sustentável. 

O mapa da figura 7.4 mostra a localização do Hospital Nossa Senhora do Rosário no 

Concelho, cruzado com o mapa de integração total. Através do mapa de integração total é 

possível perceber se os Equipamentos se localizam numa zona acessível relativamente ao 
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todo. Pode-se observar que o Hospital do Barreiro se encontra num núcleo de integração, 

junto às vias de movimentação de maior escala. 

 

Figura 7.4 Rede de Equipamentos de Saúde - Hospital 

A partir da análise deste mapa (figura 7.4) é possível perceber que, não só há um grande 

nível de integração e acessibilidade da população do Concelho ao Hospital, como a 

proximidade para com as grandes distribuidoras do Concelho, como a via- rápida, que 

permitem aceder à nacional 11 (Este) e à auto-estrada (Sul), lhe confere uma boa 

acessibilidade para com os municípios vizinhos que também serve (Moita, Montijo, 

Alcochete). O fácil acesso à Estrada Nacional 10 (Oeste), permite também, tal como o auto-

estrada, aceder aos Hospitais de Setúbal, Almada e Lisboa, como complementos ao 

Hospital do Barreiro. 

Relativamente aos transportes, o Hospital detêm uma praça de táxis à entrada, assim como 

paragens de autocarro ao serviço dos Transportes Colectivos do Barreiro (que cobrem todo 



Proposta da Rede de Equipamentos Colectivos do Barreiro 
________________________________________________________________________________ 

 111 

o território do Barreiro), e dos Transportes Sul do Tejo que permitem aceder ao Hospital a 

partir dos municípios vizinhos. 

A localização dos Centros de Saúde vai ser analisada, tal como o Hospital, segundo o mapa 

de integração global (figura 7.5). Escolheu-se a integração global devido à necessidade de 

serem acessíveis a partir de todas as freguesias da respectiva área de influência. 

 

Figura 7.5 Rede de Equipamentos de Saúde – Centros de Saúde 

Como se pode observar a partir da figura 7.5, ambos os Centros de Saúde estão bem 

localizados, estando implementados em zonas bem integradas e, portanto, de fácil acesso. 

Relativamente ao critério de localização que aconselha a sua fixação na sede de concelho, 

nenhum Centro de Saúde está de acordo para com a DGOTDU. No entanto, a freguesia do 

Lavradio está em crescimento populacional e o seu Centro de Saúde está numa posição 

bastante acessível às freguesias vizinhas que serve. Relativamente à freguesia de Santo 

André, sofreu uma reduzida perda populacional mas prevê-se o seu crescimento com o 

Programa Polis, em curso. É, no entanto, uma freguesia de fácil acesso a partir das 

freguesias mais a sul (referentes à sua área de influência), através da via rápida ou da 
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Avenida da Escola dos Fuzileiros Navais, que percorrem o Concelho até ao extremo sul, 

atravessando as freguesias de Palhais, Coina e Santo António da Charneca. 

As Extensões de Saúde representam a área de saúde em que o Concelho do Barreiro está 

em grande défice. Na figura 7.6 estão representadas a Rede de Extensões de Saúde e a 

acessibilidade através da integração local. Este cruzamento de informação permite estudar 

a boa ou má localização dos equipamentos existentes, e propor a localização mais 

adequada dos novos numa escala de maior proximidade. 

 

Figura 7.6 Rede de Equipamentos de Saúde – Extensões de Saúde 

A decisão de localização das novas extensões de saúde teve em conta a facilidade de 

acesso aos Centros de Saúde existentes (critério de localização segundo a DGOT). Para tal, 

estão localizados em centralidades locais, facilitando o acesso da população da referente 

área de influência, e junto a vias de forte integração (a vermelho), que permitem fácil 

deslocação até aos Centros de Saúde.  
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7.2.1 Equipamentos Desportivos 

A procura ao nível do Desporto tem vindo a aumentar nas últimas décadas sendo, cada vez 

mais, um factor determinante à qualidade de vida dos indivíduos. O Desporto no Barreiro 

está concentrado em apenas três tipologias – Pequenos Campos de Jogos, Piscinas 

Cobertas e Pavilhões e Salas de Desporto.  

