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Resumo 

 

 

Palavras-Chave: 

espaço público; parque industrial; cidade criativa; espaços polarizantes; rede de centros 

urbanos; sintaxe espacial.  

Em Portugal, a tendência de localização dos Pólos Tecnológicos, Empresariais e 
Industriais nas periferias dos aglomerados urbanos, originam “ilhas urbanas”, caracterizadas 
pela sua segregação urbana e social, bem como uma elevada dependência do transporte 
individual, com impactos nas acessibilidades e mobilidade interna dos aglomerados urbanos. 

Este paradigma é especialmente intensificado no interior do país, onde a maioria desses 
pólos possuem reduzida diversidade funcional e uma rede de transportes públicos pouco 
abrangente ou mesmo inexistente. 

No caso de Vendas Novas, pequena cidade sem rede de transportes públicos, com 
elevada dependência do transporte individual e onde a importância estratégica do pólo 
industrial na economia e competitividade concelhia é elevada. A necessidade da reintegração 
urbana desse pólo torna-se essencial para um desenvolvimento sustentado da cidade. 

O desenvolvimento de uma estratégia integrada de consolidação urbana à escala da 
cidade, baseada na criação de uma Rede Poli-nuclear de Centralidades Urbanas que 
integrem o Pólo Industrial, bem como a sua regeneração funcional tornou-se a base deste 
Projecto Final de Mestrado. 

O recurso à metodologia de análise sintáctica como ferramenta para avaliação da 
importância dos projectos existentes e desenvolvidos, no desenvolvimento sustentado do 
aglomerado, surge como elemento central deste trabalho, permitindo a melhor compreensão 
dos efeitos das principais acções propostas. 

Por último, o trabalho tem por objectivo estimular a procura de novas soluções para o 
paradigma da consolidação integrada da cidade, em particular a diminuição da segregação 
destas áreas de desenvolvimento económico local. 
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Abstract 

 

 

Key-Words: 
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In Portugal, the trend of building Technology, Business, and Industrial Hubs in the 
outskirts of urban areas has resulted in ‘urban islands characterized’ by its urban and social 
segregation and high dependency on private transport in terms of accessibility and internal 
mobility. 

This issue is especially problematic in the rural areas where most of these hubs have a 
reduced functional diversity and cities have a less comprehensive network of public transport. 

In the case of Vendas Novas, a “small town”, without a public transport network, a 
high dependence on private transport, and the industrial hub as an strategic importance in the 
economy and attractiveness of district area, the need for urban reintegration of the hubs 
becomes essential for the sustainable development of the city. 

The development of an integrated strategy, at the city scale, based on the creation of 
a Network of Urban Centralities that integrates the Industrial Area and proposes a 
regeneration of the uses present in the hub, is the basis of this proposal. 

The use of space syntax analyses, as a tool to extensively comprehend the existing and 
proposed projects emerged as a key element of this work, allowing for a better understanding 
of the effects of the main actions. 

This project presents itself as an exercise in the development new solutions for the 
creation of integrated cities and reduction of segregation of Technology, Business and 
Industrial Hubs. 
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1. Introdução  

Objecto de Estudo e Objectivos 

 O presente trabalho centra-se na Regeneração e Reintegração do Pólo 

Industrial, inserida no tema Por uma Nova Urbanidade, apresentando uma estratégia 

de intervenção urbana para Vendas Novas e um projecto de revisão espacial e 

funcional do Pólo Industrial, com o objectivo de criar uma nova centralidade na cidade, 

na qual o Pólo Industrial esteja inserido. 

 O trabalho pretende compreender, numa primeira fase, os impactos positivos 

e/ou negativos, que o atravessamento da cidade por uma eixo rodoviário de 

importância inter-regional cria, tal como a distribuição de elementos polarizantes numa 

cidade de pequena dimensão de desenvolvimento linear em torno deste eixo. 

Posteriormente procura determinar os efeitos do desvio do eixo viário na 

mobilidade à escala local e intermunicipal e a obtenção de um desenho satisfatório 

para a mesma, tendo em conta as proposta e estudos já elaborados pelas 

administrações locais. 

Por último desenvolve uma estratégia para a cidade com base numa rede de 

centralidades polarizantes que fortaleça as conexões dentro da cidade em termos de 

mobilidade interna, social, cultural e intelectual, que integre o Pólo Industrial de forma 

eficaz na cidade. Procura-se propor um processo de desenvolvimento sustentado para a 

cidade, de consolidação do perímetro urbano da cidade a médio-longo prazo e que 

capacite, a curto-médio prazo, a cidade dos meios de se tornar num local capaz de 

atrair e fixar jovens talentos que tirando partido das potencialidades e valências da 

cidade, aqui encontrem os meios para empreender e assim contribuir para o seu 

desenvolvimento a longo prazo. 
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Justificação da Investigação e Caso de Estudo 

A conectividade entre a cidade e o seu pólo industrial e tecnológico surgiu 

repetidamente no decorrer do meu percurso académico e sempre despertou interesse 

da minha parte. 

Geralmente o tema surgia pelo factor da desconectividade dos pólos dos 

aglomerados urbanos em que se inseriam, associadas normalmente aos factores da 

especulação fundiária, à necessidade de grandes áreas para a sua implantação, ao 

tráfego de pesados e da poluição sonora. No entanto o seu isolamento geográfico 

tende a dificultar a eficiência e rentabilidade do transporte colectivo provocando 

frequentemente uma dependência dos serviços disponíveis no próprio pólo e do 

transporte individual. 

Sempre se questionou a razão dessa tendência também se verificar em áreas 

urbanas de pequena dimensão, onde muitas das vezes a pressão da especulação 

fundiária é menor, derivado de a sua expansão urbana ser menor ou nula, como é 

exemplo o Parque Industrial de Montemor-o-Novo. 

Optou-se por usar como caso de estudo a cidade de Vendas Novas uma vez 

esta possuir um pólo industrial situado no limite do seu perímetro urbano, situação 

invulgar. No entanto apesar da sua localização a acessibilidade e conectividade deste 

ao centro é deficiente, não tendo sido procurado a sua integração no tecido urbano. 

Foram ainda razões de escolha a pequena dimensão de Vendas Novas, a 

dimensão considerável do seu pólo industrial em relação ao aglomerado urbano, o alto 

nível de acessibilidade regional quer rodoviária quer ferroviária e pela sua posição 

geográfica vantajosa como cidade entre realidades, enquanto cidade da Região do 

Alentejo e ao mesmo tempo cidade da periferia metropolitana de Lisboa, revelava 

igualmente um potencial não explorado de capitalização da sua proximidade com os 

pólos educativos de nível superior como Lisboa e Évora, factores que incentivaram a 

sua escolha, enquanto caso de estudo. 
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Metodologia 

Metodologia Geral 

Metodologicamente o trabalho apoiou-se numa primeira fase de levantamento e 

reconhecimento no local com o objectivo de conhecer a cidade e de compreender as 

suas dinâmicas múltiplas. 

Subsequentemente numa segunda fase realizou-se uma compilação e análise de 

documentação referentes ao concelho, em particular nos Instrumentos de Planeamento 

Territorial (IGT), e de base teórica relativa ao tema da Cidade desenvolvido no Capítulo 

2. 

Numa terceira fase realizaram-se reuniões com o Vereador do pelouro de 

Gestão de Obras Públicas e Infra-estruturas da Câmara Municipal de Vendas Novas e 

com a Repartição de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo da Escola de Prática 

de Artilharia, em Vendas Novas com o objectivo de melhor compreender as estratégias 

defendidas pelas duas instituições para a cidade, bem como os projectos em 

desenvolvimento. 

Posteriormente, realizaram-se as primeiras análises relativas ao concelho, ao 

aglomerado urbano e às propostas da Câmara Municipal de desenho da variante à 

Estrada Nacional 4. Seguidamente desenvolveu-se uma proposta alternativa própria à 

variante proposta, sistema viário e de ciclovias por forma a conectar os principais 

espaços polarizantes. 

Numa sexta fase foi realizada uma proposta de intervenção para o espaço da 

Parada D. Pedro V e espaços envolventes do Palácio Real de Vendas Novas. 

Finalmente foi desenvolvida uma estratégia para a promoção da diversificação 

funcional para o actual Pólo Industrial, procurando integrar a localização de um 

equipamento de apoio cívico no Pólo Industrial. 

Metodologia de Desenho de Mapas Sintácticos 

A quando da realização dos mapas axiais criou-se um mapa base da rede 

viária pavimentada existente num raio de dez quilómetros em torno do perímetro 

urbano da cidade de Vendas Novas, definido no PDM de 1999, para além das estradas 
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dentro destes parâmetros foram ainda considerados os troços das estradas exteriores 

ao raio de 10 km incluindo os nós de ligação entre as estradas consideras, bem como 

as estradas não pavimentadas de acesso industrial e referidas como de importância 

regional no PDM de 1990 situadas no interior do raio original de 10km. 

O mapa base representa desta forma o sistema de espaços e vias actualmente 

existentes na cidade, bem como a sua ligação com os espaços e vias periféricos, tendo 

sido utilizado para a realização da descrição sintáctica da cidade na actualidade. 

Posteriormente foram realizados dois novos mapas com o objectivo de analisar 

as propostas da Câmara Municipal para o traçado da estrada de circunvalação, quer 

no PDM de 1999 como na estratégia Vendas Novas 2020. 

Para a realização destes mapas utilizou-se como base o mapa base 

anteriormente realizado, sendo adicionadas as linhas correspondentes aos traçados 

propostos, bem como o prolongamento de um conjunto alargado de vias por forma a 

formar uma rede de acessos às vias propostas nos planos em estudo. Desta forma 

pretendeu-se criar um sistema viário considerável mitigando a inexistência de acessos 

propostos aos traçados projectados. 

Finalmente e tendo como ponto de partida o mapa base original e os dados 

obtidos das análises sintácticas anteriormente realizados, foi desenvolvido um novo 

traçado. Foram realizados um conjunto de propostas e correcções, tendo em conta os 

resultados dos sistemas propostos, por forma a optimizar os benefícios deste novo 

traçado à escala global do sistema e à escala da cidade. 

Metodologia de Desenho dos Espaços Públicos 

A quando do desenho dos Espaços Públicos, em particular da Parada D. Pedro 

V e Praça do Centro Cívico – Pólo Industrial, desenvolveu-se um processo de desenho 

de espaço público baseado nos percursos naturais dos utilizadores (Fig. 1), procurando 

criar um espaço que optimiza-se os percursos de atravessamento e os espaços de 

estadia. 

Numa primeira fase é desenhada a rede de percursos naturais existente no 

espaço, conectando a entrada de edifícios, passadeiras, percursos provenientes de 

espaços adjacentes, monumentos, pontos focais, entre outros. 
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Seguidamente evidencia-se os percursos que conectam as principais funções ou 

espaços de maior concentração, extrapolando os percursos de maior utilização ou 

preferenciais. 

Tendo em conta os percursos principais e as funções existentes e/ou projectada 

para o espaço e os diversos momentos e actividades a desenvolver no espaço, 

dimensiona-se as áreas a reservar para cada actividade, tendo em conta as 

necessidades da actividade ou momentos e utilizando como limites os percursos 

naturais previamente desenhados. 

 

Figura 1 - Maquetes Conceptuais 

Fonte: Autor 

Organização do Projecto Final de Mestrado 

 O presente documento encontra-se organizado em onze capítulos. O primeiro é 

o presente capítulo introdutório que define o objecto, o enquadramento e os objectivos 

de estudo, a justificação do tema, por último apresenta a metodologia assumida e 

define o caso de estudo. 



Pág. 6 
 

  O Capítulo 2 faz o enquadramento teórico da investigação abordando 

temáticas sobre a cidade, o seu carácter social e de vivência, a mobilidade e os pólos 

industriais e tecnológicos. 

 O Capitulo 3 caracteriza o caso de estudo abordando as questões da sua 

história, localização geográfica, demografia, social e económica, recorrendo às 

ferramentas de análise sintáctica espacial para uma melhor compreensão da 

hierarquização da malha urbana. 

 O Capítulo 4 desenvolve a estratégia geral do projecto bem como as principais 

acções a realizar. 

 No Capítulo 5 analisa-se as propostas apresentadas pela Administração Local 

para a criação de uma variante à estrada nacional 4 e apresenta-se uma proposta 

própria que pretende mitigar as lacunas detectadas em particular a consolidação do 

perímetro urbano da cidade. 

 Já o Capítulo 6 aborda a Rede Poli-nuclear de Centralidades Urbanas, 

pormenorizando os factores que levaram ao seu desenho. 

 O Capítulo 7 aborda os aspectos da mobilidade, as alterações à hierarquia 

viária da Cidade e discute a aposta nos meios de transporte suave. 

Seguidamente, no Capítulo 8, apresenta-se a proposta para o centro da cidade 

na área envolvente ao Palácio Real de Vendas Novas, intervenção que pretende a 

consolidação deste local transformando-o no verdadeiro centro polarizante da cidade. 

No Capítulo 9 discute-se a intervenção no Pólo Industrial em particular a sua 

revisão funcional. 

 No Capítulo 10 faz a síntese deste trabalho, abordando as principais conclusões 

e potenciais áreas de desenvolvimento futuro do tema. 

 Finalmente, o Capítulo 11, enumera as referências bibliográficas utilizadas ao 

longo deste projecto final de mestrado.  
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2. Estado dos Conhecimentos 

Cidade 

Tipos de Cidade 

 Mendes (2011) propõe que a cidade do futuro seja um espaço multidimensional 

de actividade intensa e veloz. A cidade do futuro será, por um lado, geradora de 

desafios e de soluções, possuindo a responsabilidade de ser o “Problem-solver1 da 

Humanidade” (Mendes, 2011:18), devendo para tal tirar partido das suas 

potencialidades e capitais. 

 Enquanto “problem-solvers” da humanidade deverão ser locais de concentração 

das grandes mais-valias do “capital humano, social, democrático, cultural, ambiental, 

tecnológico e financeiro” (Mendes, 2011:18), acrescentarei até, capital histórico. 

 No entanto as cidades são únicas, tendo em conta os seus diferenciais de 

capitais, que as caracterizam. Mendes (2011) propõe dividir as cidades por cinco tipos, 

tendo em conta as suas características: 

• Cidades Intelectuais, baseadas na sua multiculturalidade, educação de 

nível superior e obtenção de talentos humanos ao nível dos seus pares 

internacionais; 

• Cidade Inovadoras, assentes em plataformas de empreendedorismo, nas 

plataformas de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+i) e na 

capacidade de verificação e teste de novos conceitos e ideias; 

• Cidades Conectadas, apoiadas numa conectividade interna universal e 

constante de base electrónica, possuindo uma presença em redes 

globais e regida por um sistema de governação e serviços focados nos 

seus cidadãos; 

• Cidades Autenticas, sustentadas pelos seus activos únicos de expressão, 

diversidade cultural e identidade única; 

                                              
1 Refere-se ao conceito de Solucionador de Problemas aplicando-o às cidades enquanto local 
capaz de resolver os principais problemas que afectam o Homem. 
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• Cidade Sustentável, firmadas em características de segurança, estética e 

eficiência energética e económica, procurando fontes de energia 

renováveis bem como uma rede de geração e abastecimento 

inteligentes. 

Mendes (2011) propõe ainda um sexto tipo de cidade a “Cidade Incubadora” 

(Mendes, 2011:58), uma cidade que combina todas as características acima referidas. 

A Cidade Incubadora está presente em todas as frentes de inovação, possui 

uma presença a nível mundial, capaz de combater as maiorias dos desafios que 

encontra, e concorre lado-a-lado com outras cidades de nível mundial para a obtenção 

de capitais, de residentes, de investidores, de visitantes, entre outros. 

No entanto, a cidade incubadora não está ausente de fraquezas ou ameaças, 

mas deve ser capaz de objectivamente identificar as suas principais fraquezas e 

ameaças e apostar na conversão destas em oportunidades e eventualmente em forças.   

Mobilidade de, para e na Cidade 

 A mobilidade de, para e na cidade é um caso de estudo recorrente no domínio 

do urbanismo. 

 A ferrovia é desde muito cedo o meio de conexão primordial entre cidades. 

Inicialmente com uma forte enfâse no transporte de mercadorias, sofre principalmente 

da não padronização dos sistemas de transporte e da desconexão entre linhas, 

tornando a mobilidade entre cidades complexa e de elevado custo. 

 Em 1902, Ebenezer Howard, em Garden Cities of To-morow, aborda a temática 

assumindo a urgência do estado central regular a rede ferroviária. Demonstra 

igualmente uma preocupação com a criação de redes velozes e simplificadas, baseadas 

no transporte de passageiros, em estações centrais nas cidades, e no caso de 

mercadoria, em ramais de conexão directa às indústrias, por forma a diminuir os riscos 

associados ao uso de diversos meios de transporte e a transferência de mercadorias 

entre estes. 
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Figura 2 - Esquema de Mobilidade Interna proposta por Howard 

Fonte: Howard, E, 1902:13 

 Já quanto a circulação interna Howard (1902) propõe a criação de cidades de 

pequena dimensão com um desenho de espaço público baseado no peão por forma a 

promover a circulação interna por meios suaves (Fig.2). 

 Já Lynch (1984) após o apogeu do motor de combustão interna e da política de 

promoção do veículo individual, bem como das três primeiras crises petrolíferas 

mundiais, compara o uso dos meios individuais e colectivos de transporte na 

mobilidade de, para e nas cidades. Revela, para a época, um grande avanço no 

pensamento sobre a poluição do ar, o custo dos combustíveis e a invasão da cidade 

pelo automóvel enquanto elemento negativo do transporte, no entanto afirma que os 

indivíduos preferirão sempre o veículo particular pela flexibilidade de horário e de 

percurso que este lhes oferece. 
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a)    b) 

Figura 3 - Berlim - a) Espaço Público Desenhado para Peão e o Transporte Público; b) Espaço Público 
desenhado para o Carro 

Fonte: Autor 

 Lynch (1984) refere os diversos tipos de transporte colectivo e as suas vantagens 

em termos ecológicos e urbanos (Fig.3) referindo que são tendencionalmente mais 

utilizados, comparativamente com o transporte individual, pelas classes baixas uma vez 

que potenciaram a mobilidade destas classes a um custo-benefício mais elevado que 

transporte particular. Conclui assumindo que os transportes colectivos apenas poderão 

oferecer uma real oposição ao transporte individual para a classe média, com um 

aumento exponencial da sua flexibilidade atingindo níveis similares de transporte 

individual, em particular no seu percurso. 

O autor extrapola a hipótese de no futuro serem criados sistemas mistos entre o 

transporte individual e o colectivo, veículos divisíveis que circulam de forma autónoma e 

comunitária. Tais sistemas apesar de serem estudados enfrentam grandes problemas 

de aplicação e estandardização. 

Carter (2014) define a estratégia das empresas de fabricação automóvel não 

como a reformulação do paradigma da mobilidade mas sim como a questão 

subsequente da poluição do ar e do custo dos combustíveis. Numa breve explicação da 

estratégia de investigação e desenvolvimento da sua empresa, a Toyota, explicou que 

numa primeira fase o foco foi as tecnologias de redução de consumo, numa segunda 
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fase pela substituição dos motores de combustão interna pela de motores eléctricos e 

tecnologia de baterias e recentemente pelas tecnologias de Células Energéticas. 

No entanto estas inovações apenas desviam as questões ambientais existentes 

para rede eléctrica, criando perspectivas de um aumento da sua procura, perpetuando 

as questões da sobrecarga da rede rodoviária e a contínua invasão do espaço público 

pelo automóvel. 

Na área do congestionamento da rodovia e da diminuição dos níveis de 

poluição nas cidades, as autoridades, têm introduzido medidas mitigadoras ou 

restritivas quando ao uso de automóvel, entre as quais as zonas taxadas de circulação e 

estacionamento ou proibindo a circulação de veículos mais poluentes em diversas zonas 

das cidades, como são exemplo o projecto de zonas de emissão reduzidas na cidade 

de Lisboa. 