O mapa representado na figura 7.7 demonstra a Rede de Equipamentos Desportivos 

relativamente aos Pequenos Campos de Jogos. A informação deste tipo de instalações 

desportivas foi unida cruzada com o mapa de integração local, procurando-se centralidades 

locais ideais à localização das novas propostas. 

 

Figura 7.7 Rede de Equipamentos Desportivos – Pequenos Campos de Jogos 

Relativamente aos equipamentos existentes, verifica-se, de um modo geral, o cumprimento 

da maioria dos critérios de localização definidos pelas normas da DGOT. As propostas de 

localização das novas instalações também tiveram os critérios normalizados em conta. 

Procurou-se ajustar as novas propostas às probabilidades de expansão urbana através da 
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sua localização em locais de novas urbanizações ou zonas afectas por programas em 

desenvolvimento como a Polis. A proximidade para com vias de grande movimentação que 

permitam o fácil acesso da população que cada equipamento serve ao mesmo foi também 

um critério decisivo. No entanto, para esta tipologia de equipamentos é também necessário 

pensar num certo afastamento para com as vias de maior movimentação devido à 

segurança. É ainda importante perceber que na área norte (mais densificada), a deslocação 

a pé é facilitada pela proximidade, em oposição à área mais a sul (mais dispersa), onde a 

importância de proximidade para com as vias de Transportes Públicos é maior. 

A análise relativa aos equipamentos desportivos quanto às Piscinas Cobertas e aos 

Pavilhões e Salas Desportivas foram unidas no mesmo mapa (figura 7.8), complementado 

com o mapa de integração total, por serem instalações ao serviço de todo o Concelho. 

 

Figura 7.8 Rede de Equipamentos Desportivos – Piscinas Cobertas e Pavilhões e Salas 
Desportivas 

A decisão de união das duas tipologias no mesmo mapa prendeu-se com a possibilidade de 

cruzamento de ambas num mesmo edifício. 
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Através do mapa percebe-se que tanto as Piscinas Cobertas como o Pavilhão existentes se 

localizam nas zonas norte e centro, as mais integradas em comparação ao todo e, como tal, 

as mais acessíveis à população. As propostas tiveram em conta as freguesias indicadas 

aquando da caracterização da rede de equipamentos existente no Concelho, a 

acessibilidade, localizando as novas instalações junto a grandes vias de movimentação, a 

proximidade para com equipamentos escolares e espaços verdes, e a integração com 

outros equipamentos.  

  

7.3. Proposta da Rede de Equipamentos Colectivos do Barreiro 

O mapa da proposta da Rede de Equipamentos Colectivos do Barreiro é um apanhado de 

todas as propostas nas áreas de Ensino, de Saúde e de Desporto analisadas e propostas ao 

longo deste trabalho. 

Neste contexto, será realizada uma primeira abordagem sumária por área (Educação, 

Saúde e Desporto) e tipologia de Equipamento Colectivo (diversos graus de ensino; 

Hospital, Centro de Saúde e Extensão de Saúde; Pequenos Campos de Jogos, Piscinas 

Cobertas e Pavilhões/Salas de Desporto) de forma e percepcionar a sua localização no 

território antes e depois da proposta e, posteriormente, apresentada a proposta final da 

totalidade da Rede de Equipamentos Colectivos em comparação à Rede Existente. 

A figura 7.9 caracteriza a Rede de Equipamentos de Ensino existente (em cima) e proposta 

(em baixo). Desta forma é possível proceder à comparação entre ambas, e reparar que as 

alterações ocorreram, principalmente, nas freguesias do Lavradio (área mais a sul da 

freguesia), Alto do Seixalinho, Barreiro e Santo André (área mais a norte).  