Tais medidas são apenas eficazes a curto prazo, sendo baseadas na teoria do 

custo benefício, afectando principalmente as classes económicas mais baixas uma vez 

que aumentam o custo do uso automóvel. 

Com este paradigma a administração local e central apostam na promoção dos 

meios suaves para viagens de curta e média distância no meio urbano, redesenhando o 

espaço público por forma a promover o peão e o ciclista, sem grande sucesso por falta 

de compreensão das dinâmicas particulares destes meios. 

A recente alteração do Código da Estrada, Lei 72/2013, contém um conjunto de 

medidas que, de uma forma generalizada, pretendem melhorar a coexistência dos 

veículos motorizados e dos velocípedes na via pública demonstrando uma clara 

adaptação aos novos paradigmas de mobilidade nas cidades. 

Segregação vs. Integração 

 Segundo Lynch (1984) uma centralidade é um local que a comunidade identifica 

como tal, para o qual aflui e se concentra. Por outro lado, revela que por tendência o 

centro tende a aglomerar um conjunto de funções importantes para a comunidade de 

tipo comercial, serviços, religioso, administrativo, etc. 

 Lynch (1984) explica igualmente a possibilidade de poderem existir diversas 

centralidades no mesmo aglomerado urbano e que a sua importância tende a ser 
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escalada conforme a importância e nível de utilização das funções presentes em cada 

centro. 

 Tendo em conta a definição de centralidade urbana proposta por Lynch (1984) 

coloca-se a questão de como criar novas centralidades. Gehl (1986), quando aborda a 

distribuição de funções e pessoas, fala-nos de integração, segregação, aceitação e 

rejeição. 

 “Integration implies that various activities and categories of people are permitted 

to function together on side by side. (…) Segregation implies a separation of functions 

and groups that differ from one another.” (Gehl, 1986:103) 

 Gehl (1986) defende que a segregação tende a criar zonas de uso pendular 

sem permanência da população em geral, ou seja, cria locais monótonos para onde as 

pessoas se deslocam para usufruir das funções aí existentes, retornado rapidamente a 

locais com que mais se identifiquem. 

 Por outro lado, a segregação tende a intensificar o distanciamento entre os 

diversos grupos da sociedade, uma vez que não promove o cruzamento e a convivência 

dos diversos grupos. Cria também locais para onde os grupos estigmatizados se 

possam refugiar sem ser observados, uma vez não existir uma ocupação permanente 

do espaço público, aumentando apenas os estigmas e a rejeição pelos outros grupos, 

por intensificação da imagem negativa que os diversos grupos possuem uns dos outros. 

 Em termos de mobilidade a segregação possui como consequência directa o 

aumento da necessidade de deslocações por forma a utilizar diferentes funções, por 

outro lado aumenta também a dimensão das redes de transportes públicos. 

 Já o conceito de integração tende a promover a criação de centros urbanos, 

onde a população terá tendência a se deslocar e a permanecer, uma vez que encontra 

diversas actividades a realizar, eliminando igualmente a constante deslocação de 

pessoas entre espaços para realizar funções do seu quotidiano. 

Por outro lado, uma mistura correcta de funções irá promover a utilização do 

local por diversos grupos da sociedade, obrigando ao cruzamento entre eles, 

aproximando-os e mitigando possíveis conflitos. 
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Quanto ao desenho do espaço público, Gehl (1986) aborda a questão dos 

limites e consequente a abertura dos espaços, em particular, a questão da ligação 

visual do interior dos edifícios com o espaço público. Gehl, defende que uma ligação 

visual entre o espaço privado e o espaço público motiva as pessoas a utilizarem o 

espaço público, uma vez conseguirem observar o que acontece nele, podendo assim 

motivar as pessoas a utilizar o espaço. 

Outra preocupação demonstrada por Gehl (1986) é a dos limites de um espaço 

e as ligações existentes entre os diversos espaços. Uma rua linear com poucas 

intercepções possui uma menor atractividade uma vez que diminui as possibilidades de 

penetração por parte dos utilizadores ou a permeabilidade do espaço. Outra limitação 

a ter em conta, no desenho da cidade, é a distância e o percurso a realizar para chegar 

a um centro, uma vez que a sua simplificação aumentará a atractividade do centro. 

Se o utilizador tiver que atravessar um conjunto de espaços fechados para 

chegar a um espaço mais permeável sentir-se-á menos motivado a realizar o percurso, 

uma vez que tem de atravessar um conjunto de espaços não atractivos. 

A Vida Social no Espaço Público 

 A vida social no espaço público é uma preocupação inerente ao desenho da 

cidade. A compreensão dos factores que promovem um espaço activo e sociável é um 

passo essencial para a melhoria significativa do desenho da cidade, bem como do 

aumento da atractividade desta e a diminuição do sentimento de insegurança pelos 

peões em relação a ele. 

 Gehl (1986) define que para se poder apreciar um espaço, os seus edifícios, a 

vida da cidade e desse modo conhecer e encontrar outras pessoas, o espaço público 

deve possuir condições favoráveis à localização de actividades exteriores, de actividades 

sociais e de actividades opcionais ou recreativas. 

  Gehl (1986), no seu trabalho aprofunda ainda aspectos relacionados com a 

mobilidade pedonal, as zonas limite e a ocupação do espaço por mobiliário urbano e 

por outros elementos de suporte às actividades de estadia. 

 Da primeira temática referente à mobilidade pedonal, Gehl defende que “one of 

the most important demands on a well-functioning pedestrian system is to organize 
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pedestrian movement to flow the shortest distance between the natural destinations 

within an area” (Gehl, 1986:143) (Fig. 4). O autor refere que o peão caso não encontre 

uma barreira significativa tentará sempre realizar o trajecto mais curto mesmo que 

implique atalhos e desvirtuação do espaço público, como é o que normalmente se 

verifica nas áreas verdes. 

 

Figura 4 - Percurso Natural em Espaço Público 

Fonte: Autor 

 Quanto às zonas limite ou zonas franja, como junto a fachadas, Gehl (1986) 

refere-se a estas como zonas de conforto para a permanência uma vez o indivíduo não 

se encontrar tão exposto. Por outro lado, o autor refere que a ocupação do espaço 

público por mobiliário urbano e outros elementos de estadia, são elementos 

dissuasores do uso das zonas de franja. 

 A presença de bancos, escadas, muros baixos, lancis, entre outros, promovem 

uma estadia sentada ou deitada, por tendência prolongada e consequentemente o uso 

do espaço de uma forma social. Já a presença de postes, árvores, muros de média ou 

grande altura, etc., promovem o descanso encostado e uma permanência mais curta e 

menos social (Fig.5). 
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Figura 5 - Diversos Tipos de Estadia; Sicília 

Fonte: Autor 

 Gehl (1986), refere ainda que para além do mobiliário urbano, a permanência 

prolongada e social do espaço urbano depende igualmente da qualidade do espaço, 

em particular, elementos de destaque e diferenciadores como a vista, arte pública, os 

edifícios em seu torno, um determinado valor histórico ou cultural do espaço, uma 

melhoria significativa do conforto climático, etc (Fig.6).  

 

Figura 6 - Espaço Povoado - Ocupação Mobiliário Urbano; Berlim 

Fonte: Autor 
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Por outro lado, Worpole (1992) refere a importância do mobiliário urbano na 

apropriação e permanência no espaço público, concordando com a tendência de 

ocupação de espaços marginais, aprofundando em particular a organização do 

mobiliário de estadia sentada. Refere que o utilizador individual tende a ocupar 

mobiliário organizado “back to back” (Worpole, 1992:39), enquanto grupos tendem a 

ocupar mobiliário “in a circle looking out” (Worpole, 1992:39). 

Quanto aos movimentos pedonais, Worpole relaciona o tipo de fluxos com o 

tipo e intensidade de actividades do espaço, referindo que “the more interesting the 

activities in a street the longer the journey will take and the less it will becone a traffic 

movement” (Worpole, 1992: 43), expandindo a ideia referindo que a transformação de 

fluxos pedonais é determinante para a atractividade existente no espaço. 

 Os conceitos apresentados por Gehl (1986) e Worpole (1992) quanto à 

importância do movimento pedonal sobre o espaço público, é em grande parte 

sintetizado por Carmona et al. (2003) “movement though public space is at the heart of 

the urban experience, an important factor in generating life and activity” (Carmona et 

al., 2003:169). 

 Carmona et al. (2003) sintetiza igualmente as principais características de um 

espaço social como sendo: 

• Uma boa localização, preferencialmente num percurso movimentado, 

visualmente e fisicamente acessível; 

• A pertença das ruas a um espaço social, a criação de barreira entre o 

espaço e a rua tende a reduzir o uso do espaço social; 

• A regularidade da cota de pavimento alterações, significativas de cota 

tendem a subdividir o espaço e a isola-lo; 

• A existência de elementos de estadia. 

Os Pólos Industriais e Tecnológicos 

As principais experiencias práticas baseiam-se na organização de pólos 

tecnólogos e empresariais, e nas reconversões dos pólos industriais desactivados, 

constituindo áreas de grande investimento das administrações locais, em parte da 
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administração central e de algumas empresas privadas, que têm apostado na sua 

reconversão pela concentração de grandes empresas de serviços e de áreas criativas. 

As propostas actuais separam as funções tecnológicas e empresariais das 

industriais. Se por um lado os pólos tecnológicos tendem a possuir um mix funcional 

composto por actividades da área da educação, dos serviços, das áreas criativas, entre 

outras, os pólos industriais tendem a ser monofuncionais. 

“Integration of various activities and functions in and around public spaces allows the 

people involved to function together and to stimulate and inspire ode another.” 

(Gehl,1986:103) 

Estes pólos tecnológicos e empresariais têm-se baseado no ensino universitário e 

em empresas principalmente na área da tecnologia, existindo uma grande lacuna nos 

serviços de apoio como a restauração e comércio. Esta opção gera pólos de uma 

utilização temporalmente curta e pendular, obrigando os utilizadores a deslocações 

frequentes para acederem a serviços de apoio, normalmente a grandes superfícies 

comerciais situadas nas proximidades destes pólos. Já os pólos industriais, localizados 

em áreas suburbanas e periféricas dos grandes aglomerados urbanos ou do interior do 

país têm mantido a sua organização estagnada, monofuncional. 

Outro factor que caracteriza pólos quer industriais, quer empresariais e 

tecnológicos são as acessibilidades a estes. Uma vez estes pólos se situarem em zonas 

periféricas de aglomerados urbanos, as necessidades de transportes dos utilizadores 

estão intensamente relacionadas com o horário de trabalho, intensificando o efeito de 

hora de ponta e os movimentos pendulares. 

Esta situação cria dificuldades ao planeamento de transportes públicos e à sua 

rentabilidade. A maioria dos pólos que possuem um serviço de transportes públicos, 

têm, fora de hora de ponta, uma frequência de serviço muito reduzido ou até 

inexistente, sendo que em hora de ponta a oferta é muito concentrada num pequeno 

período temporal. 

A inexistência de uma oferta adequada e variada de transportes públicos, 

poderia motivar a utilização dos meios cicláveis, mas com a localização dos pólos a 

uma distância significativa dos aglomerados urbanos, combinada com a inexistência de 
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uma adequada rede ciclável, intensifica a dependência da utilização do transporte 

individual. 

 Finalmente a reabilitação de antigas áreas industriais desactivadas introduzindo 

incubadoras de empresas e áreas económicas criativas tirando partido a sua 

localização no centro da cidade, como é exemplo a Lxfactory, em Lisboa, revela-se 

como uma experiência de sucesso e facilmente replicável, capaz de tirar partido do que 

é, em muitos casos, uma localização central nos aglomerados urbanos. 

 Se por um lado o exemplo dos pólos tecnológicos e empresariais confirma que 

deverá existir uma maior preocupação com a integração de funções, em oposição à 

segregação destas, por outro lado a sua colocação a grande distância dos 

aglomerados urbanos dificulta a mobilidade dos seus utilizadores, isolando estes pólos. 

Actividades 24/7 

 No contexto da introdução de um mix funcional em pólos industriais, 

recorrendo-se preferencialmente a funções relacionadas com as necessidades do pólo e 

actividades relacionadas com a produção industrial, sendo uma das áreas potenciais 

para o desenvolvimento de profissões criativas. 

 De entre as profissões criativas, das quais se poderá destacar as relacionadas 

com as áreas de Design, Investigação e Desenvolvimento, Engenharias, Artes, entre 

outras, prevalecem as pequenas empresas que recentemente têm desenvolvido o 

conceito de cluster empresarial pela sua capacidade de proporcionar um ambiente de 

partilha de conhecimentos, ideias, experiências, ferramentas e infraestruturas. 

 Estes clusters demonstram também uma tendência de actividade 24/7, 

capacitando os seus utilizadores das ferramentas para a criação de ritmos de trabalho 

único, muitas vezes considerados atípicos, mas à muito presentes nas áreas criativas. 

Associado às actividades 24/7 destes núcleos surgem necessidades de acessibilidade 

com ritmos de mobilidade únicos, faltas de serviços complementares em ritmos e 

períodos variáveis, entre outras carências. 

 Carmona et al. (2003) aborda a temática da sociedade 24 horas como uma 

tendência emergente na sociedade, derivada da quebra das estruturas temporais 

clássicas. Defende que a evolução tecnológica e a sua adopção massiva pela sociedade 
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libertou-a dos constrangimentos temporais permitindo uma maior liberdade, 

diversidade e a curto prazo maior incerteza. 

 Carmona et al. (2003) continua destacando, como uma das principais 

vantagens desta tendência, a capacidade de diminuir a intensidade das horas de ponta 

e em última análise um descongestionamento das infra-estruturas e serviços. 

 “In a 24-hour society, patterns of use and activity are less regimented, more 

responsive do individual needs and preferences and less predictable.” 

(Carmona et al., 2003:194) 

 Carmona et al. (2003) refere que uma das principais questões das áreas com 

actividades 24/7 é a capacidade de atrair um conjunto alargado de funções e 

consequentemente de pessoas. Esta questão toma real relevância quando equacionada 

a questão da sensação de insegurança. 

 Os autores expõem que a sensação de insegurança está, por um lado, 

associada à questão da desertificação do local e, por outro, ao risco de atracção de 

apenas um grupo restrito de tipos de pessoas, originando uma estigmatização e 

rejeição do local por outros grupos sociais. 

Carmona et al. (2003:196) conclui afirmando “Unless evening economy and 24-

hour city strategies are broadly based, they are susceptible do criticism of being male 

oriented and alcohol-fixated”. 

 Worpole (1992) reflecte igualmente sobre a questão da mobilidade nocturna e a 

sua associação à sensação de insegurança, enquanto elemento dissuasor das 

actividades nocturnas. O autor numa primeira fase da sua reflexão aborda as temáticas 

do desenho do espaço público como a abertura do espaço, a remoção de barreiras 

visuais, a aplicação generalizada de iluminação, entre outros. É numa segunda fase 

que refere a possibilidade de uma abordagem diferente relacionada com os percursos. 

 Worpole (1992) expõe que a criação e diversificação de percursos é essencial 

para a redução eficaz de potenciais situações de risco e da sensação de insegurança. 

Segundo Worpole a criação de múltiplos percursos diminui a criação de 

congestionamento que se existentes criam entraves à circulação de grupos 
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diferenciados criando situações em que este “might colide, become squeezed, interrupt 

each other’s flow” (Worpole, 1992:75-76) o que cria potenciais conflitos. 

 Em síntese, pode aferir-se que o desenho e introdução de actividades 24/7 

deverá ser um processo integrado com um efectivo mix de funções e preocupações de 

desenho e mobilidade urbana.  

Casos de Estudo 

TagusPark 

 

Mapa 1 - Ortofotomapa TagusPark 

Fonte: Google Earth (2004) 

Criado em 1992, o TagusPark, parque de ciência e tecnologia, está situado no 

limite norte do concelho de Oeiras junto à confluência dos Concelhos de Cascais e 

Sintra (Mapa 1). Possui como accionista maioritário Câmara Municipal de Oeiras, 

estando nele instaladas um total de 79 empresas, 5 Instituições I&D, 9 star-ups, o 

campus do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e as instalações físicas 

da Universidade Aberta, possuindo igualmente um conjunto de serviços de apoio entre 
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os quais: restauração, centro de congressos, ginásio, residência universitária e outros. 

Actualmente está a ser realizado um processo de requalificação do seu núcleo central 

com o objectivo de introdução de novos espaços, serviços de apoio e possibilitar a 

realização de eventos culturais. 

Se por um lado o TagusPark possui um mix funcional elevado e um alto nível de 

acessibilidade rodoviária, pela sua proximidade à A5, IC19 e CREL, o seu afastamento 

aos aglomerados urbanos envolventes e a falta de atractividade para o exterior faz dele 

uma ilha urbana. 

  

Figura 7 - Ocupação do Espaço Público pelo Carro – TagusPark 

Fonte: Autor 

Em termos de acessibilidades externas a baixa frequência de transportes 

públicos para o pólo cria uma elevada dependência do veículo individual (Fig. 7), 

combatida pelas empresas e Instituto Superior Técnico com a introdução de transportes 

colectivos próprios. 

Por outro lado a dificuldade de circulação interna por meios suaves, criada pela 

grande distância entre edifícios, uma topografia irregular e a existência de barreiras 

urbanas ao uso da bicicleta, como lombas, aliada à já referida alta dependência do 

veículo pessoal no acesso externo, diminui a atractividade dos serviços de apoio 

existentes no pólo, reduzindo significativamente o contacto de carácter informal entre as 

diversas instituições fixadas neste local (Fig. 8). 
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Figura 8 - Espaço Público Vazio 12h30 – TagusPark 

Fonte: Autor 

A procura de localizações mais centrais, com maior nível de acessibilidade, 

mobilidade interna e oportunidades de contacto de carácter informal e partilha de 

conhecimentos, motivou nos últimos anos a saída de algumas empresas ou 

departamentos do TagusPark, das quais se destacam a Microsoft e IBM, tendo ambas 

se fixado no Parque das Nações. 

Lagoas Park 

O Lagoas Parque é um parque de escritórios localizado em Porto Salvo, também 

no concelho de Oeiras. Foi criado em 2001 pelo Grupo Teixeira Duarte (Mapa 2). 

Possui um total de 15 edifícios albergando um total de 78 empresas, complementadas 

com um conjunto de serviços de apoio tal como um pequena galeria comercial com 

área de restauração, um Ginásio, um Centro de Congressos e um Hotel. 

Possuindo um carácter diferenciado do TagusPark, com uma maior densidade 

construtiva, mantém o mesmo nível de acessibilidade rodoviária, possuindo uma 

proximidade maior com Oeiras e outros pequenos aglomerados populacionais como a 

Lage e Porto Salvo. 
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Mapa 2 - Ortofotomapa Lagoas Park 

Fonte: Google Earth (2004) 

 

Figura 9 - LagoasPark - Praça Central 

Fonte: Autor 

Derivado da sua maior proximidade a aglomerados urbanos usufrui de um 

maior números de carreiras rodoviárias, no entanto a frequência das mesmas é baixa. 

A falta de aposta nas acessibilidades externas por meios suaves torna a sua utilização 

residual, no entanto os seus acessos rodoviários constituem uma boa base para uma 

futura implantação neste tipo de mobilidade. 

Em termos de mobilidade interna, a sua elevada densidade construtiva e 

proximidade entre edifícios promove as deslocações internas por meio pedonal (Fig. 

10). A concentração dos principais serviços de apoio, num jardim central de pequena 

dimensão (Fig. 9) e uma aposta num programa cultural interno, vocacionado para as 
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pausas laborais, promove a utilização dos serviços de apoio e o contacto informal entre 

as diversas empresas ali fixadas. 