A freguesia do Lavradio vê surgir um novo Jardim-de-Infância e uma nova Escola Básica de 

1º Ciclo ao serviço da população mais jovem com tendência crescente, enquanto que na 

freguesia do Barreiro cresce uma nova Escola Básica de 1º ciclo e se procede à conversão 

do estabelecimento de ensino de 1ºciclo existente (EB1 – EB1/JI). Na freguesia do Alto do 

Seixalinho procede-se à reconversão de uma das EBI existentes, dividindo-se entre Escola 

Básica de 2º/3º ciclos (edifício existente) e EB1/JI (nova infra-estrutura). Já na freguesia de 

Santo André, soma-se uma nova Escola Básica Integrada na expectativa de crescimento 

populacional dada pelos planos e novas expansões em curso. É também importante 
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salientar que o estabelecimento de ensino sediado na freguesia de Coina foi convertido a 

EB1/JI sofrendo uma ligeira alteração de localização que lhe permite ampliação. 

 

Figura 7.9 Rede de Equipamentos Colectivos de Ensino Existente (em cima) e Proposta (em 
baixo) 

Relativamente à área da Saúde, é possível fazer a comparação entre a Rede de 

Equipamento Colectivos de Saúde Existente e Proposta através da figura 7.10. Desta forma, 

pode-se verificar que os estabelecimento de saúde se encontram espalhados por todo o 

território de forma a chegar a toda a população mas que existe uma grande debilidade da 

rede existente quanto às Extensões de Saúde. 
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Figura 7.10 Rede de Equipamentos Colectivos de Saúde Existente (em cima) e Proposta 
(em baixo) 

No mapa da rede proposta é notável uma maior consistência no número de 

estabelecimentos de saúde que passam a cobrir todas as freguesias do concelho do 

Barreiro excepto Coina, cuja Extensão de Saúde se verificou insustentável propondo-se a 

continuidade do seu funcionamento como Unidade de Saúde Familiar, e a transferência dos 

seus utentes para a Extensão de Saúde de Palhais.  

Quanto ao Desporto, a figura 7.11 representa a Rede de Equipamentos Desportivos 

Existente e Proposta. A partir destes mapas é possível reparar que as freguesias do Barreiro 

e Palhais permaneceram inalteradas, enquanto que a freguesia de Coina perdeu uma infra-

estrutura desportiva (pequeno campo de jogos) no limite sul do Concelho. 



Proposta da Rede de Equipamentos Colectivos do Barreiro 
________________________________________________________________________________ 

 118 

 

Figura 7.11 Rede de Equipamentos Colectivos de Desporto Existente (em cima) e Proposta 
(em baixo) 

Relativamente às freguesias do núcleo central deste Concelho (Alto do Seixalinho, 

Verderena e Santo André), verifica-se que cresceram substancialmente passando a 

incorporar 3 novas Piscinas Cobertas, um Pavilhão/ Sala de Desporto e vários Pequenos 

Campos de Jogos. A importância da consistência deste núcleo prende-se com a sua 

centralidade e facilidade de acesso, assim como a densidade populacional existente e/ou 

prevista. 

A freguesia do Lavradio desenvolveu-se sobretudo mais a sul, a par das propostas para a 

área do ensino, onde se perspectiva maior crescimento populacional. A freguesia de Santo 

António da Charneca viu também complementada a sua rede desportiva abrangendo uma 

área maior do seu território e complementando défices na área mais consolidada (a norte). 
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A figura 7.12 apresenta a Proposta da Rede de Equipamentos Colectivos do Barreiro. 

 

Figura 7.12 Proposta da Rede de Equipamentos Colectivos do Concelho do Barreiro  
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Através do mapa da figura 7.12 é possível observar que a maioria dos equipamentos se 

concentra nas freguesias mais a norte, não só por ser a zona mais densa (em termos 

populacionais) e consolidada, mas também por ser a de maior acessibilidade e com maior 

grau de integração segundo a análise espacial.  