Apesar da sua maior proximidade a aglomerados urbanos o LagoasPark, tal 

como o TagusPark, possui uma elevada dependência do veículo individual, no entanto 

a aplicação de um desenho urbano mais denso, uma aposta na promoção da 

mobilidade interna pedonal e dos serviços de apoio origina uma real utilização dos 

espaços públicos e o contacto informal dos seus utilizadores. 

   

Figura 10 - Utilização do Espaço Público - 15h – LagoasPark 

Fonte: Autor 

Madan Parque 

Localizado no Monte da Caparica, Almada, o Madan Parque é um parque de 

Ciência e Tecnologia criado em 1995 gerido por uma Associação sem fins lucrativos 

tendo como associados a Câmara Municipal de Almada, a Câmara Municipal do 

Seixal, a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, entre 

outros. Insere-se no pólo a Faculdade de Ciências e Tecnologias e inclui uma 

incubadora de empresas onde estão instaladas 44 empresas em fase de incubação 

(Mapa 3). 
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Mapa 3 - Ortofotomapa Madan Parque 

Fonte: Google Earth (2004) 

  

Figura 11 - Madan Parque 

Fonte: Autor 

Possui um nível de acessibilidades elevado, quer rodoviário com acessos pelo 

IC20 e A33, quer ferroviário com a existência de duas estações de metro com elevada 

frequência. Para além destes modos estão disponíveis modos suaves inseridos na rede 

ciclável municipal. 



Pág. 26 
 

Em oposição aos restantes casos de estudos o Madan Parque possui as infra-

estruturas base que possibilitariam a sua integração com a cidade, no entanto a 

inexistência de um parceiro empresarial de relativa importância internacional ou 

nacional terá sido a principal causa para a estagnação do projecto numa fase 

embrionária (Fig. 11). 

Análise Espacial 

Princípios da análise sintáctica 

A análise espacial foi desenvolvida tendo como ponto de partida o trabalho 

desenvolvido por Hillier e Hanson na década de 80 do século XX, sintetizado na obra 

“The Social Logic of Space”. 

O princípio base da análise sintáctica é o conceito de que as características 

físicas e espaciais de uma qualquer estrutura urbana estão correlacionas com a forma 

como os espaços são vividos, explorados e apreendidos. Desta forma o mapa axial 

pretende descrever de forma simplificada a configuração da malha urbana, a sua 

continuidade, bem como as relações presentes entre os diferentes espaços. 

O peão tende a atravessar os espaços em percursos rectos com o menor 

número de mudanças de direcção, percursos naturais. Ao desenhar um mapa axial o 

conjunto de linhas axiais deve atravessar a totalidade do espaço convexo da malha 

urbana em estudo. 

Tendo em conta este desenho simplificado da estrutura urbana, socorremo-nos 

da teoria dos grafos para compreender as relações presentes no sistema, tendo em 

conta um conjunto de variáveis ou medidas sintácticas. 

Medidas Sintácticas 

A análise sintáctica baseia-se na compreensão do espaço em dois momentos 

distintos, na totalidade dos espaços que compõe o sistema, com as medidas globais, e 

na compreensão de partes de sistema e as relações de vizinhança estabelecida entre 

espaços adjacentes, com medidas locais. 
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R - Raio 

A medida R (raio) restringe a uma profundidade igual ou menor ao seu valor o 

número total mudanças de direcção consideradas a partir da origem. Quanto menor 

for o número total de mudanças consideradas mais restrito e sectorial se tornam os 

resultados. 

Integração 

O nível de integração de uma determinada linha axial, em relação ao restante 

sistema, depende do número de mudanças necessárias para a alcançar, ou seja, a sua 

profundidade. Esta medida traduz o nível de centralidade ou segregação de um 

determinado espaço. 

Esta medida é obtida a partir da assimetria relativa (AR), cujos valores variam de 

0 a 1, sendo calculado pela Equação 1: 

𝐴𝑅𝑖 =
2(𝑀𝐷𝑖 − 1)

𝑛 − 2
 

Equação 1 - Integração 

Profundidade 

A profundidade de uma linha axial, tal como a integração, é obtida medindo a 

distância entre os diversos espaços do sistema. Exprime os níveis de acessibilidade de 

um determinado local e é nos dada pela seguinte equação: 

Pr 𝑜𝑓𝑖 = �𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

  

Equação 2 - Profundidade 

Controlo 

O nível de controlo revela “a importância do espaço enquanto destino para os 

espaços adjacentes” (Serdoura, 2006:31). Exprime a relação entre a quantidade de 

conexões que um espaço possui em relação aos seus espaços adjacentes. Sendo nos 

dados pela Equação 3. 
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖 = �
𝑎𝑖𝑗
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑖𝑗

 

Equação 3 - Controlo 

Conectividade 

A conectividade de um espaço é a quantidade de conexões que este possui com 

os seus adjacentes. É uma das características espaciais mais perceptíveis, sendo 

calculada pela equação 4. 

𝐶𝑜𝑛𝑖 =  �𝑎𝑖𝑗
𝑖

 

Equação 4 - Conectividade 

Comprimento das linhas axiais 

 Esta é a medida de maior simplicidade, uma vez que demonstra a dimensão 

dos espaços. Tira partido da metodologia de desenho de um mapa axial que possui 

como base o desenho da maior linha possível ao longo do espaço. 

Correlação entre as Medidas Globais e Locais 

Inteligibilidade 

A inteligibilidade de um espaço reflecte e capacidade de compreensão da 

estrutura do sistema e a relação que um espaço possui com o todo. 

A Inteligibilidade Global de um sistema é a correlação entre a Integração 

(Global) e a Conectividade, por outro lado a Inteligibilidade Local é a correlação entre 

Integração de Raio 3 e a Conectividade. 

Acessibilidade 

A acessibilidade permite estabelecer quais os espaços mais alcançáveis num 

sistema quer a nível global (Integração Global X Controlo) quer a nível Local 

(Integração R3 e Controlo) 
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Efeito Local 

Resultante da correlação entre a Integração de Raio 3 e a Integração Global, o 

efeito local permite-nos compreender a relação entre os diversos espaços do sistema 

em análise. 

Permeabilidade 

Resulta da correlação entre o Comprimento das Linhas e a Conectividade, 

demonstrando o grau de aptidão que um determinado espaço ou sistema possui para o 

seu atravessamento. 

Dimensão Local 

Resultando da correlação da Conectividade e do Controlo, exprime a qualidade 

do espaço na forma como o espaço “proporciona sentimentos de conforto e 

segurança” (Carvalho, 2012).  



Pág. 30 
 

3. Caso de Estudo: Vendas Novas 

Enquadramento Territorial 

 Inserida no eixo urbano de Évora, Montemor-o-Novo e Arroios e na periferia 

metropolitana da cidade de Lisboa, a cidade de Vendas Novas encontra-se entre 

realidades, usufruindo das influências destas duas regiões (Mapa 4). 

 

Mapa 4- Localização Regional  

Fonte: CCDR-LTV. Adaptação: Autor 

A sua proximidade à Área Metropolitana de Lisboa (AML) permite à cidade 

beneficiar da proximidade de um conjunto de infra-estruturas de transporte de 

importância nacional e europeia (Mapa 5). Em termos de acessibilidades rodoviárias a 

cidade está conectada com a A6 e Nacional 4, permitido distância temporais de 40 

minutos do Centro de Évora, a 45 minutos do Porto de Setúbal, a 1hora do Porto de 

Lisboa e 1hora e 30 minutos do porto de Sines, possuindo igualmente conexões 

ferroviárias para estes pontos. Em termos aeroportuários é servida pelo Aeroporto da 
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Portela, a 1hora de percurso rodoviário e existindo perspectivas de aproximação desta 

infra-estrutura com a construção do Novo Aeroporto de Lisboa em Alcochete a 35 

minutos de distância por meios rodoviários. 

Existem igualmente perspectivas da construção de uma Linha de Bitola Europeia 

e/ou Alta Velocidade passando pelo concelho, permitindo igualmente a possibilidade 

de criação de um novo ramal de carácter industrial na cidade. 

 

Mapa 5 - Acessibilidades Regionais  

Fonte: Estradas de Portugal. Adaptação: Autor 

Devido à posição geográfica de Vendas Novas, a maioria das polaridades tanto 

industriais como turísticas com relações de proximidade concentram-se na Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), este factor potencia a criação de relações institucionais 

de interesse socioeconómico com outras cidades da AML (Mapa 6). A capitalização 

desta proximidade será então para Vendas Novas um factor determinante para o seu 

crescimento sustentável, podendo esta afirmar-se como a porta do Alentejo para a AML 

e para o Alentejo como o catalisador das relações com a AML. 
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Mapa 6 - Polaridades Regionais  

Fonte: Estradas de Portugal, CCDR-LTV, CCDR-Alentejo. Adaptação: Autor 

 

Enquadramento Histórico  

  As origens de Venda Novas remontam a 1520, ao reinado de D. João II, altura 

em que é emitido o seu foral. No final do Séc. XVI D. João III manda construir uma 

Estrada Real conectando a antiga Aldeia Galega, actual Montijo, a Montemor-o-Novo, 

por forma a encurtar o tempo de viagem aquando das suas deslocações. 

Posteriormente, no Séc. XVI foi mandada construir por D. João III ou pelo primeiro-

duque de Bragança, uma estalagem em Vendas Novas, a partir da qual a cidade se 

começa a desenvolver. 

 Em 1729, D. João V, por ocasião dos casamentos do Príncipe do Brasil com a 

D. Maria Anna de Bourbon e do Príncipe das Astúrias com a Infanta D. Maria Bárbara, 

foi mandado construir em Vendas Novas o Palácio Real, uma vez a povoação se situar 

sensivelmente a meio caminho entre o Montijo e Évora. 
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 Em 1853, a Rainha D. Maria II entrega o Palácio ao Ministério da Fazenda, 

sendo que em 1857 este é transferido para o Ministério da Guerra, sendo criada em 

1861 a Escola Prática de Artilharia. Igualmente no ano 1861 entra em serviço a ligação 

ferroviária entre o Barreiro e Vendas Novas cujo desenho original teve de ser alterado 

de forma a conservar a totalidade do Palácio Real (Fig.12).  

  

Figura 12 - Envolvente Palácio Real - Séc. XIX 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal 

 Em 1911 a povoação é elevada a vila, em 1962 a freguesia de Vendas Novas 

torna-se município independe. Em 1993 a vila é elevada a cidade. 

 Tendo como ponto de partida a população inicial de 1864, Vendas Novas 

possui uma tendência de crescimento invulgar. Se até à década de 50 do séc. XX é, de 

entre os concelhos vizinhos, o concelho com o crescimento mais elevado, sofre uma 

forte quebra populacional na década de 60 e 70 e sendo apenas na década de 80 que 

podemos afirmar que este é ultrapassado, em termos de crescimentos populacional 

pelo concelho de Alcácer do Sal e na última década pelo concelho do Montijo (Fig.13). 

Destes dados podemos extrapolar que o concelho possuiu o seu maior 

crescimento e alterações demográficas na primeira metade do século XX, tendo desde 

então estabilizado. 
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Figura 13 - Evolução Populacional Dados Relativos 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Adaptação: Autor 
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Caracterização Sociodemográfica 

 O Concelho de Vendas Novas caracteriza-se demograficamente por um 

crescimento populacional estável, com uma taxa de crescimento relativo de 0,65% a 20 

anos e de 0,44% a 50 anos, acima da taxa de crescimento nacional, de 0,35% a 20 

anos e 0,37% a 50 anos. 

 Possuindo um crescimento acelerado no início do século XX, sofreu perdas de 

população nas décadas de 60 e 70, passando de uma população de 10 943 residentes 

em 1950 para 9 051 em 1960, derivado do êxodo rural. No entanto em contraste com 

os concelhos vizinhos (Montemor-o-Novo e Alcácer do Sal), recuperou a sua população 

para níveis similares aos de 1950, no final da década de 70. No início da década de 

80, volta a registar um decréscimo populacional, desta vez muito menor. (Fig.14) 

 

Figura 14 - Evolução Populacional Números Absolutos 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Adaptação: Autor 
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Figura 15 - Evolução Pirâmide Etário em 20 anos 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Adaptação: Autor 
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Com a chegada do século XXI o concelho tem assistido a um crescimento 

populacional estável, novamente em contraste com a tendência verificada na Região do 

Alentejo, mas não conseguindo atingir níveis tão elevados de crescimento como os 

verificados nos concelhos da AML, como Montijo e Palmela. 

Actualmente o Concelho possui uma população total de 11 846 habitantes dos 

quais 82%, (9 681), residem no perímetro urbano da cidade de Vendas Novas. 

Em termos de distribuição etária da população, esta encontra-se envelhecida, 

comparativamente com o caso nacional, representando a faixa com idade superior a 

60 anos, 30% da sua população total, uma quebra da população entre os 45 e os 59 

anos, principalmente população feminina, no entanto, e apesar desta quebra a 

população adulta, em fase activa, representa mais de 50% da população total, 

finalmente é na população jovem que assistimos à maior quebra representando apenas 

20% da sua população (Fig.15). 

Os níveis de escolaridade da população, no concelho de Vendas Novas são 

inferiores à média nacional (Fig. 16 e 17). Tendo em conta a população envelhecida 

onde a média nacional é inferior à do concelho (Fig.15), este poderá ser um dos 

factores determinantes desta realidade. Se por um lado existe uma maior percentagem 

de população sem formação e com o 1º ciclo de escolaridade (50,1% em Vendas 

Novas sendo 44,4% a Média Nacional), o concelho atinge níveis similares da média 

nacional entre o 2º ciclo e o ensino Pós-Secundário (42,4% em Vendas Novas e 43,9% 

a média nacional). Já no ensino superior apesar de possuir um nível inferior à da 

média nacional a sua evolução na última década está a par desta, tendo duplicado. 

Por outro lado, quer em 2001, quer em 2011 o concelho registou níveis de abandono 

escolar inferiores à média nacional, sendo que em 2011 este se encontra a menos de 

metade da média nacional (0,73% em Vendas Novas sendo 1,58% a média Nacional). 

Dentro da área da educação 16,9% da população do concelho de Vendas 

Novas são estudantes, uma percentagem abaixo da média nacional, possuindo 

igualmente uma percentagem menor de estudantes no ensino superior, sendo que 

Vendas Novas possui 14% da sua população estudantil a frequentar o ensino superior, 

enquanto a média nacional é 19% (Fig.17). Os estudantes que frequentam instituições 

de ensino fora do concelho de origem (Vendas Novas) são em menor percentagem que 

a média nacional. 
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Figura 16 - Dados Nível de Escolaridade 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Adaptação: Autor 
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 Em directa relação com a elevada percentagem de população acima dos 60 

anos Vendas Novas possuía em 2011 uma percentagem superior de reformados em 

relação à média nacional, encontrando-se na ordem dos 29,3% enquanto a média 

nacional é de 22,1%. 

 Outro factor determinante é a percentagem de população sem actividade 

igualmente superior à média nacional, situada nos 41,9% da população, sendo a 

média nacional 37,6%. Por outro lado, em 2011, o concelho possuía uma taxa de 

desemprego bastante inferior à média nacional encontrando-se nos 3,7% enquanto a 

média nacional se encontrava nos 6,3%, sendo que a percentagem de desempregados 

à procura do 1º emprego era igualmente menor, situada nos 16% enquanto a média 

nacional era de 18,5%. 

 

Figura 17 - Áreas de Actividade da População, 2011 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Adaptação: Autor 

 Em termos de emprego a área de maior empregabilidade é o sector terciário 

seguido, do sector secundário e finalmente o sector primário. Apesar do sector primário 

representar apenas 6,5% do emprego do concelho esta percentagem é mais do dobro 

da média nacional, situada nos 3,1%, por outro lado nos sectores secundário e terciário 

a distância da média nacional é bastante menor. 
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 O poder de compra per capita, um dos indicadores mais utilizados para 

extrapolar o desenvolvimento e capacidade economia de uma região, o Concelho de 

Vendas Novas encontra-se abaixo da média nacional por menos de 5%, mas bastante 

acima do poder de compra dos seus concelhos vizinhos da região do Alentejo estando 

o seu poder de compra mais próximo dos concelhos da AML (Fig.18). 

 

Figura 18 - Comparação de Poder de Compra 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Adaptação: Autor 

Estrutura Funcional 

A cidade de Vendas Novas caracteriza-se por uma mancha central urbana 

densa e três manchas dispersas em processo de urbanização. Em termos funcionais é 

tendencionalmente habitacional pontuado com pequenos comércios dispersos em piso 

térreo, sendo que a maioria do comércio, serviços e equipamentos se concentram em 

duas grandes manchas polarizantes e a indústria concentra-se a Este da Cidade (Mapa 

7). 

 As duas grandes manchas polarizantes (Mapa 8) desenvolvem-se em torno de 

duas grandes vias, a Estrada Nacional 4 e a Avenida 25 de Abril sendo que no eixo da 

Estrada Nacional 4 podemos definir 3 áreas, a primeira em torno da Parada D. Pedro 

V, a segunda em torno do Parque da Cidade e a terceira no troço da Rua da Boavista. 
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Mapa 7 - Funções e Rede Ciclável na Cidade  

Fonte: Autor 

Em torno da Parada D. Pedro V situam-se a Escola de Artilharia e seu museu, a 

Estação Ferroviária, os serviços da Câmara Municipal e Junta de Freguesia, entre outros 

serviços públicos como correios e repartição de finanças, bem outros tipos de serviços, 

restauração e comércio a retalho (Fig. 19). 

Junto ao Parque da Cidade, prevalecem os serviços de apoio à juventude da 

Câmara Municipal, equipamentos culturais, bem como algum comércio a retalho e 

restauração, apesar de em muito menor quantidade e dimensão que em torno da 

Parada D. Pedro V. Já no núcleo da Rua da Boavista destaca-se a restauração. 
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Figura 19 - Distribuição Funcional Parada D. Pedro V 

Fonte: Autor 

No eixo da Avenida 25 de Abril, localiza-se a Estação Central de Camionagem 

e o Mercado Municipal, bem como um conjunto alargado de equipamentos públicos na 

área da saúde, educação, desporto, entre outros, possuindo algum comércio de apoio 

aos equipamentos. 

Encontra-se em pedonalização o núcleo em torna da Igreja de Santo António, 

podendo este tornar-se uma polaridade conectora entre o eixo da Estrada Nacional 4 e 

da Avenida 25 de Abril, no entanto neste eixo os espaços comerciais ainda se 

encontram por ocupar. 
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Mapa 8 - Polaridades Existentes  

Fonte: Autor 

Espaço Público 

A cidade de Vendas Novas, tal como referido no Capítulo 3, surgiu com a abertura 

da Estrada Real entre o Montijo e Montemor-o-Novo, tendo o seu aglomerado urbano 

se desenvolvido em torno desta via, o que provocou uma acumulação de funções e 

áreas polarizantes neste eixo. Uma vez as suas principais funções se situarem em torno 

de grandes eixos viários, a qualidade do espaço público em termos de vivência e 

desenho foi de forma generalizada restringida pela grande intensidade de tráfego 

existente, sendo parte significativa do espaço público ocupado por barreiras verdes 

(Fig.20). 
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Figura 20 – Avenida da República - Actualidade 

Fonte: Autor 

Espaços de Circulação 

A cidade de Vendas Novas possui uma mobilidade interna em muito baseada nos 

meios suaves (Fig. 21) e no transporte individual, não possuindo uma rede de 

transportes públicos citadina. A hierarquia viária está estruturada em torno de grandes 

vias regionais, uma rede de vias de distribuição principal e uma rede de distribuição 

local (Mapa 9). Existindo ainda a necessidade de hierarquização viária das Zonas de 

Expansão Oeste, Nordeste e Noroeste. 

  

Figura 21 - Uso de Meios Suaves - Avenida da República 

Fonte: Autor 

Apesar de se verificar o uso significativo dos meios cicláveis pela população para as 

deslocações internas, a falta de uma rede de ciclovias na cidade torna esta difícil, 

principalmente pela existência de inúmeras barreias urbanas, variações da cota de 

passeio e mudanças bruscas de direcção. 
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Mapa 9 - Rede e Hierarquia Viária na Cidade  

Fonte: Estradas de Portugal e Autor 

Rede Viária Regional 

A Rede Viária Regional desempenha dupla funcionalidade, enquanto via de 

atravessamento e via distribuidora principal, o que tende a provocar congestionamentos 

na circulação rodoviária, além disso também se assume como barreia para a 

circulação de meios suaves. 

Em termos de qualidade formal as vias garantem, na sua maioria, condições 

razoáveis de circulação rodoviária, à excepção do troço bifurcado da Estrada Nacional 

4, constituído pelas Ruas Dr. Miguel Bombarda e General Humberto Delgado. 

A mobilidade por meios suaves possui uma qualidade baixa. Em termos de 

mobilidade pedonal estas vias não oferecem condições favoráveis à circulação pedonal 
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possuindo bastantes barreias e quebras de percurso, uma insuficiência de 

atravessamentos pedonais, falta de sombreamento no período estival derivado da falta 

de vegetação, insuficiência de iluminação nocturna, um grande fluxo de pesados para 

além de uma elevada poluição sonora. Os únicos troços que demonstram melhorias 

nas condições de circulação por meios suaves é o troço da Estrada Nacional 4, na 

Parada D. Pedro V, sendo neste caso a situação mais preocupante a deficiente 

iluminação nocturna. 

A Rede Viária Regional é constituída pelas seguintes vias: 

• Estrada Nacional 4 - possui dentro do perímetro urbano, de oeste para este, 

as seguintes denominações: Rua da Boavista, bifurcação constituída pelas 

Ruas Dr. Miguel Bombarda e General Humberto Delgado, Avenida da 

República, Rua Joaquim Mendonça e Rua São João de Deus; 

• Estrada da Afeiteira, situada a sudoeste, designada Avenida 25 de Abril; 

• Estrada Nacional 380, localizada a nordeste, com o nome Rua do Polígono; 

• Variante 1 da Estrada Nacional 251 ou Estrada da Canha, a noroeste; 

• Estrada da Cabrela, a sul, sendo que dentro do perímetro urbano no troço 

denominado por Avenida da Misericórdia constitui uma via de Distribuição 

Principal. 

Rede Viária Principal 

A Rede Viária Principal em Vendas Novas, em claro contraste com a Rede Viária 

Regional possui, de uma forma geral, uma boa qualidade de espaço público. 

Em termos de circulação rodoviária assegura boas condições de fluidez, eficácia e 

segurança. Quanto à circulação pedonal demonstra uma preocupação com o desenho 

do espaço público garantindo as qualidades formais e funcionais. Já quanto aos meios 

cicláveis, existe a necessidade de introdução de faixas cicláveis com uma pavimentação 

adequada. 

Os troços com condições menos favoráveis são as Ruas Alexandre Braga e 

Almirante Gago Coutinho. No caso da Rua Alexandre Braga a reduzida largura do 

espaço público não permite melhorias significativas do espaço, mas no caso da Rua 

Almirante Gago Coutinho é urgente uma intervenção para regularização do 

estacionamento. 
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A Rede Viária Principal é constituída pelas seguintes vias: 

• Avenida da Misericórdia; 

• Avenida Marechal Craveiro Lopes; 

• Rua Alexandre Braga; 

• Rua Almirante Gago Coutinho. 

Rede Viária de Distribuição e Rede Viária Local 

A Rede Viária de Distribuição e Rede Viária Local é vasta e possui um razoável 

desenho de espaço público, sendo apenas importante referir a necessidade de melhoria 

na sua compatibilização com o uso de meios cicláveis. 

Espaços de Estadia e Lazer 

A cidade possui um grande potencial para a realização de actividades de lazer e 

estadia, pela sua topografia plana, património histórico e conjunto alargado de praças 

e terreiros (Fig. 22). Apesar do elevado número de praças e terreiros a fraca qualidade 

da maioria destes espaços, a sua proximidade a eixos viários regionais ou a falta de 

funções, origina uma escassez de espaços qualificados e consequentemente uma fraca 

a utilização dos existentes (Mapa 10). 

  

Figura 22 - Parque Cidade e Jardim Escola Prática de Artilharia 

Fonte: Autor 

As Área Verde da cidade apresentam mais de 15 hectares, com um ratio de cerca 

de 16,3m2 por habitante, acima do mínimo definido pela Organização Mundial de 

Saúde (12m2 por habitante), mas bastante inferir ao recomendado, no seu Relatório 

Anual de Saúde Mundial, de 36m2 por habitante. Os espaços verdes encontram-se 

dispersos pela cidade ocupando cerca de 16,7% da área urbana, sendo 43,7% 

localizado em propriedades privadas e 33,9% estão afectos ao parque da cidade. 
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Mapa 10 - Espaços de Estadia e Lazer  

Fonte: Autor 

 Em suma, a Cidade necessita de uma política de aumento da área verde e de 

melhoramento dos espaços públicos de forma aumentar a sua qualidade e 

consequentemente a sua utilização. 

Pólo Industrial de Vendas Novas 

 Situado a Este da cidade, o Pólo Industrial (Fig. 23 e 24) ocupa uma área de 

100 hectares, estando nele instaladas 41 empresas das áreas das indústrias 

transformadoras, comércio e reparação automóvel, comunicações e de prestação de 

serviços a empresas. O Pólo Industrial é propriedade da Sociedade do Parque Industrial 

de Vendas Novas sendo 51% do seu capital possuído pela Câmara Municipal de 

Vendas Novas e Juntas de Freguesias de Vendas Novas e de Ladeira, sendo o restante 

capital de investidores privados. 
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Figura 23 - Parque Industrial 

Fonte: Autor 

 Em termos de acessibilidades externas possui um acesso directo à Estrada 

Nacional 4, encontrando-se a menos de 5 minutos do nó de acesso à Auto-estrada 6. 

Apesar da sua proximidade à EN4 o seu acesso por esta via é feito apenas por um 

cruzamento desnivelado (Fig. 23) com a Linha Férrea do Alentejo restringindo a sua 

acessibilidade. A inexistência de uma rede de transportes públicos urbanos e a 

dificuldade de acesso por meios suaves origina uma dependência do transporte 

individual. 

 

Figura 24 - Rotunda Norte - Parque Industrial 

Fonte: Autor 

 Apesar das boas condições base, proximidade à cidade de Vendas Novas e 

facilidade de utilização de meios cicláveis no interior do pólo, as deficientes condições 

de instalação de serviços de apoio e de pequenas empresas bem como a existência de 

um único acesso principal ao pólo resultam numa dependência do automóvel e na 

fraca utilização dos espaços públicos e serviços de apoio. 
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Descrição Sintáctica 

Medidas de Dimensão Global 

 

Mapa Axial 1 - Mapa Axial Total - Integração Global - Área Vendas Novas  

Fonte: Autor 

 Para a realização da análise da cidade de Vendas Novas foi construído o mapa 

axial (Mapa Axial 1) que compreende a rede viária num raio de 10 km do seu 

perímetro urbano, incluindo, para além de Vendas Novas, as povoações de Lavre, 

Cortiçada de Lavre, Afeiteira, Cabrela, Ladeira, Piçarras, Nicolaus, Bombel, Marconi e 

Vale Figueira. 

Integração (rn) 

A cidade de Vendas Novas apresenta valores máximos de integração global de 

0,547 e mínimo de 0,338, possuindo os valores mais altos de integração global da 

rede estudada. O valor médio de integração do sistema global é de 0,354 sendo para 

a Cidade de 0,464. 

O valor mais elevado pertence ao troço Sul da Avenida da Misericórdia, o 

segundo mais elevado é registado no troço urbano da Estrada da Ladeira, o terceiro e 

quinto pertencem à Estrada Nacional 4 finalmente o quarto encontra-se na Rua Luís 



Pág. 51 
 

António Firmino. Sendo que dentro do sistema urbano de Vendas Novas os valores 

mais reduzidos se encontram a norte da linha ferrovia, sendo essas áreas as mais 

segregadas da cidade. 

 

Mapa Axial 2- Integração Global Cidade Vendas Novas  

Fonte: Autor 

A Integração mede o grau de acessibilidade dos espaços. Os elevados valores 

de integração registados demonstram, por um lado, a centralidade da Cidade de 

Vendas Novas, bem como a importância do seu atravessamento por vias de 

importância concelhia, dos quais derivam os elevados tráfegos de atravessamento 

referidos anteriormente (Mapa Axial 2), por outro lado demonstra igualmente que a 

linha ferroviária constitui a principal barreira urbana da cidade. 

Profundidade 

A profundidade permite, em combinação com a integração, compreender a 

acessibilidade de um espaço no seu sistema espacial. Os níveis mais baixos registam-se 

nos mesmos troços em que se registam os níveis de integração mais elevados 

destacando a sua importância no sistema. A profundidade média da cidade de Vendas 

Novas é de 19,049, sendo a do sistema global 28,093 confirmando a centralidade da 

cidade a sua importância nas acessibilidades concelhias. (Mapa Axial 3) 
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Mapa Axial 3 - Profundidade Cidade de Vendas Novas  

Fonte: Autor 

Medidas de Dimensão Local 

Conectividade 

Esta medida sintáctica releva o grau de ligação que um espaço possui com os 

espaços vizinhos, a conectividade apresenta valores entre 1 e 27 tanto para a cidade 

como a totalidade do sistema estudado. 

Os espaços com maior número de ligações são por ordem decrescente a Rua 

Almada Negreiros – Vendas Novas, Rua José Francisco António Firmino – Vendas 

Novas, Estrada de Nicolaus – Nicolaus, Rua Beatriz Costa – Afeiteira, N4 – Bombel e 

Rua do Bocage – Vendas Novas. Já na cidade os espaços com maior conectividade 

predomina na Zona de Expansão Oeste e nas vias de atravessamento.  

Verifica-se que os troços do sistema com maior valor de conectividade estão 

concentrados em vias de atravessamento concelhias e na área de Expansão Oeste de 

Vendas Novas evidenciando a particular importância destas vias na estruturação da 

cidade (Mapa Axial 4). 
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Mapa Axial 4 - Conectividade Cidade de Vendas Novas  

Fonte: Autor 

Controlo 

 

Mapa Axial 5 - Controlo Cidade de Vendas Novas  

Fonte: Autor 

 



Pág. 54 
 

No sistema global a medida controlo apresenta valores que variam entre 0,033 

e 15,367, enquanto na área urbana de Vendas Novas possui valores entre 0,033 e 

11,774, sendo o valor médio similar na área urbana da cidade e do sistema global. A 

via com maior controlo situa-se em Nicolaus derivado à existência de um grande 

número de pequenas estradas de acesso nessa área. 

Já dentro da área urbana de Vendas Novas os troços com maior controlo são as 

vias de atravessamento e da Zona de Expansão Oeste (Mapa Axial 5). 

Integração Local (r3) 

 

Mapa Axial 6 - Integração Local Cidade de Vendas Novas  

Fonte: Autor 

 

Em termos de integração local as médias de valores apresentados são de 1,365 

para o sistema global e de 1,644 para a cidade. Dentro do perímetro urbano da 

cidade as vias de maior integração local são as vias da Expansão Oeste em muito 

derivado da sua dimensão e as estradas de atravessamento. 

 Novamente confirma-se a importância das estradas de atravessamento para o 

desenvolvimento da cidade e para as vivências diárias (Mapa Axial 6). 
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Comprimento das linhas axiais 

As maiores linhas do sistema situam-se no exterior do perímetro urbano da 

cidade em particular ao longo do trajecto da Auto-Estrada 6, situada a sul da cidade. 

No interior da cidade destacam-se as vias da zona de Expansão Oeste e a Estrada 

Nacional 4 (Mapa Axial 7). 

 

 

Mapa Axial 7 - Comprimento de Linhas Cidade de Vendas Novas  

Fonte: Autor 

 

Correlação entre as Medidas Globais e Locais 

Inteligibilidade Global (Integração rn x Conectividade) 

Em termos de inteligibilidade do sistema urbano (Fig. 25) a cidade de Vendas 

Nova demonstra um coeficiente de 0,158 comparativamente com o 0,038 do sistema 

global.  
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Figura 25 - Diagrama de Dispersão Inteligibilidade Global – Vendas Novas 

1- Rua Almada Negreiros  2- Rua Luís António Firmino 

2- Rua Beatriz Costa   3- Rua du Bocage 

Fonte: Autor 

Em conformidade com o anteriormente e subsequentemente registado 

destacam-se do sistema urbano as vias de atravessamento e da Zona de Expansão 

Oeste da Cidade pela sua malha regular. 

Inteligibilidade Local (Integração r3 x Conectividade) 

 

Figura 26 - Diagrama de Dispersão Inteligibilidade Local – Vendas Novas 

Fonte: Autor 
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A inteligibilidade local atinge um coeficiente superior, de 0,222, destacando, 

para além das vias em evidência pelo coeficiente de Inteligibilidade global, a Avenida 

Marechal Craveiro Lopes e a Rua Almirante Gago Coutinho, vias distribuidoras 

principais. (Fig. 26) 

Efeito Local (Integração rN x Integração r3) 

 

Figura 27 - Diagrama de Dispersão Efeito Local - Vendas Novas 

Fonte: Autor 

O coeficiente de Efeito Local é bastante elevado tanto à escala do sistema 

global, 0,641, como dentro do perímetro urbano da cidade, 0,642. (Fig. 27) 

Esta característica permite-nos deduzir que à escala global os diversos 

aglomerados urbanos se encontram bastante articulada entre si, constituindo uma 

efectiva rede regional. 

À escala urbana, apesar de existirem grandes áreas de expansão por edificar o 

que causa a existência de uma desconexão das estruturas parciais da cidade, a cidade 

está bem articulada e conectada entre si. 
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Permeabilidade (Comprimento das Linhas x Conectividade) 

Em termos de permeabilidade o sistema global possui um coeficiente de 0,1, 

sendo muito pouco permeável. Em termos do perímetro urbano regista-se novamente 

uma permeabilidade baixa com um coeficiente 0,195. (Fig. 28) 

 

Figura 28 - Diagrama de Dispersão Permeabilidade - Vendas Novas 

Fonte: Autor 

Este coeficiente é tão baixo uma vez a área consolidada da cidade ser bastante 

compacta e irregular. Por outro lado confirma-se novamente a importância das vias de 

atravessamento na malha sendo estas os espaços com maior permeabilidade. 

Dimensão Local (Controlo x Conectividade) 

O coeficiente de Dimensão Local é bastante elevado (Fig. 29), atestando que as 

pessoas possuem um sentimento de segurança e conforto nas suas deslocações dentro 

da cidade, sendo este factor fundamental para uma cidade bastante dependente da 

mobilidade por meios suaves como Vendas Novas. 
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Figura 29 - Diagrama de Dispersão Dimensão Local - Vendas Novas 

Fonte: Autor 

Acessibilidade Global (Controlo x Integração Global) 

 

Figura 30 - Diagrama Dispersão Acessibilidade Global – Vendas Novas 

Fonte: Autor 

 

O coeficiente de Acessibilidade Global (Fig. 30) comprova-nos que a cidade de 

Vendas Novas possui uma acessibilidade baixa em termos globais, significando que a 

sua malha interna é fechada aos fluxos de atravessamento, no entanto e tendo em 

conta as polaridades funcionais da cidade este factor é negativo para a utilização dos 

espaços polarizantes. 
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Acessibilidade Local (Controlo x Integração Local) 

A acessibilidade local (Fig. 31) é muito baixa confirmando os dados fornecidos 

pelo coeficiente de Efeito local comprovando a falta de articulação dos espaços internos 

da cidade. 

 

Figura 31 - Diagrama de Dispersão Acessibilidade Local - Vendas Novas 

Fonte: Autor 

Síntese Análise Sintáctica 

A análise sintáctica vem confirmar alguns dos dados verificados inicialmente 

com as análises in situ, entre os quais a dependência em termos de acessibilidade 

regional e mobilidade interna das vias de atravessamento, o que provoca conflitos entre 

os diversos fluxos que utilizam estas vias e os espaços que as envolvem. 

  Integração 

Global 

Conectividade Controlo Integração 

Local 

Comp. 

Linhas 

Profundidade 

Média 0.46 3.04 1.00 1.64 199.88 19.05 

Desvio Padrão 0.05 2.69 0.99 0.68 298.46 1.93 

Máximo 0.55 27.00 11.77 3.86 2110.63 25.34 

Mínimo 0.34 1.00 0.04 0.33 11.33 16.54 

 

Tabela 1 - Valores Síntese Medidas Sintácticas - Vendas Novas  

Fonte: Autor 
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A caracterização sintáctica da cidade informou-nos, igualmente, que apesar da 

existência de uma dependência das vias de atravessamento a maioria da estrutura 

urbana da cidade é favorável ao uso de meios suaves uma vez existir uma boa 

articulação interna entre os espaços, bem como, características favoráveis à criação da 

sensação de conforto e segurança na cidade, tal como demonstrado na Tabela Síntese 

(Tab. 1). 

Finalmente esta análise permite-nos concluir que a Expansão Oeste da Cidade  

tenderá a criar uma forte polaridade dentro da cidade. 
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4. Estratégia Global 

Análise SWOT 

De forma a sintetizar e melhor compreender as características, problemas e 

potencialidades da cidade de Vendas Novas elabora-se uma análise Strengths (Forças), 

Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), ou SWOT 

(Fig. 32). A análise SWOT, permite-nos elaborar um diagnóstico de um determinado 

território em estudo, simplificando a compreensão do sistema e consequentemente 

facilitar a definição de objectivos e estratégias. 

Das Forças da cidade destaca-se: 

• Topografia plana, favorável à utilização de meios suaves; 

• Conjunto variado de equipamentos urbanos; 

• Património histórico relativamente bem conservado ou em vias de 

reabilitação. 

Das Oportunidades evidencia-se: 

• A boa integração numa rede de acessibilidades regionais e nacionais, 

com perspectivas de aumento com a introdução da rede ferroviária de 

bitola padrão; 

• A boa articulação com os restantes aglomerados urbanos concelhios; 

• A perspectiva de relocalização do novo Aeroporto Internacional de 

Lisboa em Alcochete, diminuindo a distancia física e temporal deste; 

• A divulgação da cidade à escala nacional, apesar desta ainda se 

encontrar no início dentro dessa categoria. 

Por outro lado, destaca-se das Fraquezas: 

• O alto tráfego de atravessamento no interior da cidade e o seu conflito 

com a mobilidade interna; 

• A inexistência de uma rede de transportes públicos urbanos; 

• A desconexão entre a cidade e o seu pólo industrial. 
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Figura 32 - Diagrama Análise SWOT - Vendas Novas 

Fonte: Autor 
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Finalmente das Ameaças evidencia-se: 

• A concorrência com as cidades vizinhas, principalmente as da AML, em 

termos de atractividade empresarial, industrial e populacional. 

Linha Estratégica Geral 

Estratégia Global 

  À escala regional e inter-regional a estratégia que se propõe baseia-se no 

conceito de criação de uma imagem para o concelho enquanto “Elo Conector 

Regional”, tirando partido da localização da cidade de Vendas Novas, o seu património 

histórico, o destaque da escola de artilharia, as suas boas acessibilidade regional e 

nacional. Pretende-se uma aposta no Turismo Rural, Cultural e de Eventos, bem como 

no Pólo Industrial (Fig. 33). 

 

Figura 33 – Diagrama de Estratégia Global 

Fonte: Autor 
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Estratégia Local 

 À escala local propõe-se uma estratégia integrada (Fig. 34) que consolide a 

cidade e promova o seu pólo industrial, capacitando a cidade dos meios necessários à 

concretização da Estratégia Regional, anteriormente apresentada. 