A freguesia do Alto do Seixalinho é, sem dúvida, a mais dotada de equipamentos colectivos, 

por ser uma freguesia central no núcleo de freguesias mais consolidado, sendo também o 

mais densamente ocupado. É também uma freguesia onde atravessam importantes eixos de 

mobilidade para a população que se desloca a pé, por transporte individual ou transporte 

público e que pretendem aceder ao centro do Barreiro (freguesia sede). As freguesias em 

seu torno (Lavradio, Verderena e Santo André), apesar de terem um território com menor 

densidade populacional concentram também uma quantidade expressiva de equipamentos 

colectivos, reflectindo a expectativa de crescimento contígua aos planos e novas expansões 

em curso. 

Relativamente à freguesia do Barreiro, a concentração que possui deve-se à sua categoria 

de centro, possuindo grandes vias de acessibilidade e uma boa rede de transportes 

públicos, assim como a maior parte dos equipamentos culturais, e outras actividades como 

serviços e comércio. Peca pela falta de condições de habitabilidade que afasta os jovens 

que procuram lugar para residir. 

A freguesia de Santo António da Charneca contém também uma quantidade significativa de 

equipamentos. No entanto, a sua dimensão em relação à densidade populacional acaba por 

reflectir um território com equipamentos mais dispersos. As freguesias de Coina e Palhais 

são as mais dispersas, menos populosas e mais segregadas, reflectindo-se na quantidade 

de equipamentos que contêm e nas propostas efectuadas para as mesmas. 

 

7.4. Síntese 

A proposta de uma nova Rede de Equipamentos Colectivos teve em conta factores 

relacionados com a população, acessibilidade e rede de equipamentos existente. 

Relativamente à acessibilidade, constatou-se que os equipamentos colectivos existentes 

estão, de uma forma geral, bem localizados, não sendo necessárias relocalizações. 
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Ao nível do ensino houve uma maior preocupação em localizar novos estabelecimentos de 

ensino para o Pré-Escolar e Ensino Básico de 1º ciclo, por serem os mais carentes. 

Relativamente à saúde, a maior preocupação prendeu-se com a localização das novas 

Extensões de Saúde propostas. Quanto ao desporto, todas as tipologias precisaram ser 

reforçadas, recorrendo-se, em alguns casos à agregação de tipologias dentro da mesma 

infra-estrutura (piscina + pavilhão desportivo). 

As propostas incidiram, essencialmente nas freguesias mais a norte, num território mais 

densificado e consolidado, com maior incidência na freguesia de Santo André, com uma 

grande aposta de crescimento (devido aos planos e novas expansões propostas) No 

entanto, é necessário considerar, segundo a análise da população para os dados até 2001, 

o decréscimo total do conselho. As freguesias da Verderena, Alto do Seixalinho, Lavradio e 

Santo António da Charneca foram, também elas, alvo de grande intervenção. Quanto às 

restantes freguesias (Barreiro, Coina e Palhais), o número de propostas variaram entre zero 

e duas (Palhais e Barreiro respectivamente). A freguesia do Barreiro fraqueja pelo seu 

envelhecimento populacional e degradação do edificado existente, assim como a escassez 

de terreno livre para intervir, devendo a sua grande afluência às actividades, serviços, 

comércio e equipamentos que possui. 
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8. CONCLUSÃO  

 

8.1. Conclusão Final 

A presente dissertação contribuiu para a definição de uma Rede de Equipamentos 

Colectivos coerente e direccionada para as necessidades da população da cidade do 

Barreiro, reflectindo-se na promoção da qualidade de vida dos cidadãos deste concelho.  

A Coesão Territorial é um conceito recente que tem vindo a ser definido na Europa, 

pretendendo contribuir para a igualdade entre todos os cidadãos, nomeadamente no acesso 

a equipamentos, independentemente da sua realidade física, social e económica. Desta 

forma, pretende tornar a cidade mais atractiva, com continuidade formal, boa mobilidade e 

acessibilidade na criação de espaços dinâmicos e propícios à vivência urbana. Através 

deste conceito é possível perceber a importância que uma Rede de Equipamentos 

Colectivos equilibrada tem no território em que actua, promovendo a sua atractividade e 

competitividade em relação aos demais. 

O Ordenamento do Território vem garantir uma ligação e distribuição equilibrada de todos os 

usos, incluindo a definição de limiares à programação de Equipamentos Colectivos 

consoante as necessidades da população, a acessibilidade e a adequação de utilização, 

promovendo a utilização racional e sustentável do território. Os Equipamentos Colectivos 

provocam um grande impacto no uso e organização do território, influenciando a localização 

das diversas actividades em seu torno e a geração de espaços de sociabilização. 

A distribuição de equipamentos está directamente relacionada com a Acessibilidade e 

centralidade de cada espaço. A Acessibilidade prende-se com as condições de distância, 
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tempo e custo, considerando-se que um espaço de grande acessibilidade (lugar fácil de se 

lhe aceder a partir de um outro local) é um espaço central, concentrando nele um maior 

número de actividades. A importância da Acessibilidade e centralidade no planeamento de 

Equipamentos Colectivos prende-se com a reflexão dos espaços de potencial localização 

dos mesmos consoante a facilidade e rapidez de acesso do maior número de pessoas às 

infra-estruturas propostas. 

O conceito de Bairro descreve um ambiente social formado por comunidades em espaços 

urbanos, caracterizado pela concentração de diversas actividades de apoio à população 

desse local, incluindo espaços de vivência e equipamentos colectivos. O Bairro vem 

acentuar a noção de proximidade, através da inclusão de equipamentos de proximidade na 

sua estruturação, permitindo que a sua população lhes aceda de forma rápida e segura.  

Os equipamentos colectivos são elementos estruturantes do território, efectuando um papel 

importante na amenização da desigualdade e injustiça sociais, de forma a aumentar a 

qualidade de vida das populações. Desta forma, a rede de equipamentos deve ser 

projectada em função da população da área em análise. A dinâmica populacional de cada 

local provoca carências e/ou excessos em alguns tipos de equipamentos.  

Os equipamentos colectivos de proximidade são caracterizados como instalações de 

utilidade pública que dinamizam a envolvente imediata do território (proximidade/bairro) e a 

população, dando resposta às necessidades dos cidadãos. 

A problemática dos equipamentos colectivos prende-se com a compreensão das 

necessidades e dos equipamentos a projectar (número, localização e atributos). A 

hierarquização de equipamentos relaciona-se com o pressuposto de que um equipamento 

de certo nível (como uma escola secundária) precisar que exista um equipamento de nível 

inferior (escola básica). A avaliação das necessidades é subjectiva dependendo da 

sociedade, da cultura e do factor tempo, restando a tentativa de ser o mais fiel às variáveis 

existentes (tipo de população, vivências, faixas etárias mais notórias, necessidades) e ter 

em conta que cada caso é um caso. É imprescindível lembrar que, as necessidades 

relativamente aos equipamentos colectivos se altera, mas o equipamento permanecerá 

mesmo quando deixar de ser utilizado. As normas são apenas um guia que tem que se 

adequar à área de intervenção.  

O planeamento de equipamentos deve considerar as aspirações da área de estudo, pois se 

for pretendida uma zona verde não se irá propor um crescimento residencial. No entanto, se 
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a pretensão for uma zona com mais serviços e actividades, ou um espaço público mais 

movimentado e seguro, é ideal pensar em equipamentos colectivos. A correcta localização 

de equipamentos colectivos tem como objectivos a minimização dos custos, a maximização 

da acessibilidade, a cobertura populacional e a equidade. O equipamento consome muito 

território, e numa região já consolidada é difícil localizá-lo no melhor local, por haver falta de 

espaço físico, transportando-o para zonas mais periféricas. Por consequência,  verifica-se a 

expansão das periferia por conterem elementos de atractividade e dinamismo 

(equipamentos colectivos), à concentração da população. 