 A consolidação da cidade pretende a definição do seu limite urbano, integrando 

as áreas de expansão urbana já previstas, bem como o Pólo Industrial, a construção de 

uma variante à Estrada Nacional 4, o desenho de uma estratégia de mobilidade interna 

em torno dos meios suaves e a criação de uma rede de espaços públicos polarizantes. 

 A promoção do Pólo Industrial comtempla a sua inclusão no perímetro urbano 

da cidade, o aumento de acessibilidades a este, a introdução de um mix de funções 

complementares à indústria, a possibilidade do desenvolvimento de actividade 24/7 e a 

sua integração na rede de espaços polarizantes. 

 Esta estratégia tem como principal objectivo mitigar os efeitos das fraquezas 

sintetizada na análise SWOT, reduzindo o tráfego de atravessamento no centro da 

cidade, compensando a inexistência de uma rede de transportes públicos urbanos com 

uma aposta na mobilidade interna centrada nos meios suaves e potenciando a 

captação de talento jovem e investimento externo para o Pólo Industrial promovendo o 

crescimento da cidade em termos populacionais, contrariando o envelhecimento da 

mesma. 

 Quanto à escala das ameaças pretende-se dar à cidade as ferramentas 

necessárias à competição com os seus concelhos vizinhos da AML, em particular na 

captação de investimento público e privado para a cidade. 
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Figura 34 - Diagrama de Estratégia Local 

Fonte: Autor 
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Intervenções Propostas e seus Objectivos 

Por forma a concretizar a Estratégia Local são apresentados um conjunto de 

intervenções a médio-longo prazo (Mapa 11). Apesar de algumas intervenções não 

serem aprofundadas ao nível de projecto julgou-se importante referir os principais 

conceitos por detrás destas. 

 

1 – Estrada de Circunvalação; 2 – Reabilitação Parada D. Pedro V;  

3 – Terreiro Sociocultural; 4 – Eixo Polivalente; 5 – Pólo Industrial 

Mapa 11 - Localização Intervenções  

Fonte: Autor 

Variante à Estrada Nacional 4 

A necessidade de criar uma Variante à Estrada Nacional 4 é uma prioridade 

após a realização das análises de caracterização da cidade, essa necessidade prende-

se com a diminuição do tráfego de atravessamento no centro da cidade e 

consequentemente criar condições base para a requalificação dos espaços em torno da 

Estrada Nacional 4 e Avenida 25 de Abril. 
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Mapa 12 - Proposta Variante PDM 1999 

Fonte: DGOTDU 
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Esta preocupação é demonstrada pela Câmara Municipal de Vendas Novas em 

diversos documentos e planos por ela elaborados, tendo apresentado um traçado geral 

de uma variante à EN4 no seu PDM de 1999 e tendo efectuado alterações à proposta, 

a quando do Plano Estratégico Vendas Novas 2020. 

Se por um lado a sua proposta de traçado de 1999 (Mapa 12), apresenta uma 

preocupação com a delimitação e consolidação do perímetro urbano, iniciando-se a 

Oeste à entrada da Cidade Vendas Novas e desaguando no nó de acesso à A6. Este 

traçado acompanha o limite urbano a Oeste, no entanto a Este alarga o perímetro 

existente. 

A reformulação da sua proposta para o Plano Estratégico Vendas Novas 2020 

(Mapa 13) alarga o seu percurso iniciando-se à entrada de Bombel, a 3 quilómetros de 

distância do limite Oeste da Cidade de Vendas Novas, assumindo a possibilidade de 

absorção da aldeia de Bombel pela Cidade. Este traçado possui como principal foco a 

maximização da diminuição do tráfego de atravessamento no centro da Cidade de 

Vendas Novas. No entanto a remoção quase total do tráfego de atravessamento 

poderá ter efeitos negativos na economia da cidade, em particular na área da 

restauração, sendo que uma parte significativa dos seus clientes são pessoas em 

viagem. 

 

Mapa 13 - Proposta Actualizada Câmara Municipal  

Fonte: Câmara Municipal Vendas Novas.   Adaptação: Autor 
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Ambas as propostas alargam o perímetro urbano a Este da cidade, no entanto a 

já existência de grandes áreas de expansão a Oeste, Noroeste e Nordeste da cidade 

em vias de urbanização não justifica o alargamento do perímetro urbano para a 

criação de novas áreas habitacionais. Por outro lado existe uma real necessidade da 

criação de áreas para expansão do Pólo Industrial e Cemitério de Vendas Novas, uma 

vez que ambos se encontram perto da sua ocupação máxima. 

Conclui-se que existe uma real necessidade de criação de uma Variante à EN4, 

que delimite o perímetro urbano da cidade, incluindo as actuais áreas de expansão 

urbana e reservando áreas para a expansão do actual Cemitério e Parque Industrial, 

mitigando o tráfego de atravessamento no centro da cidade. 

Rede de Centralidades Urbanas 

 A necessidade de definição de uma Rede de Centralidades Urbanas para a 

cidade prende-se por um lado, com a necessidade de capacitar as instituições e 

empresas de localizações diversificadas para optimizar a sua instalação, em particular 

à necessidade de fornecer alternativas à Parada D. Pedro V, cuja capacidade comercial 

está quase exausta, e a necessidade de criação de um rede ciclável capaz de conectar 

dos espaços polarizantes na cidade. 

 A definição da rede de centralidade deverá ter como base as áreas polarizantes 

e equipamentos existentes e previstos, devendo considerar não só os espaços públicos 

envolventes a estas polaridades mas também os percursos e ligações entre estes. 

Plano de Mobilidades Interna 

O Plano de Mobilidade Interna surge por um lado pela necessidade de 

reformulação da hierarquia viária criada pela introdução da Variante à EN4 e pela 

necessidade de melhorar as condições à utilização dos meios suaves para as 

deslocações internas de Vendas Novas, tendo particular atenção à Rede de 

Centralidades Urbanas proposta. 

Terreiro do Centro Sociocultural 

Estando situado na área envolvente do Parque da Cidade, o Terreiro do Centro 

Sociocultural (Mapa 14 e Fig. 35 e 36) é um espaço expectante sem tratamento, no 
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entanto a sua situação de proximidade a estes equipamentos culturais polarizantes abre 

a possibilidade do seu aproveitamento como completamento à oferta espacial existente. 

 

Figura 35 - Centro Sociocultural 

Fonte: Autor 

A sua qualificação não deverá desvirtuar o seu carácter enquanto terreiro, mas 

antes tirar partido das suas características enquanto espaço polivalente, delimitando a 

sua área e introduzindo os elementos necessários á sua fruição e utilização de forma 

espontânea. 

 

Mapa 14 - Ortofotomapa Terreiro Sociocultural 

Fonte: Google Earth (2004) 
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Figura 36 - Terreiro Centro Sociocultural 

Fonte: Autor 

Eixo Polivalente 

O plano de intervenção do Eixo Polivalente de Vendas Novas (Mapa 15), 

localizado ao longo da Avenida 25 de Abril, prende-se com a consolidação deste, em 

particular dos terrenos em torno do Estádio Municipal e a área envolvente à Estação 

Central de Camionagem (Fig. 37). 

 

Mapa 15 - Ortofotomapa Eixo Polivalente 

Fonte: Google Earth (2004) 

No caso dos terrenos em torno do Estádio Municipal propõe-se a criação de um 

Parque Urbano dedicado à realização de Feiras e Mercados e grande dimensão e a um 

conjunto de edifícios de apoio ao parque entre os quais um Centro de Exposições e 

pequena Unidade Hoteleira. 
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Figura 37 - Estação Camionagem e Pavilhão Gimnodesportivo 

Fonte: Autor 

Já a área envolvente à Estação de Central de Camionagem a intervenção foca-

se no redesenho dos acessos a este equipamento para pesados, conectando-o 

directamente à Variante da EN4. 

Reabilitação Parada D. Pedro V 

 

Mapa 16 - Ortofotomapa Parada D. Pedro V 

Fonte: Google Earth (2004) 

 A reabilitação da Parada D. Pedro V e espaços envolventes pretende a criação 

de um espaço polivalente central na Cidade. Esta área encontra-se actualmente 

dividida em 5 espaços: O Jardim da escola Prática, a Praça Ajardinada do Museu de 

Artilharia, a Parada D. Pedro V e o Jardim da Avenida da República (Mapa 16). 
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Figura 38 - Parada D. Pedro V - Câmara Municipal 

Fonte: Autor 

Actualmente a Parada encontra-se ocupada por um parque de estacionamento 

da Escola Prática de Artilharia e Câmara Municipal (Fig. 38, 39 e 40) realizando-se 

esporadicamente eventos culturais e feiras. No entanto a sua utilização para eventos é 

restrita sendo apenas utilizada aos fins-de-semana, período em que as necessidades de 

utilização da praça para estacionamento pela Câmara Municipal e Escola de Artilharia 

é residual. 

 

Figura 39 - Parada D. Pedro V - Capela Real 

Fonte: Autor 

O Jardim da Escola Prática de Artilharia é aberto ao público e possui uma 

exposição permanente de parte do espólio do Museu de Artilharia, bem como o 

Monumento aos Soldados Caídos de Vendas Novas (Fig. 41). 

  

Figura 40 - Portão Escola Prática de Artilharia - Séx. XIX e Actualidade 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal e Autor 
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A Praça Ajardina do Museu de Artilharia define-se enquanto elemento de 

enquadramento e protecção do Museu em relação ao tráfego viário da Avenida da 

República/ Estrada Nacional 4. 

Por fim, o Jardim da Avenida da República é um espaço pouco qualificado, 

funcionando como barreira acústica e visual entre a Estrada Nacional 4 e a área 

pedonal da Avenida onde se concentra um conjunto alargado de serviços e comércio. 

A intervenção neste espaço tem como ponto de partida a diminuição de tráfego 

gerada pela construção da Variante da EN4, possibilitando a diminuição ou até 

eliminação completa das barreiras acústicas existentes, permitindo a abertura deste 

espaço e a devolução da Parada D. Pedro V à cidade. 

  

Figura 41 - Jardim Museu 

Fonte: Autor 

Numa primeira fase dever-se-á proceder à relocalização do estacionamento 

existente na Parada em espaços expectantes na envolvente próxima, seguido de um 

redesenho do espaço, estudando o perfil e carácter que este deverá possuir por forma a 

maximizar a sua utilização pela população, dando especial atenção ao espólio 

museológico ali exposto. 

Plano Estratégico Pólo Industrial 

O Plano Estratégico para o Pólo Industrial possui como principais linhas estratégicas 

a diversificação de usos através da criação de áreas dedicadas à instalação de 

actividade e equipamentos complementares à produção industrial e de outras 

actividades 24/7, bem como um redesenho dos espaços públicos por forma a facilitar a 

circulação interna por meios cicláveis (Mapa 17). 
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Mapa 17 - Ortofotomapa Pólo Industrial 

Fonte: Google Earth (2004) 

 As novas áreas especializadas (Fig. 42) devem, na sua generalidade, concentrar 

funções como clusters empresariais, restauração, pequenos comércios e serviços 

apoios. Em termos restrições à edificabilidade nas áreas especializadas dos pólos 

acrescentam-se as seguintes: 

• Cércea máxima 11,00 metros; 

• Obrigatoriedade de reserva de um corredor de 5,00 metros, medidos 

perpendicularmente à fachada, para a criação de barreiras vegetais de 

protecção sonora, em tornos das edificações ou conjunto de edificações 

com o mesmo carácter funcional, admitindo-se excepções quando a 

área a reservar se encontrar circunscrita por edificações do mesmo perfil 

funcional. 
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Pretende-se desta forma criar centralidades no Pólo Industrial que promovam o 

contacto informal entre os trabalhadores das empresas fixadas no Pólo. 

 Na requalificação do espaço público pretende-se a arborização das vias e a 

introduzir faixas cicláveis no interior do Pólo, por forma a incentivar a utilização de 

meios suaves. 

 

Figura 42 - Terreno Centro Cívico 

 Fonte: Autor 

Desta forma pretendesse uma melhoria generalizada da qualidade do espaço 

público do Pólo Industrial e das vivência nele desenvolvidas. 
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5. Traçado da Variante à EN4 

Desenho da Proposta de Traçado 

Possuindo a cidade uma necessidade de redução de tráfego de atravessamento, 

e de definição do seu limite urbano e tendo como referencia as propostas da 

administração local, foi desenhado um novo traçado para a Variante à Estrada 

Nacional 4, com o conceito de Estrada de Circunvalação Urbana. 

 

Figura 43 - Perfil Tipo proposto para a nova Estrada de Circunvalação Urbana 

Fonte: Autor 

Optou-se por um perfil tipo (Fig. 43) constituído, do lado interior da via (urbano) 

para o lado exterior (rural), por uma zona pedonal de 3,00 metros, parqueamento de 

2,00 metros, via automóvel de 4 faixas, de 3,00 metros cada, divididas em 2 sentidos e 

separador central arborizado de 2,00 metros, ciclovia de 2,00 metros de largura e 

finalmente zona pedonal de 3,00 metros. A velocidade recomendada do perfil é de 

70km/h. 

Foi igualmente projectado um perfil tipo secundário (Fig. 44), para os troços 

junto às áreas de expansão Nordeste e Noroeste, por forma a evidenciar a importância 

secundária destas áreas e diminuir os efeitos de especulação fundiária. Neste perfil 

secundário é retirada uma faixa por sentido, bem como o separador central, sendo as 

faixas de rodagem alargadas para 3,5m. 
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Figura 44 - Perfil Tipo proposto para a nova Estrada de Circunvalação Urbana 

Fonte: Autor 

Em acréscimo existem 2 troços onde é removido o separador central (Fig. 45). 

No primeiro troço, localizado na actual Estrada a Landeira entre o entroncamento desta 

com o troço Oeste da Estrada de Circunvalação Urbana, a remoção do separador 

prende-se com a redução da largura do perfil por forma a reduzir a necessidade de 

demolições das edificações pré-existentes. Sendo o segundo no Pólo Industrial por 

forma a facilitar a circulação interna de veículos pesados. 

 

Figura 45 - Perfil Tipo proposto para a nova Estrada de Circunvalação Urbana 

Fonte: Autor 

São ainda propostas 6 rotundas nos cruzamentos da Estrada de Circunvalação 

Urbana com a Estrada Nacional 4, Estrada da Landeira, Nó da A6 e Variante da 

Estrada Nacional 380, bem a remoção da rotunda do Bairro José Saramago e a sua 

substituição por um entroncamento e a reformulação das rotunda da intercepção da 

Avenida da Misericórdia e a Avenida 25 de Abril e a rotunda Norte do Parque 

Industrial, sendo que em ambas se alargou o raio das rotundas e as faixas de 

circulação interiores, bem como um redesenho das áreas pedonais em seu torno. 

(Mapa 18) 
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Mapa 18 - Proposta para o novo Traçado da Estrada de Circunvalação Urbana  

Fonte: Autor 

Análise Comparativa das Propostas 

Por forma a compreender as propostas realizadas e a determinar qual das 

propostas a aplicar, foi realizada a análises sintácticas das três propostas (PDM, Vendas 

Novas 2020 e Proposta Estrada de Circunvalação Urbana). 

A actual proposta apresentada pela Câmara Municipal, inserida na Estratégia 

Municipal Vendas Novas 2020, apresenta os valores gerais mais fracos das três, tal 

como constatado na tabela de síntese (Tabela 4) e nos mapas axiais (Mapa Axial 8 e 9), 

sendo que à escala da cidade possui os menores valores de integração global e 

integração local, concluindo-se que possui os menores benefícios de todas as 

propostas. 
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Actualidade     Proposta PDM 

 

Proposta Actual C.M.V.N.     Nova    Proposta 

Mapa Axial 8 - Integração Global Propostas Variante  

Fonte: Autor 

 Já a proposta do PDM de 1990 e da Estrada de Circunvalação Urbana possuem 

as maiores diferenças relativamente à actualidade. Ambas as propostas apresentam 

valores similares nas principais medidas sintácticas, sendo a sua principal diferença na 

profundidade média do sistema (Tabelas 3 e 5), a proposta da Estrada de 

Circunvalação Urbana possuí o valor médio global mais elevado. 

 Esta diferença prende-se com a forma de desenho da secção sul do traçado, 

sendo que a proposta do PDM utiliza como conexão à Estrada da Afeiteira a Rua 

Marechal Francisco da Costa Gomes e o troço final da Rua José Francisco Fragoso, na 

área de expansão Oeste, enquanto a Estrada de Circunvalação Urbana cria um novo 

troço conectando-se directamente à Estrada da Afeiteira.  
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Actualidade     Proposta PDM; 

 

 

Proposta Actual C.M.V.N.     Nova  Proposta 

Mapa Axial 9 - Integração Local Propostas Variante  

Fonte: Autor  

 Esta diferente abordagem cria maiores valores de integração global e local nas 

linhas correspondentes à Rua José Francisco Fragoso e Rua Marechal Francisco da 

Costa Gomes e diminuindo os valores de Profundidade destas linhas e espaços 

adjacentes, significando um aumento de acessibilidade desta área. 
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  Integração 

Global 

Conectividade Controlo Integração 

Local 

Comp. 

Linhas 

Profundidade 

Média 0.35 2.67 1.00 1.36 241.23 28.09 

Máximo 0.55 27 15.36 4.06 4243.29 62.10 

Mínimo 0.13 1.00 0.04 0.33 8.50 16.54 

 

Tabela 2 - Valores Síntese Medidas Sintácticas - Sistema Global – Actualidade  

Fonte: Autor 

  Integração 

Global 

Conectividade Controlo Integração 

Local 

Comp. 

Linhas 

Profundidade 

Média 0.37 2.67 1.00 1.37 246.30 26.76 

Máximo 0.58 28 15.37 4.06 4243.29 60.42 

Mínimo 0.14 1.00 0.05 0.33 8.50 15.42 

 

Tabela 3 - Valores Síntese Medidas Sintácticas - Sistema Global – Proposta PDM  

Fonte: Autor 

  Integração 

Global 

Conectividade Controlo Integração 

Local 

Comp. 

Linhas 

Profundidade 

Média 0.36 2.67 1.00 1.36 244.59 27.91 

Máximo 0.55 27 15.36 4.06 4243.29 62.09 

Mínimo 0.14 1.00 0.05 0.33 8.50 16.44 

 

Tabela 4 - Valores Síntese Medidas Sintácticas - Sistema Global – Proposta Actual C.M.V.N.  

Fonte: Autor 

  Integração 

Global 

Conectividade Controlo Integração 

Local 

Comp. 

Linhas 

Profundidade 

Média 0.37 2.67 1.00 1.37 248.27 26.88 

Máximo 0.58 28 15.37 4.06 4223.29 61.22 

Mínimo 0.14 1.00 0.05 0.33 8.50 15.36 

 

Tabela 5 - Valores Síntese Medidas Sintácticas – Sistema Global – Nova Proposta  

Fonte: Autor 
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Por outro lado a proposta da Estrada de Circunvalação Urbana introduz um 

conjunto de troços a Norte da Linha Ferroviária, o que produz valores mais elevados de 

integração Global e Local nestas áreas, sendo os maiores aumentos registados no Pólo 

Industrial. 

 A principal diferença entre as propostas encontra-se no atravessamento por 

parte da proposta do PDM de uma maior área habitacional e criando uma área de 

expansão urbana junto ao Eixo Polivalente, enquanto a proposta da Estrada 

Circunvalação Urbana consolida a área do Eixo Polivalente e possui um menor 

atravessamento de áreas habitacionais. 

 Determinou-se, após análise das plantas actuais da cidade, que a proposta do 

PDM de 1990, no troço urbano nas Ruas José Francisco Fragoso e Marechal Francisco 

da Costa Gomes encontra um conjunto de edificações com cerca de 17 metros de 

afastamento o que poderá significar, caso seja aplicada, a demolição de um conjunto 

de 11 edificações ou uma redução significativa do seu perfil. 