O Barreiro é um concelho predominantemente urbano cuja história se liga ao 

desenvolvimento industrial desde os moinhos de vento e maré (proto-indústria) à criação da 

CUF - Companhia União Fabril. Os anos 90 foram marcantes para o concelho devido ao 

início da fase de reestruturação industrial após o seu declínio, originando um território 

desordenado, com áreas vazias, actividades incompatíveis e problemas ambientais. Assim, 

tornou-se urgente repensar a rede de Equipamentos Colectivos numa cidade em 

reestruturação com problemas de dinamismo e atractividade. 

A população é um factor de extrema importância, sendo imprescindível perceber o tipo de 

população existente na área de estudo, assim como a sua tendência evolutiva, pois a 

população alvo define o tipo de equipamento necessário. Desta forma é possível planear o 

equipamento adequado à população existente e prevista para que, um equipamento 

projectado para a população presente não se torne inutilizado num período temporal 

reduzido. A população da cidade do Barreiro encontra-se, actualmente, em decréscimo e 

envelhecimento populacional, apelando à racionalização do planeamento de novos 

equipamentos. No entanto, é um concelho com tendências de crescimento devido aos 

planos e novas expansões urbanas em curso e/ou projectadas.  

A Rede de Equipamentos Colectivos do concelho do Barreiro caracteriza-se pela 

concentração destas infra-estruturas nas freguesias mais a norte, cuja acessibilidade 

rodoviária, ferroviária e fluvial é mais evidente, assim como a densidade populacional, 

traduzindo-se em factores favoráveis à concentração de equipamentos colectivos. Verifica-

se que as zonas urbanas com maior concentração de equipamentos são as mais centrais e 

integradas do sistema urbano. 

Relativamente ao Ensino, verifica-se que a rede pré-escolar se apresenta insuficiente não 

servindo nem metade da população das respectivas faixas etárias, enquanto que, nos 
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restantes níveis de ensino se verifica a sobrelotação da capacidade máxima de ocupação 

das infra-estruturas, mais evidente no 1ºciclo do ensino básico. Os 2º/3ºciclos marcam-se, 

essencialmente, pelo excesso de turmas por escolas, e o Ensino Secundário pela 

concordância para com as normas, não sendo previstas alterações.  

A Rede de Equipamentos de Saúde é marcada pelo défice de Extensões de Saúde, cujas 

normas aconselham a existência de uma por freguesia, verificando-se apenas quatro infra-

estruturas de cuidados primários ao serviço de oito freguesias. 

Quanto à rede Desportiva, a necessidade de obras de remodelação é evidente em muitos 

casos (relativamente aos pequenos campos de jogos), assim como a debilidade desta rede 

em todas as tipologias estudadas. Isto deve-se à recente procura crescente que se tem 

verificado nos últimos anos, por se considerar um factor determinante à qualidade de vida 

dos indivíduos. 

A Análise Espacial procura provar que a movimentação e os fluxos correspondem a 

deslocações de menor trajecto, comprovando ser um critério importante na análise e 

planeamento de localização dos Equipamentos Colectivos. A configuração do sistema 

urbano gera condições de acessibilidade, originando hierarquias de integração e 

segregação. Desta forma, possibilitou a observação dos locais mais prováveis à interacção 

social, ideais à localização dos Equipamentos Colectivos propostos. 

O reordenamento da rede de equipamentos colectivos pretende contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do município, tentando adequar a rede de infra-estruturas à 

procura prevista. A rede de equipamentos depende da proximidade para com a rede de 

transportes e do centro urbano, da dimensão populacional e das necessidades identificadas. 

Assim, a proposta da nova rede de equipamentos colectivos para a cidade do Barreiro teve 

em conta factores ligados à população presente e perspectivada, à acessibilidade e a rede 

de equipamentos existente, assim como os planos e novas expansões em curso, recentes, 

ou em estudo. 

Relativamente à acessibilidade, os mapas de Equipamentos Colectivos existentes foram 

cruzados com os mapas de integração local ou integração global (conforme o grau de 

proximidade exigido segundo a tipologia em estudo), de forma a prever os locais de maior 

potencialidade à localização dos equipamentos propostos. Desta forma, verificou-se que as 

propostas incidiram, essencialmente no território mais a norte do concelho, correspondente 

com as freguesias mais densificadas e consolidadas. Já as freguesias mais a sul viram as 
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suas propostas serem escassas ou nulas devido à fraca densificação e consolidação 

averiguado. Quanto à freguesia do Barreiro, apesar de sede de concelho, considerando-se 

central devido à sua concentração de actividade, o envelhecimento populacional e a 

degradação do edificado existente não tornam sustentável a localização de novas 

propostas. 

Os equipamentos colectivos têm um grande impacto no território, funcionando como 

elementos geradores de movimentos e de espaços de vivência. Desta forma, contribuem 

para a atractividade e dinamismo do espaço em que se inserem, aumentando a qualidade 

de vida dos cidadãos que servem, ao promoverem igualdade de acesso a toda a população. 

A população adquire um papel indispensável no planeamento de equipamentos colectivos, 

por serem os potenciais utilizadores das infra-estruturas, sendo importante estudar as 

dinâmicas populacionais da área de estudo.  

A acessibilidade surge como factor importante à localização de Equipamentos Colectivos ao 

assegurar que todos os cidadãos conseguem, através da mobilidade de curta duração, 

aceder aos equipamentos colectivos, contribuindo para uma vivência urbana mais intensa e 

diversificada quer em tipologias que exigem maior proximidade (como Jardins-de-Infância e 

Extensões de Saúde), quer em tipologias de nível mais global dentro do concelho (como 

Escolas Secundárias e Pavilhões/Salas de Desporto). 

 

8.2. Desenvolvimentos Futuros 

No decorrer deste trabalho surgiram incertezas relativamente às tendências demográficas 

da população do concelho devido aos inúmeros planos e novas expansões a que o território 

se encontra sujeito, assim como a insuficiência de dados estatísticos para uma análise 

demográfica mais coerente. Desta forma, seria interessante a reavaliação da situação 

corrente de equipamentos colectivos no concelho do Barreiro e adequação à população 

existente segundo os dados estatísticos de 2011. 

Relativamente à proposta da nova Rede de Equipamentos Colectivos, a concretização da 

ideia de obrigatoriedade ao nível do Ensino Secundário tornará urgente repensar a Rede de 

Equipamentos Educativos deste grau de ensino. 
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Quanto às normas propostas pela Direcção Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano, apesar de ter em conta que são apenas guias e que cada espaço 

é único, nem sempre são coerentes (tempos de deslocação, número máximo de alunos por 

turma). Assim, proponho uma reavaliação das normas mais ajustada ao tipo de território 

destinado (litoral/interior; urbano/rural; disperso/consolidado). 
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Tabela A-I-1 – Compatibilidades 

Fonte: CSIR, 2005: Chapter.5, p.4 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
________________________________________________________________________________ 

 135 

Tabelas A-I-2 – Tabelas de dados estatísticos facultados pelo INE 

• Totais do Concelho por faixa etária 

 

• Totais do Concelho consoante Freguesia 

 

 

 



ANEXO I 
________________________________________________________________________________ 

 136 

• Dados Estatísticos da Freguesia do Barreiro por Faixa Etária e Sexo 

 

• Dados Estatísticos da Freguesia do Lavradio por Faixa Etária e Sexo 
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• Dados Estatísticos da Freguesia do Alto do Seixalinho por Faixa Etária e Sexo 

 

• Dados Estatísticos da Freguesia da Verderena por Faixa Etária e Sexo 
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• Dados Estatísticos da Freguesia de Santo André por Faixa Etária e Sexo 

 