 Conclui-se que as propostas do PDM e estrada de Circunvalação Urbana 

apresentam-se como as mais benéficas para a cidade, no entanto a proposta da 

Estrada de Circunvalação Urbana possui um menor impacto no edificado existente 

dado implicar um menor número de demolições resultando numa diminuição 

significativa dos custos de implementação. 

Análise Sintáctica Espacial Pós Estrada de 

Circunvalação Urbana 

Por forma a melhor compreender os efeitos da Estrada de Circunvalação 

Urbana na cidade realizou-se uma comparação entre os resultados das análises 

sintácticas do estado actual e da proposta. 

Integração (rN) 

 Após a aplicação da Estrada de Circunvalação Urbana a cidade de Vendas 

Novas, apresenta melhores valores de integração global relativamente aos obtidos pelo 

actual sistema, sendo o máximo de 0,574, o mínimo 0,357 e o médio 0,484 enquanto 
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os actuais 0,547 para o máximo, 0,328 para o valor mínimo e o valor médio 0,464 

(Mapa Axial 10). 

 

Mapa Axial 10 - Integração Global - Proposta  

Fonte: Autor 

 Os troços com valores mais elevados passam a ser, a Estrada da Afeiteira, 

anteriormente o segundo mais integrado passando agora a primeiro, convertido em 

Estrada Circular, o segundo o seu troço adjacente em direcção ao Eixo polivalente, o 

terceiro a Rua Luís António Firmino, anteriormente o quinto mais integrado, seguido 

pelo troço oeste da EN4, que mantém a sua posição e finalmente o seu troço adjacente 

e Este. 

 De forma generalizado os espaços correspondentes à nova Estrada de 

Circunvalação encontram-se bem integrados, sendo os valores mais baixos registados 

localizados a Oeste a Sul. Destaca-se igualmente uma subida significativa dos valores 

apresentados pelas linhas correspondentes ao Pólo Industrial. 

Profundidade 

Novamente o sistema apresenta uma evolução positiva dos valores, sendo os 

dados de profundidade menores, com o valor médio de 18,37, o mínimo de 15,36 e o 

máximo de 24,07, comprovando uma melhoria significativa de acessibilidade do 

sistema (Mapa Axial 11). 
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Mapa Axial 11 - Profundidade - Proposta  

Fonte: Autor 

Conectividade 

 

Mapa Axial 12 - Conectividade - Proposta 

Fonte: Autor 
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Os valores de conectividade do sistema não registam uma evolução 

significativa, uma vez o valor médio apresentado pela nova proposta é de 3,08 e o da 

actualidade 3,04. (Mapa Axial 12) 

Controlo 

Com a introdução no mapa axial das novas linhas os valores de controlo são 

bastante superior em particular na EN4 e Avenida da Misericórdia, passando o valor 

máximo de 11,774 para 11,912, (Mapa Axial 13). 

 

Mapa Axial 13 - Controlo – Proposta  

Fonte: Autor 

Integração Local (r3) 

Em termos de integração local o calor médio eleva-se de 1,644 para 1,673 

assistindo-se a uma melhoria significativa dos valores da área urbana consolidada e do 

Pólo Industrial. (Mapa Axial 14). 
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Mapa Axial 14 - Integração Local - Proposta  

Fonte: Autor 

Comprimento de Linhas 

 

Mapa Axial 15 - Comprimento das Linhas – Proposta 

Fonte: Autor 

Regista-se um aumento dos valores médios com a introdução da Estrada de 

Circunvalação Urbana, (Mapa Axial 15). 
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Inteligibilidade Global 

 Os valores de inteligibilidade global do sistema são menores, em muito 

derivado das linhas correspondentes à Estrada de Circunvalação Urbana, 

permanecendo as linhas correspondentes ao centro urbano sensivelmente iguais, 

significando uma menor compreensão da cidade na sua totalidade. (Fig. 46) 

 Tal como referido anteriormente e registados nos diagramas subsequentes, 

regista-se um destaque das vias da Expansão Oeste e um aumento considerável dos 

valores da Estrada Nacional 4 e Avenida da Misericórdia. 

 

Figura 46 - Diagrama de Dispersão Inteligibilidade Global - Proposta Vendas Novas 

1- Rua Almada Negreiro  2- Rua Luís António Firmino 

2- Rua du Bocage    3- EN 4 

Fonte: Autor 

Inteligibilidade Local 

 Os valores de inteligibilidade local do sistema são menores, em muito derivado 

das linhas correspondentes à Estrada de Circunvalação Urbana, permanecendo as 

linhas correspondentes ao centro urbano sensivelmente iguais, significando uma menor 

compreensão da cidade na sua totalidade (Fig. 47). 
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Figura 47 - Diagrama de Dispersão Inteligibilidade Local - Proposta Vendas Novas 

Fonte: Autor 

Efeito Local 

 O coeficiente de efeito local regista um decréscimo de 6,1% de 0,642 para 

0,612, não sendo significativa a perda de articulação entre aglomerados urbanos à 

escala concelhia (Fig. 48). 

 

Figura 48 - Diagrama de Dispersão Efeito Local - Proposta Vendas Novas 

Fonte: Autor 
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Permeabilidade 

 O coeficiente de Permeabilidade possui uma evolução bastante positiva sendo 

duas vezes e meia superior, passando de 0,1954 para 0,5065 (Fig. 49). 

 

Figura 49 - Diagrama de Dispersão Permeabilidade - Proposta de Vendas Novas 

Fonte: Autor 

Dimensão Local 

 

Figura 50 - Diagrama de Dispersão Dimensão Local - Proposta Vendas Novas 

Fonte: Autor 
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O coeficiente de dimensão local regista igualmente um aumento de 0,7687 

para 0,7855, resultando numa melhorias das condições de nível social para o aumento 

da utilização dos meios à escala da mobilidade interna (Fig. 50). 

Acessibilidade Global 

A acessibilidade global do sistema, factor determinante na medição da eficácia 

da Estrada de Circunvalação Urbana, quase triplicou de 0,0159 para 0,0444, 

demonstrando não só a eficácia da proposta, mas igualmente a sua necessidade para 

a cidade. (Fig. 51) 

 

Figura 51 - Diagrama de Dispersão Acessibilidade Global - Proposta Vendas Novas 

Fonte: Autor 

Acessibilidade Local 

Tal como a acessibilidade global, a acessibilidade local regista uma aumento 

significativo de duas vezes e meia passando de 0,0675 para 0,1662. (Fig. 52) 
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Figura 52 - Diagrama de Dispersão Acessibilidade Local - Proposta Vendas Novas 

Fonte: Autor 

Síntese 

A análise sintáctica da proposta da Estrada de Circunvalação Urbana, permitiu 

avaliar a sua eficácia nas suas diversas escalas, bem como, comprovar a necessidade 

de construção das vias. Evidencia-se a sua importância para a melhoria significativa da 

acessibilidade de, para e na cidade (Tabela 6). 

  Integração 

Global 

Conectividade Controlo Integração 

Local 

Comp. 

Linhas 

Profundidade 

Média 0.48 3.08 1.00 1.67 214.92 18.37 

Desvio Padrão 0.05 2.70 1.00 0.67 318.44 1.78 

Máximo 0.57 28 11.91 3.94 2142.66 24.07 

Mínimo 0.36 1.00 0.04 0.33 13.20 15.36 

 

Tabela 6 - Valores Síntese Medidas Sintácticas – Proposta Vendas Novas  

Fonte: Autor 
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6. Rede de Centralidades Urbanas 

Tendo como ponto de partida a localização dos principais equipamentos, existentes 

e previstos, e a distribuição funcional na cidade (Mapa 19) criou-se um novo mapa de 

polaridades, introduzindo as áreas com alto potencial polarizante (Mapa 20). Tendo em 

conta as intervenções propostas ao nível do espaço público, desenvolvidas na estratégia 

local realizou-se um novo mapa de distribuição de Espaços Verdes e de Estadia (Mapa 

21) 

 

Mapa 19 - Mapa de Funções Existentes e Propostas  

Fonte: Autor 
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Mapa 20 - Mapa de Polaridades Existentes e Propostas  

Fonte: Autor 

 

Tendo em conta as análises in situ, as análises sintácticas realizadas, entre outros 

factores, isolou-se os principais espaços públicos com características de desenho 

urbano, correspondentes com as descritas no Capítulo 3, adicionando-se a este 

conjunto, os espaços a intervir, definidos na Estratégia Local, classificando-os como 

Espaços Centrais. Posteriormente e recorrendo às ferramentas utilizadas para a 

definição dos Espaços Centrais, em particular as análises sintácticas, definiu-se um 

conjunto de rotas por forma a interligar os espaços. 
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Mapa 21 - Espaços de Estadia e Lazer Existentes e Propostos 

Fonte: Autor 

 

O desenho da Rede de Centralidades Urbanas (Mapa 22) pretende, deste modo, 

definir um conjunto de espaços diversificados que potenciem a vivência do espaço 

público, facilitando igualmente a localização de novos espaços de serviços, comércio e 

equipamentos. 

Esta proposta deverá ser aliada a um projecto de sinalética a colocar no espaço 

público que descrevendo os espaços da rede e as suas funções facilite a percepção da 

cidade pelos utilizadores bem como a circulação de pessoas entre as Centralidades 

Propostas, em particular no auxílio da compreensão da rede ciclável. 
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Mapa 22 - Mapa da Rede de Centralidade Proposta  

Fonte: Autor 
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7. Plano de Mobilidade Interna 

Baseando-se nas alterações propostas à rede de acessibilidades à escala concelhia 

(Mapa 23) com a introdução da Estrada de Circunvalação, da Estrada Municipal 

Afeiteira-Piçarras, prevista no PDM de 1990, e a Rede de Bitola Padrão, realizou-se a 

rehierarquização da rede viária à escala da cidade e municipal. 

 

Mapa 23 - Mapa Rede Rodoviária e Ferroviária Concelho  

Fonte: Estradas de Portugal e Autor. Adaptação: Autor 

A nova hierarquia reduz o nível da Estrada Nacional 4, Estrada Nacional 380 e 

Avenida 25 de Abril dentro do perímetro urbano, de vias regionais para vias 

distribuidoras principais à excepção do troço da Estrada Nacional 4 entre a Avenida da 
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Misericórdia e a Estrada Nacional 380, sendo este troço classificado como via 

distribuidora local. 

Estas alterações derivam do objectivo de diminuição do tráfego de 

atravessamento dentro da cidade e a possibilidade de introdução de medidas 

restritivas, como a proibição de circulação de veículos pesados na Avenida da 

República/EN 4 caso a redução de tráfego neste via não seja significativa. 

 

Mapa 24 - Nova Hierarquia Viária  

Fonte: Autor 

Reduz-se igualmente o nível da Rua Alexandre Braga de via distribuidora 

principal para via distribuidora local como consequência da redução da Avenida da 

República/EN 4. 

Eleva-se ainda os níveis das vias de conexão entre a Estrada de Circunvalação 

Urbana e a Avenida 25 de Abril de vias locais para vias distribuidoras locais, à 

excepção da via de atravessamento do proposto Parque de Feiras e Exposições, uma 
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vez esta via poder ser fechada esporadicamente a quando da realização de eventos 

com necessidades adicionais de espaço. 

Finalmente a nova via de acesso ao cemitério de Vendas Novas é classificada 

como via distribuidora local. 

Após a rehierarquização da rede rodoviária urbana (Mapa 24), realizou-se um 

novo plano ciclável, tendo em conta a largura do espaço canal existente para cada via, 

o seu nível hierárquico, as funções nele existentes e a Rede de Centralidades Urbanas 

(Mapa 25). 

 

Mapa 25 - Rede Ciclável  

Fonte: Autor 

 Apostou-se na criação de ciclovias na Estrada de Circunvalação Urbana, 

estando esta prevista no seu perfil, no troço urbano da Estrada Nacional 4, que 



Pág. 101 
 

possuirá uma redução de largura das faixas rodoviárias e nas vias de conexão entre a 

Estrada de Circunvalação Urbana e as Avenida 25 de Abril, Avenida Generosa de 

Almeida, no Parque Urbano da Cidade, via de acesso ao Cemitério de Vendas Novas e 

Rua 1 do Pólo Industrial, existindo nesta última a necessidade de criação de uma ponte 

ciclopedonal sobreelevada. Existiu, no entanto, a necessidade de desvio da ciclovia no 

troço da estrada de circunvalação de perfil reduzido sul, passando a ciclovia pela Rua 

Marechal Francisco da Costa Gomes. 

 A opção pela criação de uma ciclovia nestes troços prende-se com o elevado 

tráfego automóvel existente, no caso da Estrada de Circunvalação Urbana, pela 

possibilidade de existência de um elevado trefego de pesados, no caso dos troços do 

Pólo Industrial, ou pela previsão de um elevado tráfego ciclável, caso da Estrada 

Nacional 4. 

 Nos restantes troços optou-se pela criação de faixas cicláveis, à excepção da 

Rua António Coelho de Oliveira, Rua Almirante Gago Coutinho, Rua Azinheira e Rua 

Bento Gonçalves, onde a largura do espaço canal não permitia a criação de faixas 

cicláveis, optando-se pelo Tráfego Misto e a aplicação de sinaléticas apropriada, como 

referido no capítulo 6. 

 A opção geral pela criação de faixas cicláveis em oposição da criação de 

ciclovias, prende-se pela existência de um conjunto alargado de barreiras urbanas que 

implicaria recorrentes mudanças de direcção no traçado destas, o que introduziria uma 

velocidade de circulação menor e consequentemente uma redução na atractividade de 

utilização de meios cicláveis, por outro lado a revisão do Código da Estrada de 

Setembro de 2013, permite uma melhor integração de faixas cicláveis e facilita a 

circulação mista de velocípedes e veículos motorizados na rede viária. 

Finalmente é importante referir a necessidade de arborização de algumas vias 

em particular a Rua Luís António Firmino e restantes vias das expansões urbanas Oeste, 

Noroeste e Nordeste, bem como a arborização de troços da Avenida da Misericórdia, 

Rua Catarina Eufémia, Avenida Marechal Craveiro Lopes, Rua Azinheira e Rua 

Almirante Gago Coutinho, por forma a melhorar o conforto da circulação pedonal na 

época estival. 
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8. Reabilitação “Parada D. Pedro V” 

A reabilitação da Parada D. Pedro V e área envolvente implica, numa primeira 

fase, a criação de parques de estacionamentos na envolvente, por forma à remoção do 

parque de estacionamento existente na praça, bem como, compensar a mudança da 

tipologia do estacionamento da Avenida da República de estacionamento livre para 

estacionamento de curta duração, e numa segunda fase uma requalificação do espaço 

público adaptando-o à nova realidade introduzida pela redução do tráfego de 

atravessamento prevista nesta área, eliminando parte das barreira físicas e visuais do 

espaço (Fig. 53). 

 

Figura 53 - Planta de Percursos e Conexões Propostos 

Fonte: Autor 

Estacionamento 

 Com o objectivo de definir a localização do novo parque de apoio à Parada D. 

Pedro V foi estudado, numa primeira fase, as ofertas de estacionamento pré-existentes, 

sendo a principal parque situado na Rua Doutor António José de Almeida, tendo-se 

determinado que a oferta actual se encontra saturada, posteriormente estudou-se o 

alargamento deste parque no entanto esta expansão apenas criaria 88 lugares dos 201 

lugares disponíveis na Parada D. Pedro V. 

Como tal, estudou-se os espaços expectantes urbanos existentes na envolvente 

do Parada D. Pedro V para a criação de novos parques de estacionamento, tendo sido 

determinado a existência de quatro localizações possíveis (Mapa 27): 
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1. A Oeste, os terrenos da Antiga Estação Central de Camionagem e Casernas 

Militares, actualmente ocupados por um conjunto de edificações em 

avançado estado de degradação pertencentes à Escola Prática de Artilharia 

e Câmara Municipal, podendo oferecer cerca de 170 lugares (utilizando 

como área média de ocupação por lugar 30,0 m2); 

2. A Sul, o terreno localizado entre a Rua dos Bombeiros Voluntários, Rua 

Joaquim Pedro de Matos e Rua António Coelho de Oliveira, de propriedade 

privada, com a possibilidade de criar 80 lugares; 

3. A Sudeste; na Rua Joaquim Pedro de Matos uma área actualmente ocupada 

por um pequeno pavilhão industrial e um conjunto de edificações 

abandonadas em avançado estado de deterioração, com a capacidade de 

criação de 245 lugares; 

4.  A Este, na Alameda Doutor José Manuel de Castro Ennes Ferreira e o Largo 

5 de Outubro, actualmente ocupado pelo Estaleiro das obras de renovação 

da Linha do Alentejo e Estação de Vendas Novas, da propriedade da REFER, 

Rede Ferroviária Nacional, com a capacidade de criar cerca de 320 lugares; 

 

Mapa 26 - Planta Localização Parques de Estacionamento 

Fonte: Autor 
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Em termos funcionais destaca-se ainda no terreno a Oeste a existência de um 

acesso lateral à Escola Prática de Artilharia, nos terrenos Sul e Sudeste a sua 

proximidade à área pedonalizada da Igreja de Santo António e no caso do terreno Este 

este ser contiguo à Estação Ferroviária de Vendas Novas e edifícios de formação da 

Escola de Artilharia. 

 Tendo em consideração os espaços disponíveis e as suas características propõe-

se a abordagem da REFER para a disponibilização do terreno a Este, uma vez a sua 

ocupação não ser proibitiva para futuras intervenções da instituição no terreno e cria 

um parque de estacionamento de apoio à Estação de Vendas Novas, actualmente 

inexistente. Caso as negociações não obtenham resultados positivos, propõe-se a 

reabilitação do terreno Oeste combinado com uma segunda localização ou o 

alargamento do parque actualmente existente a Sudoeste. 

 Tendo sido elimina a necessidade de ocupação da Parada D. Pedro V para 

estacionamento propõe-se ainda a alteração da tipologia de estacionamento na 

Avenida da República de estacionamento perpendicular e livre para estacionamento 

paralelo e de duração reduzida, devendo este apenas permitir estacionamento até um 

quarto de hora, por forma a motivar uma maior rotatividade do estacionamento, bem 

como a utilização dos parques criados e existentes na envolvente. 

Intervenção Espaço Público 

 

Mapa 27 - Planta de Enquadramento Geral - Parada D. Pedro V 

Fonte: Autor 
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Mapa 28- Planta Intervenção Parada D. Pedro V 

Fonte: Autor 

 A intervenção no Espaço Público pretende eliminar as barreiras urbanas e 

visuais existentes, preservando, no entanto, a diversidade funcional dos espaços. 

Pretende-se que cada espaço possua uma identidade própria, o Jardim a Nordeste 

reforçará o seu carácter enquanto Museu ao Ar-livre, o Jardim Central abrir-se-á à 

Avenida da República, deixando de proteger o Palácio Real para o enquadrar e mostrar 

à cidade, a Parada D. Pedro V tornar-se-á a praça da cidade, assumindo-se como 

espaço polivalente, o Terreiro da Capela, espaço de deambulação e enquadramento 

da Capela Real e a Avenida assumir-se-á como o eixo conector de todo o espaço 

(Mapas 28 e 29 e Fig. 54 e 55).  

 

Figura 54 - Corte Transversal - Jardim Museu e Avenida 

 

Figura 55 - Corte Transversal - Parada D. Pedro V 

Fonte: Autor 
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Jardim-Museu 

Neste espaço pretende-se melhorar a sua capacidade expositiva, concentrando 

as peças sem uso cerimonial actualmente distribuídas pelos restantes espaços, bem 

como eliminar os problemas actuais de degradação acelerada das peças, provocada 

pela sua colocação sobre áreas ajardinadas. As peças expositivas passam a encontrar-

se organizadas em torno do espaço. 

O espaço passa a estar ladeado por linhas de árvores sendo a linha sul 

interrompida para permitir a observação, a partir da Avenida, dos Monumentos aos 

Combatentes da Guerra do Ultramar e Caídos, em torno do qual se cria uma pequena 

área ajardinada de protecção. A restante área permanece livre de forma a criar 

espaços de deambulação e observação das peças ali expostas (Fig. 56). 

 

Figura 56 - Maquete Avenida 

Fonte: Autor 

Jardim Central 

Por forma a criar uma pequena praça recolhida de deambulação e a melhorar o 

enquadramento visual do Palácio Real são eliminadas as áreas ajardinadas, 

permanecendo apenas uma linha de árvores a sul, interrompida de forma a permitir a 

visualização da totalidade da fachada principal do palácio a partir da avenida. 



Pág. 107 
 

Neste espaço são ainda introduzidos dois espelhos de água por forma a valorizar a 

fachada nobre do Palácio Real, bem como melhorar o conforto ambiental do espaço 

durante o período estival (Fig. 57). 

 

Figura 57 - Maquete Avenida 

Fonte: Autor 

Parada D. Pedro V 

      

Figura 58 - Parada D. Pedro V Séc. XIX 

Fonte: Arquivo Histórico 

Com o objectivo de criação de uma praça multiusos, é removido o parque de 

estacionamento que actualmente ocupa a praça, sendo esta redesenhada. Tendo como 

referência as fotografias históricas existentes, o desenho de requalificação da praça 
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pretende devolver a memória histórica do local reintroduzindo parte dos elementos que 

a diferenciavam (Fig. 58). 

Preserva-se as quatro peças de artilharia cerimoniais, sendo estas colocadas sobre 

baixos pedestais por forma a valorizar a importância visual das peças. 

a)  b) 

c) 

Figura 59 - Render Parada D. Pedro V e Envolvente 

a) Vista de Nível Parada  b) Vista Aérea Geral Avenida 

b) c) Vista Aérea Parada e Avenida 

Fonte: Autor 

São mantidas as linhas de árvores Norte e Oeste, devendo estas ser densificadas, e 

é introduzida uma nova linha a Este, reintroduz-se a estrada de acesso à Escola Prática 
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de Artilharia, bem como os caminhos periféricos, ficando estes delimitados pelas 

fachadas dos edifícios de enquadramento e as linhas de árvores (Fig. 59). 

Finalmente é introduzido um novo desenho de pavimento que reflecte os eixos 

conectores dos elementos principais da praça como entradas e esquinas de edifícios, 

passadeiras, caminhos, entre outros, tal como referido na metodologia de desenho dos 

espaços públicos, e duas torres de luz no lado sul do praça por forma permitir a 

iluminação difusa do espaço. 

Terreiro da Capela 

Neste espaço pretende-se melhorar o enquadramento da Capela Real, cria-se um 

pequeno terreiro, por forma a destacar o edifício e criar um pequeno espaço de 

deambulação (Fig. 60). 

 

Figura 60 - Render Terreiro Capela Real 

Fonte: Autor 

Reenquadra-se o cruzeiro da Capela Real, permitindo a sua observação da Avenida 

e da Praça Multiusos, tornando-se num dos pontos focais deste terreiro. 
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 Quanto à fachada da Capela Real realça-se a sua área nobre, sendo a restante 

fachada ocultada por uma linha de árvores. 

Avenida da República 

O desenho do espaço público da Avenida da República tem como objectivo a 

criação do eixo conector dos espaços da Parada D. Pedro V, sendo criados 3 tipos de 

momentos ao longo desta, momentos de Lazer, Contemplação e Conexão (Fig. 61). 

 

Figura 61 - Corte Longitudinal Avenida 

Fonte: Autor 

Os momentos de contemplação pretendem criar rápidas visões de elementos focais 

do Palácio Real de Vendas Novas e espaços envolventes, os momentos de conexão 

criam a total abertura da Avenida vs um espaço público criando uma ligação directa 

visual e espacial, como é o caso da Parada D. Pedro V, finalmente os momentos de 

lazer (Fig. 62, 63 e 64) onde a avenida se fecha sobre si mesma criando, espaços de 

pausa predominando os pequenos espaços verdes e áreas de esplanada. 

  

Figura 62 - Render Avenida 

Fonte: Autor 

É introduzido um pequeno canal de água com o objectivo de ser o elemento 

identitário do espaço. Este canal possui ao longo do seu desenvolvimento momentos 

em que é encoberto, por forma a permitir o seu atravessamento, ou em que é alargado 

criando pequenos espelhos de água, permitindo a criação de zonas de estadia. 
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Figura 63 - Render Avenida 

Fonte: Autor 

Pretende-se igualmente que o canal de água contribua para uma melhoria 

significativa de conforto ambiental deste espaço durante o período estival através da 

evaporação e subsequente diminuição da sensação de calor, na Avenida.  

  

Figura 64 - Render Avenida 

Fonte: Autor 

Materialidades 

Em termos de materialidades foi realizada uma alteração de parte dos elementos, 

preservando-se no entanto algum do carácter pré-existentes (Fig. 65). Propõe-se na 

generalidade as seguintes materialidades: 

• Asfalto – Via Principal; 

• Pavê betuminoso de cor creme – Ciclovia; 

• Grelha de enrelvamento betuminosa de cor cinza – Estacionamento; 
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• Piso drenante de granulado de calcário de vidraço 2-4mm de base resinosa 

– Pavimento placa central da Parada D. Pedro V e Caminhos de Jardim 

• Paralelos 5x6 de calcário de vidraço- Passeio e Zonas de Esplanada 

• Paralelos 9x11 de calcário de vidraço – Elementos de fecho de Pavimento 

• Paralelos 12/13 de calcário de vidraço – Via de Serviço e Marcas de 

Pavimento de Passadeiras Estrada Principal 

• Lancil calcário de vidraço – Lancis 

• Lajetas de calcário de vidraço 30x50 – Limites e desenho de pavimento da 

placa central Parada D. Pedro V. 

 

Figura 65 - Corte de Detalhe - Avenida 

Fonte: Autor 
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9. Centro Cívico – Pólo Industrial 

Com o objectivo de criar uma centralidade no Pólo Industrial e na cidade, propõe-

se a criação de um Centro Cívico, baseado nas Áreas Especializadas propostas no 

Plano Estratégico do Pólo Industrial.  

 

Mapa 29 - Planta Intervenção Centro Cívico 

Fonte: Autor 

 

Figura 66 - Corte AA’- Centro Cívico 

Fonte: Autor 
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Localizado no lote inicialmente reservado, no Plano Pormenor do Parque Industrial, 

para a instalação de equipamentos especiais por parte da Câmara Municipal de 

Vendas Novas, o Centro Cívico é composto por cinco edifícios organizados em torno de 

uma praça pública ajardinada (Mapa 30, Fig. 66, 67 e 69). Pretende-se criar um 

espaço capaz de cativar não só os utilizadores atuais do Pólo Industrial mas também 

novos utilizadores e visitantes, propondo-se a introdução de uma Escola Técnica 

Profissional, uma Incubadora de Empresas, uma pequena Galeria Comercial e um 

Centro Empresarial. 

 

Figura 67 - Corte BB’- Centro Cívico 

Fonte: Autor 

A localização da Escola Técnica Profissional no Pólo Industrial centra-se no 

potenciamento de protocolos e parcerias institucionais entre a escola e as empresas 

locais, permitindo aos alunos da Escola uma formação em contacto com a realidade da 

sua área de estudo. 

 

Figura 68 - Maquete Centro Cívico - Pólo Industrial 

Fonte: Autor 
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Figura 69 - Render Aéreo Centro Cívico 

Fonte: Autor 

Adicionalmente propõe-se, em termos funcionais: 

• A existência de cursos diurnos e nocturnos na Escola Técnica Profissional, 

por forma a oferecer formação não só às camadas jovens, mas também aos 

trabalhadores que procurem uma formação continuada; 

• A oferta de um horário 24/7 na Incubadora de Empresas e Centro 

Empresarial, por forma a aumentar a sua atractividade; 

• O Prolongamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos da 

área da restauração; 

• Um Plano Cultural, inserido no Programa de Cultura Municipal, que ofereça 

não só actividades no período diurno, mas também nocturno, com especial 

prevalência no período estival, promovendo a utilização do espaço público. 

  

Figura 70 - Render Praça Coberta 

Fonte: Autor 
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A Norte encontram-se dois edifícios reservados para a construção da Escola Técnico 

Profissional, criando uma instituição de ensino que dê à cidade a capacidade de uma 

formação nas áreas técnicas e industriais, e o Auditório Nobre do Parque Industrial, 

criando um equipamento para a realização de eventos no Pólo. Estes edifícios deverão 

tirar partido dos sistemas de vistas que esta localização possui, potenciando a sua 

relação visual não só com o pólo industrial mas também com a face agrícola do 

concelho (Fig. 68). 

 

Ilustração 1 - Render Auditório 

Fonte: Autor 

A Sul encontramos o edifício vocacionado para a instalação da galeria comercial, 

em piso térreo, a nova sede da Sociedade do Pólo Industrial e a Incubadora de 

Empresas, nos pisos superiores. 

A Oeste e Este encontramos dois edifícios dedicados à instalação de dois centro 

empresariais, procurando-se uma aposta nas áreas criativas. 
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O Espaço Público desenvolve-se em 2 momentos, a área ajardinada, comporta por 

um conjunto de patamares sobreelevados interrompidos por um conjunto de percursos 

e uma praça pública semicoberta de apoio ao Edifício Sul (Ilust. 69, 70 e 71). O 

desenho do espaço público tem por base, tal como o desenho do pavimento da Praça 

da Parada D. Pedro V, os eixos conectores dos elementos principais da praça (Mapa 

30). 

Em termos de materialidades a aplicar no espaço público, destaca-se o betão à 

vista, para os principais elementos de mobiliário urbano, muros, entre outros; o uso de 

lajetas de betão, para o pavimento geral; e lajetas de betão texturadas, para os 

elementos de apontamento do espaço público, como o desenho de pavimento da 

praça. 

a)    b) 

Figura 71 - Render Centro Cívico 

a) Praça Lateral Auditório  b) Praça Coberta 

Fonte: Autor 

 A aposta na criação de um centro 24/7 no Pólo Industrial pretende não só 

diferenciar este dos restantes da Rede de Centralidades Urbanas, mas criar um espaço 

único e polarizante a nível interconcelhio.  
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10. Conclusão 

Em Portugal, a tendência de localização dos Pólos Tecnológicos, Empresariais e 

Industriais nas periferias dos aglomerados urbanos tem dando origem a “Ilhas 

Urbanas”, caracterizadas pela sua segregação urbana e social de elevada dependência 

do transporte individual ao nível das acessibilidades e mobilidade interna. 

Este paradigma é especialmente intensificado no interior do País, onde a maioria 

destes pólos possuem uma reduzida diversidade funcional e as cidades possuem uma 

rede de transportes públicos urbanos pouco abrangente ou nula. 

Com a crescente aposta, a nível nacional, num novo paradigma de mobilidade 

urbana, baseada na utilização de transportes públicos e meios suaves, tornou-se 

evidente no desenvolvimento deste projecto final de mestrado a necessidade de 

reformulação da estratégia programática e projectual destes pólos em torno da 

reintegração destes nos aglomerados urbano. 

No caso de Vendas Novas, uma pequena cidade entre-realidades, sem uma rede 

de transportes públicos, uma elevada dependência do transporte individual e em que a 

importância estratégica do pólo industrial na economia e competitividade concelhia é 

elevada, a necessidade da reintegração urbana do pólo torna-se essencial para um 

desenvolvimento sustentado da cidade. 

O desenvolvimento de uma estratégia integrada de consolidação urbana à escala 

da cidade, baseada na criação de uma Rede de Centralidades Urbanas que integre o 

Pólo Industrial, bem como a regeneração funcional do Pólo tornou-se desta forma a 

base deste Projecto Final de Mestrado. 

A utilização da análise sintáctica como ferramenta de análise dos projectos 

existentes e desenvolvidos, surgiu como elemento fulcral deste trabalho, permitindo a 

melhor compreensão dos efeitos das principais acções propostas. 

Futuramente a natural evolução da cidade, em particular a consolidação urbana 

das áreas de expansão existentes, determinará o alargamento da Rede de 

Centralidades Urbanas, bem como, uma possível revisão da Estratégia de Mobilidade 
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Interna por forma a introduzir uma rede de transportes públicos urbanos que diminua a 

distancia temporal dos diversos centros. 

 Em síntese, considera-se que o principal contributo do presente trabalho seja a 

estimulação da procura de novas soluções para o paradigma da consolidação 

integrada das cidades, em particular a diminuição da segregação deste tipo de Pólos.  
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Anexo I 

Planta Toponímia 
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Anexo II 

Painéis de Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.  Enquadramento Regional – 1 e 2 

02.  Mobilidade – 3 e 4 

03.  Parada D. Pedro V – Enquadramento Geral – 5 e 6 

04.  Parada D. Pedro V – Projecto – 7 e 8 

05.  Parada D. Pedro V – Detalhe – 9 e 10 

06.  Pólo Industrial – Centro Cívico – 11, 12 e 13 

07.  Síntese - 14 

















 

Anexo III 

Tabelas de Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A. Dados Populacionais 

Tabela B. Estrutura Etária 

Tabela C. Nível de Escolaridades 

Tabela D. Ocupação 

Tabela E. Dependência Inter-concelhia 

Tabela F. Medidas sintácticas para a Cidade de Vendas Novas - Actualidade  

Tabela G. Medidas sintácticas para a Cidade de Vendas Novas – Proposta 



Tabela A – 1 – Dados Populacionais 

 

Total - População Residente 

Concelho 1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Vendas Novas 1863 1840 2546 3107 4565 5529 7202 9051 10943 9675 8790 10933 10476 11619 11846 

Montemor-o-Novo 10381 11151 12789 13494 17597 18847 21803 26428 28017 27653 18365 20210 18632 18578 17437 

Alcácer do Sal 9193 9271 9434 9606 12524 12735 17596 21425 22247 22167 17265 16370 14512 14287 13046 

Palmela 6172 6921 8277 10584 12892 13920 18692 20934 22993 23155 25015 36933 43857 53353 62831 

Montijo 6325 7342 9034 10504 11106 12468 14832 17688 25887 30217 42180 36849 36038 39168 51222 

Nacional 4285995 4698984 5102891 5445760 5999146 6080135 6802429 7755423 8510240 8889392 8663252 9833014 9867147 10356117 10562178 

                Homens Residentes 

Concelho 1864 E 1878 E 1890 E 1900 E 1911 E 1920 E 1930 E 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Vendas Novas 971 1049 1493 1703 2454 3060 3848 4688 6080 4929 4340 5410 5130 5712 5705 

Montemor-o-Novo 5662 6199 6898 7180 9318 9799 11016 13494 14240 13947 9045 10029 9191 9115 8461 

Alcácer do Sal 5127 4983 5099 5237 6893 6700 9316 11342 11575 11159 8575 8192 7063 7013 6332 

Palmela 3158 3619 4291 5827 6848 7134 10007 10744 11706 11659 12545 18375 21490 26173 30486 

Montijo 3437 4052 5221 5500 5594 6419 7699 8907 12915 15143 20525 18050 17377 18850 24723 

Nacional 2130119 2487469 2455925 2602413 2847243 2878193 3244689 3734348 4120184 4254416 4109360 4737715 4756775 5000141 5046600 

                Mulheres Residentes 

Concelho 1864 E 1878 E 1890 E 1900 E 1911 E 1920 E 1930 E 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Vendas Novas 892 791 1053 1404 2111 2469 3354 4363 4863 4746 4450 5523 5346 5907 6141 

Montemor-o-Novo 4719 4952 5891 6314 8279 9048 10787 12934 13777 13706 9320 10181 9441 9463 8976 

Alcácer do Sal 4066 4288 4335 4369 5631 6035 8280 10083 10672 11008 8690 8178 7449 7274 6714 

Palmela 3014 3302 3986 4757 6044 6786 8685 10190 11287 11496 12470 18558 22367 27180 32345 

Montijo 2888 3290 3813 5004 5512 6049 7133 8781 12972 15074 21655 18799 18661 20318 26499 

Nacional 2155876 2211515 2646966 2843347 3151903 3201942 3557740 4021075 4390056 4634976 4553892 5095299 5110372 5355976 5515578 

 

 



Tabela A – 2 – Dados Populacionais 

 

Total - População Residente 

Concelho T. Cres. Relat. 20 Anos T. Cres. Relat. 51 Anos T. Cres. Relat. 100 Anos 

Vendas Novas 0.65% 0.44% 1.59% 

Montemor-o-Novo -0.32% -0.72% -0.01% 

Alcácer do Sal -0.51% -0.81% 0.04% 

Palmela 2.16% 3.36% 3.87% 

Montijo 2.11% 1.36% 3.61% 

Nacional 0.35% 0.37% 0.76% 

          Homens Residentes 

Concelho T. Cres. Relat. 20 Anos T. Cresc. Relat. 51 Anos T. Cres. Relat. 100 Anos 

Vendas Novas 0.56% 0.31% 1.32% 

Montemor-o-Novo -0.40% -0.77% -0.09% 

Alcácer do Sal -0.52% -0.85% -0.08% 

Palmela 2.09% 3.17% 3.45% 

Montijo 2.11% 1.24% 3.42% 

Nacional 0.30% 0.37% 0.77% 

          Mulheres Residentes 

Concelho T. Cres. Relat. 20 Anos T. Cresc. Relat.51 Anos T. Cres. Relat. 100 Anos 

Vendas Novas 0.74% 0.58% 1.91% 

Montemor-o-Novo -0.25% -0.68% 0.08% 

Alcácer do Sal -0.49% -0.76% 0.19% 

Palmela 2.23% 3.56% 4.35% 

Montijo 2.10% 1.49% 3.81% 

Nacional 0.40% 0.37% 0.75% 

 

 



Tabela A – 3 – Dados Populacionais 

 

Homens Presentes 

Concelho 1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 

Vendas Novas 1029 1279 1609 1736 2455 3045 3958 

Montemor-o-Novo 5428 6091 6719 7275 9469 9817 11180 

Alcácer do Sal 3962 4901 5285 5670 7052 6737 9218 

Palmela 3127 3626 4288 6319 7074 7135 9948 

Montijo 3454 3852 5278 5630 5618 6426 7704 

Nacional 2005540 2175829 2430339 2591600 2828691 2855876 3255876 

        Mulheres Presentes 

Concelho 1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 

Vendas Novas 945 964 1134 1431 2111 2456 3449 

Montemor-o-Novo 4524 4865 5739 6397 8413 9065 10947 

Alcácer do Sal 3142 4217 4493 4731 5760 6068 8192 

Palmela 2985 3308 3983 5159 6244 6787 8634 

Montijo 2903 3127 3855 5123 5535 6055 7138 

Nacional 2029790 1934447 2619390 2831532 3131365 3177115 3570007 

        Total Presentes 

Concelho 1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 

Vendas Novas 1974 2243 2743 3167 4566 5501 7407 

Montemor-o-Novo 9952 10956 12458 13672 17882 18882 22127 

Alcácer do Sal 7104 9118 9778 10401 12812 12805 17410 

Palmela 6112 6934 8271 11478 13318 13922 18582 

Montijo 6357 6979 9133 10753 11153 12481 14842 

Nacional 4035330 4110276 5049729 5423132 5960056 6032991 6825883 

 

 



Tabela A – 4 – Dados Populacionais 

 

Racio H/M 

Concelho 1864 E 1878 E 1890 E 1900 E 1911 E 1920 E 1930 E 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Vendas Novas 1.089 1.327 1.419 1.213 1.163 1.240 1.148 1.074 1.250 1.039 0.975 0.980 0.960 0.967 0.929 

Montemor-o-Novo 1.200 1.252 1.171 1.137 1.126 1.083 1.021 1.043 1.034 1.018 0.970 0.985 0.974 0.963 0.943 

Alcácer do Sal 1.261 1.162 1.176 1.198 1.224 1.110 1.125 1.125 1.085 1.014 0.987 1.002 0.948 0.964 0.943 