• Dados Estatísticos da Freguesia de Palhais por Faixa Etária e Sexo 
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• Dados Estatísticos da Freguesia de Santo António da Charneca por Faixa Etária e 
Sexo 

 

• Dados Estatísticos da Freguesia de Coina por Faixa Etária e Sexo 
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Figura A-II-1 – Evolução do Concelho do Barreiro 
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Figura A-II-2 - Plano de Urbanização da Quimiparque e Zona Envolvente 

 

Figura A-II-3 - Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Barreiro Antigo   
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4 Figura A-II-4(a) - Programa Nacional de Requalificação Urbana – POLIS  
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Figura A-II-4(b) - Programa Nacional de Requalificação Urbana – POLIS 
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Figura A-II-5(a) - Fórum Barreiro 

 

Figura A-II-5(b) - Fórum Barreiro – Arranjos exteriores 
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Figura A-II-6 - Avenida Alfredo da Silva e Mercado Municipal 1º de Maio 

 

Figura A-II-7 - Mercado Municipal 1º de Maio 

 

Figura A-II-8 - Projecto Municipal para o Passeio Augusto Cabrita  
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Figura A-II-9 - Projecto Municipal para a Frente Ribeirinha do Rio Coina na Rua Miguel Pais 

 

Figura A-II-10 - Piscina Municipal do Lavradio e Arranjos Exteriores 
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Figura A-II-11 (a) - Retail Planet 

 

Figura A-II-11 (b) - Retail Planet 
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Figura A-II-12 - Novas Expansões 
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Figura A-II-13(a); Figura A-II-13(b) - Evolução do Concelho por freguesia segundo limites 

entre 1898 e 1973 (a) e entre 1973 e 1985 (b); Fonte: Moreira; 2008: p.88-89 

 

Figura A-II-13(c); Figura A-II-13(d) - Evolução do Concelho por freguesia segundo limites 

entre 1985 e 2001 (c) e a partir de 2001 (d); Fonte: Moreira; 2008: p.90-91 
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Figura A-II-14 - Equação da recta 
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Anexo III – Quadro A-III-1 - Listagem de equipamentos 
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Quadro A-III-2 - Listagem espaços verdes 
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Quadro A-III-3 – Normas para o ensino pré-escolar (JI) 

 

Quadro A-III-4 - Normas para 1º ciclo (EB1/JI) 

 

Quadro A-III-5 – Normas para 1º ciclo (EB1) 
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Quadro A-III-6 – Normas para 1º ciclo (EBI) 

 

Quadro A-III-7 - Normas para 2º/3º ciclos (EB2,3) 

 

Quadro A-III-8 – Normas para Ensino Secundário (ES) 
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Quadro A-III-9 – Normas para Hospital 

 

Quadro A-III-10 – Normas para Centro de Saúde (CS) - I  

 

Tabela A-III-1 – Normas para Centro de Saúde (CS) - II 
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Quadro A-III-11 – Normas para Extensão de Saúde 

 

Quadro A-III-12 - Listagem de Pequenos Campos 
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Quadro A-III-13 - Normas para Pequenos Campos – I 
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Quadro A-III-14 - Normas para Pequenos Campos – II 

 

Quadro A-III-15 - Normas para Pequenos Campos – III 

 

Quadro A-III-16 – Listagem Piscinas Cobertas 
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Quadro A-III-17 – Normas para Piscinas Cobertas – I 

 

Quadro A-III-18 - Normas para Piscinas Cobertas – II 

 

Quadro A-III-19 – Listagem de Pavilhões/ Salas de Desporto 

 

Quadro A-III-20 – Normas para Pavilhões/Salas de Desporto – I 
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Quadro A-III-21 - Normas para Pavilhões/Salas de Desporto – II 
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Quadro A-III-22 – Síntese das Alterações Propostas ao nível do Ensino 
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Tabela A-IV-1 – Tabela referente à Análise Espacial 
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Tabela A-V-1 – Taxas de Retenção 

Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 

 

 