Palmela 1.048 1.096 1.077 1.225 1.133 1.051 1.152 1.054 1.037 1.014 1.006 0.990 0.961 0.963 0.943 

Montijo 1.190 1.232 1.369 1.099 1.015 1.061 1.079 1.014 0.996 1.005 0.948 0.960 0.931 0.928 0.933 

Nacional 0.988 1.125 0.928 0.915 0.903 0.899 0.912 0.929 0.939 0.918 0.902 0.930 0.931 0.934 0.915 

 

 

Tabela B – 1 – Estrutura Etária 

 

Estrutura Etária 1991 

Concelho Sexo ≤4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 ≥ 85 

Vendas 

Novas 

H 205 295 361 444 360 293 307 274 353 394 390 360 317 284 204 154 88 47 

M 198 239 371 460 347 288 297 363 416 392 366 377 339 309 240 169 111 64 

Montemor-o-

Novo 

H 424 573 637 670 526 527 557 520 488 457 579 734 716 612 499 376 201 95 

M 413 522 586 609 497 505 553 522 520 576 718 759 745 674 463 411 227 141 

Alcácer do 

Sal 

H 333 457 484 562 455 405 525 504 484 378 459 467 458 399 252 217 152 72 

M 371 430 554 535 419 413 504 430 487 413 504 525 500 448 342 270 202 102 

Palmela 
H 1157 1415 1664 1792 1510 1556 1623 1349 1617 1474 1462 1355 1190 984 590 383 275 95 

M 1143 1389 1577 1740 1576 1669 1520 1498 1645 1513 1487 1417 1241 1079 729 537 395 212 

Montijo 
H 882 1049 1346 1482 1230 1236 1183 1151 1275 1097 1084 1085 1052 941 596 400 197 91 

M 850 992 1332 1491 1283 1301 1213 1295 1260 1262 1209 1192 1206 1020 704 528 333 190 

Nacional 
H 278679 331337 398620 428240 386651 359556 340986 321775 307655 271665 265623 263265 245150 211990 149226 109813 59771 26773 

M 265630 314824 383313 417348 378597 367072 353620 339301 326864 297958 293723 298776 288175 258059 195521 161276 105782 64533 

 

 

 

 



Tabela B – 2 – Estrutura Etária 

Estrutura Etária 2001 

Concelho Sexo ≤4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 ≥ 85 

Vendas Novas 
H 256 271 247 343 397 483 388 355 383 337 389 422 374 376 295 205 116 72 

M 259 235 260 294 396 445 374 355 351 372 460 432 409 398 337 254 154 122 

Montemor-o-Novo 
H 373 367 457 613 635 621 558 589 607 520 511 477 561 701 612 452 286 175 

M 362 330 445 535 587 594 535 534 576 537 566 596 737 742 672 534 298 283 

Alcácer do Sal 
H 288 311 341 481 492 490 398 439 509 528 503 387 454 456 382 314 142 98 

M 249 284 368 465 508 432 355 435 491 470 493 450 531 556 459 335 213 180 

Palmela 
H 1506 1398 1439 1698 1970 2253 2001 1939 1934 1653 1767 1571 1461 1341 991 685 336 230 

M 1494 1356 1374 1582 1879 2229 1992 2102 1864 1782 1847 1647 1564 1435 1148 940 543 402 

Montijo 
H 1006 945 999 1158 1448 1516 1438 1375 1281 1260 1303 1120 1066 1038 824 639 299 135 

M 1021 950 958 1116 1382 1551 1366 1459 1373 1400 1336 1303 1286 1190 1056 830 462 319 

Nacional 
H 275969 275199 296385 351422 400087 409243 379363 378783 357528 333382 309484 268899 256179 244230 196615 143439 76014 47920 

M 263522 262322 283205 337264 390814 405418 382094 391998 370990 352752 333032 302553 294737 293935 257347 204627 125692 103674 

 

Estrutura Etária 2011 

Concelho Sexo ≤4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 ≥ 85 

Vendas Novas 
M 269 298 278 287 253 347 387 448 402 331 368 333 372 395 343 292 187 115 

F 248 287 291 263 257 294 410 492 395 365 345 375 477 428 386 356 235 237 

Montemor-o-Novo 
M 320 381 352 345 427 515 553 569 556 572 572 512 509 478 499 559 403 270 

F 311 360 371 395 404 467 541 607 528 539 591 538 599 604 673 680 465 372 

Alcácer do Sal 
M 271 304 302 290 327 414 403 448 374 396 465 502 467 348 367 312 212 130 

F 270 283 255 284 325 349 411 406 350 419 491 461 499 432 482 446 307 244 

Palmela 
M 1178 1899 1792 1603 1540 1767 2448 2758 2335 2144 2040 1692 1838 1577 1305 1031 560 379 

F 1666 1835 1710 1550 1512 1907 2500 2901 2445 2317 2052 1904 1927 1718 1497 1260 873 771 

Montijo 
M 1630 1370 1322 1209 1314 1777 2584 2338 1877 1605 1426 1376 1338 1078 932 761 475 311 

F 1502 1342 1340 1179 1291 1888 2597 2341 1818 1717 1506 1537 1429 1370 1218 1042 780 602 

Nacional 
M 246396 268965 288638 288525 293023 324848 378734 402307 374962 370989 346248 322095 298546 253004 220461 180131 113325 75403 

F 236251 256122 275957 276725 289042 331228 394833 422376 398136 399305 376112 355556 336195 298697 275977 249575 184563 158928 



Tabela B – 3 – Estrutura Etária 

Estrutura Etária 1991 

Concelho Sexo ≤4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 ≥ 85 

Vendas Novas 
H 4.0% 5.8% 7.0% 8.7% 7.0% 5.7% 6.0% 5.3% 6.9% 7.7% 7.6% 7.0% 6.2% 5.5% 4.0% 3.0% 1.7% 0.9% 

M 3.7% 4.5% 6.9% 8.6% 6.5% 5.4% 5.6% 6.8% 7.8% 7.3% 6.8% 7.1% 6.3% 5.8% 4.5% 3.2% 2.1% 1.2% 

Montemor-o-Novo 
H 4.6% 6.2% 6.9% 7.3% 5.7% 5.7% 6.1% 5.7% 5.3% 5.0% 6.3% 8.0% 7.8% 6.7% 5.4% 4.1% 2.2% 1.0% 

M 4.4% 5.5% 6.2% 6.5% 5.3% 5.3% 5.9% 5.5% 5.5% 6.1% 7.6% 8.0% 7.9% 7.1% 4.9% 4.4% 2.4% 1.5% 

Alcácer do Sal 
H 4.7% 6.5% 6.9% 8.0% 6.4% 5.7% 7.4% 7.1% 6.9% 5.4% 6.5% 6.6% 6.5% 5.6% 3.6% 3.1% 2.2% 1.0% 

M 5.0% 5.8% 7.4% 7.2% 5.6% 5.5% 6.8% 5.8% 6.5% 5.5% 6.8% 7.0% 6.7% 6.0% 4.6% 3.6% 2.7% 1.4% 

Palmela 
H 5.4% 6.6% 7.7% 8.3% 7.0% 7.2% 7.6% 6.3% 7.5% 6.9% 6.8% 6.3% 5.5% 4.6% 2.7% 1.8% 1.3% 0.4% 

M 5.1% 6.2% 7.1% 7.8% 7.0% 7.5% 6.8% 6.7% 7.4% 6.8% 6.6% 6.3% 5.5% 4.8% 3.3% 2.4% 1.8% 0.9% 

Montijo 
H 5.1% 6.0% 7.7% 8.5% 7.1% 7.1% 6.8% 6.6% 7.3% 6.3% 6.2% 6.2% 6.1% 5.4% 3.4% 2.3% 1.1% 0.5% 

M 4.6% 5.3% 7.1% 8.0% 6.9% 7.0% 6.5% 6.9% 6.8% 6.8% 6.5% 6.4% 6.5% 5.5% 3.8% 2.8% 1.8% 1.0% 

Nacional 
H 5.9% 7.0% 8.4% 9.0% 8.1% 7.6% 7.2% 6.8% 6.5% 5.7% 5.6% 5.5% 5.2% 4.5% 3.1% 2.3% 1.3% 0.6% 

M 5.2% 6.2% 7.5% 8.2% 7.4% 7.2% 6.9% 6.6% 6.4% 5.8% 5.7% 5.8% 5.6% 5.0% 3.8% 3.2% 2.1% 1.3% 

 

Estrutura Etária 2001 

Concelho Sexo ≤4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 ≥ 85 

Vendas Novas 
H 4.5% 4.7% 4.3% 6.0% 7.0% 8.5% 6.8% 6.2% 6.7% 5.9% 6.8% 7.4% 6.6% 6.6% 5.2% 3.6% 2.0% 1.3% 

M 4.4% 4.0% 4.4% 5.0% 6.7% 7.5% 6.3% 6.0% 5.9% 6.3% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 5.7% 4.3% 2.6% 2.1% 

Montemor-o-Novo 
H 4.1% 4.0% 5.0% 6.7% 7.0% 6.8% 6.1% 6.5% 6.7% 5.7% 5.6% 5.2% 6.2% 7.7% 6.7% 5.0% 3.1% 1.9% 

M 3.8% 3.5% 4.7% 5.7% 6.2% 6.3% 5.7% 5.6% 6.1% 5.7% 6.0% 6.3% 7.8% 7.8% 7.1% 5.6% 3.1% 3.0% 

Alcácer do Sal 
H 4.1% 4.4% 4.9% 6.9% 7.0% 7.0% 5.7% 6.3% 7.3% 7.5% 7.2% 5.5% 6.5% 6.5% 5.4% 4.5% 2.0% 1.4% 

M 3.4% 3.9% 5.1% 6.4% 7.0% 5.9% 4.9% 6.0% 6.8% 6.5% 6.8% 6.2% 7.3% 7.6% 6.3% 4.6% 2.9% 2.5% 

Palmela 
H 5.8% 5.3% 5.5% 6.5% 7.5% 8.6% 7.6% 7.4% 7.4% 6.3% 6.8% 6.0% 5.6% 5.1% 3.8% 2.6% 1.3% 0.9% 

M 5.5% 5.0% 5.1% 5.8% 6.9% 8.2% 7.3% 7.7% 6.9% 6.6% 6.8% 6.1% 5.8% 5.3% 4.2% 3.5% 2.0% 1.5% 

Montijo 
H 5.3% 5.0% 5.3% 6.1% 7.7% 8.0% 7.6% 7.3% 6.8% 6.7% 6.9% 5.9% 5.7% 5.5% 4.4% 3.4% 1.6% 0.7% 

M 5.0% 4.7% 4.7% 5.5% 6.8% 7.6% 6.7% 7.2% 6.7% 6.9% 6.6% 6.4% 6.3% 5.8% 5.2% 4.1% 2.3% 1.6% 

Nacional 
H 5.5% 5.5% 5.9% 7.0% 8.0% 8.2% 7.6% 7.6% 7.2% 6.7% 6.2% 5.4% 5.1% 4.9% 3.9% 2.9% 1.5% 1.0% 

M 4.9% 4.9% 5.3% 6.3% 7.3% 7.6% 7.1% 7.3% 6.9% 6.6% 6.2% 5.6% 5.5% 5.5% 4.8% 3.8% 2.3% 1.9% 



 

Tabela B – 4 – Estrutura Etária 
 

Estrutura Etária 2011 

Concelho Sexo ≤4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 ≥ 85 

Vendas Novas 
M 4.7% 5.2% 4.9% 5.0% 4.4% 6.1% 6.8% 7.9% 7.0% 5.8% 6.5% 5.8% 6.5% 6.9% 6.0% 5.1% 3.3% 2.0% 

F 4.0% 4.7% 4.7% 4.3% 4.2% 4.8% 6.7% 8.0% 6.4% 5.9% 5.6% 6.1% 7.8% 7.0% 6.3% 5.8% 3.8% 3.9% 

Montemor-o-Novo 
M 3.8% 4.5% 4.2% 4.1% 5.1% 6.1% 6.6% 6.8% 6.6% 6.8% 6.8% 6.1% 6.1% 5.7% 5.9% 6.7% 4.8% 3.2% 

F 3.4% 4.0% 4.1% 4.4% 4.5% 5.2% 6.0% 6.7% 5.8% 6.0% 6.5% 5.9% 6.6% 6.7% 7.4% 7.5% 5.1% 4.1% 

Alcácer do Sal 
M 4.3% 4.8% 4.8% 4.6% 5.2% 6.5% 6.4% 7.1% 5.9% 6.3% 7.3% 7.9% 7.4% 5.5% 5.8% 4.9% 3.3% 2.1% 

F 4.0% 4.2% 3.8% 4.2% 4.8% 5.2% 6.1% 6.0% 5.2% 6.2% 7.3% 6.9% 7.4% 6.4% 7.2% 6.6% 4.6% 3.6% 

Palmela 
M 3.9% 6.4% 6.0% 5.4% 5.2% 5.9% 8.2% 9.2% 7.8% 7.2% 6.8% 5.7% 6.2% 5.3% 4.4% 3.4% 1.9% 1.3% 

F 5.2% 5.7% 5.3% 4.8% 4.7% 5.9% 7.7% 9.0% 7.6% 7.2% 6.3% 5.9% 6.0% 5.3% 4.6% 3.9% 2.7% 2.4% 

Montijo 
M 6.6% 5.5% 5.3% 4.9% 5.3% 7.2% 10.5% 9.5% 7.6% 6.5% 5.8% 5.6% 5.4% 4.4% 3.8% 3.1% 1.9% 1.3% 

F 5.7% 5.1% 5.1% 4.4% 4.9% 7.1% 9.8% 8.8% 6.9% 6.5% 5.7% 5.8% 5.4% 5.2% 4.6% 3.9% 2.9% 2.3% 

Nacional 
M 4.9% 5.3% 5.7% 5.7% 5.8% 6.4% 7.5% 8.0% 7.4% 7.4% 6.9% 6.4% 5.9% 5.0% 4.4% 3.6% 2.2% 1.5% 

F 4.3% 4.6% 5.0% 5.0% 5.2% 6.0% 7.2% 7.7% 7.2% 7.2% 6.8% 6.4% 6.1% 5.4% 5.0% 4.5% 3.3% 2.9% 

 

 

Tabela C – 1 – Nível de Escolaridade 

 

2001 

Concelho Sem nível de escolaridade completo 1º Ciclo - 4º Ano 2º Ciclo - 6º 3º Ciclo - 9º Secundário - 12º Pós-Secundário Superior 

Vendas Novas 3369 3558 1429 1551 1140 62 510 

Montemor-o-Novo 6348 5424 2276 2121 1634 65 710 

Alcácer do Sal 4975 4502 1742 1683 1029 30 326 

Palmela 14391 14073 6659 8818 6504 214 2694 

Montijo 10921 10214 4563 6351 5010 189 1920 

Nacional 2732254 2882955 1430146 1426255 1143448 66965 674094 

 

 

 

 



Tabela C – 2 – Nível de Escolaridade 
 

2011 

Concelho Sem nível de escolaridade completo 1º Ciclo - 4º Ano 2º Ciclo - 6º 3º Ciclo - 9º Secundário - 12º Pós-Secundário Superior 

Vendas Novas 2649 3280 1469 1939 1511 91 907 

Montemor-o-Novo 4360 5045 2012 2478 2081 116 1345 

Alcácer do Sal 3343 3916 1717 1854 1387 64 765 

Palmela 12866 14041 7591 11263 9448 583 7039 

Montijo 10296 11009 6145 8664 8215 542 6351 

Nacional 1999754 2688308 1412580 1716970 1411801 88023 1244742 

 

 

 

Tabela D – 1 – Ocupação 
 

2011 

Concelho Empregados Emp.Sect. Prim. Emp.Sect. Sec. Emp.Sect. Terc. Reformados Sem Actividade Desempregados Desemp. 1º Desemp. Novo Estudantes 

Vendas Novas 4773 312 1319 3142 3465 4959 443 71 372 2004 

Montemor-o-Novo 7231 1010 1481 4740 5481 7458 653 145 508 2747 

Alcácer do Sal 5291 928 1014 3349 3668 5410 660 110 550 1938 

Palmela 26695 1109 6430 19156 12658 21268 4188 750 3438 11826 

Montijo 22850 1117 4550 17183 10004 16404 3462 581 2881 8951 

Nacional 4361187 133386 1154709 3073092 2339094 3966482 662180 122310 539870 1994109 

 

  



Tabela E – 1 – Dependência Inter-concelhia 
 

 

2011 

Concelho Empregados Emp. Concelho Emp. Outros Conc. Estudantes Estud. Concelho Estud. Outros Conc. 

Vendas Novas 4773 3411 1362 3142 1940 1202 

Montemor-o-Novo 7231 5594 1637 4740 2458 2282 

Alcácer do Sal 5291 4206 1085 3349 1891 1458 

Palmela 26695 13740 12955 19156 9626 9530 

Montijo 22850 11617 11233 17183 7668 9515 

Nacional 4361187 2860508 1500679 3073092 1773239 1299853 

 

  



Tabela F – 1 – Medidas sintácticas para a Cidade de Vendas Novas - Actualidade 
 

 

Ref Connectivity Control Integration [HH] Integration [HH] R3 Line Length Mean Depth 

50 3.00 0.64 0.53 2.49 700.00 16.55 

51 6.00 1.51 0.52 2.52 1565.48 16.88 

57 2.00 0.83 0.42 1.04 888.86 20.82 

75 1.00 0.33 0.39 0.69 110.52 21.84 

76 3.00 1.75 0.41 1.41 209.59 20.84 

77 2.00 0.58 0.40 1.22 78.89 21.79 

- - - - - - - 

596 3.00 1.61 0.48 1.69 183.31 18.26 

597 1.00 0.20 0.49 1.27 102.52 17.93 

598 6.00 1.44 0.50 2.18 188.81 17.57 

599 5.00 1.48 0.52 2.32 123.06 16.93 

600 6.00 1.18 0.51 2.50 306.13 17.14 

601 4.00 1.16 0.49 2.22 322.81 17.81 

602 6.00 1.43 0.48 2.15 355.68 18.06 

603 3.00 0.62 0.46 1.65 141.16 19.03 

604 5.00 0.67 0.48 2.22 189.65 18.04 

605 4.00 0.91 0.48 2.22 200.26 18.01 

606 6.00 0.86 0.51 2.62 314.32 17.16 

- - - - - - - 

1531 2.00 0.67 0.45 1.12 241.46 19.22 

1532 3.00 1.25 0.47 1.40 632.35 18.48 

1533 3.00 1.33 0.43 1.31 1396.31 19.96 

1551 4.00 2.33 0.40 1.47 252.05 21.72 

1552 2.00 0.75 0.38 1.11 1379.01 22.69 

1591 2.00 0.67 0.43 1.34 773.06 20.22 

 

 



Tabela G – 1 – Medidas sintácticas para a Cidade de Vendas Novas – Proposta 

 

Ref Connectivity Control Integration [HH] Integration [HH] R3 Line Length Mean Depth 

203 3.00 0.98 0.44 1.57 773.06 19.94 

242 2.00 1.00 0.47 1.01 1285.49 18.44 

243 3.00 1.83 0.47 1.27 72.96 18.48 

261 4.00 1.03 0.46 1.61 1344.54 18.95 

578 2.00 1.00 0.50 0.86 484.95 17.64 

579 2.00 0.83 0.52 1.42 757.18 16.75 

787 3.00 0.74 0.52 2.46 258.86 16.94 

793 2.00 0.38 0.52 2.44 243.68 16.94 

877 3.00 1.33 0.49 1.56 49.45 17.71 

- - - - - - - 

1250 3.00 1.53 0.45 1.30 259.42 19.47 

1251 2.00 1.00 0.48 1.29 60.24 18.02 

1252 1.00 0.33 0.50 0.91 330.65 17.47 

1253 1.00 0.33 0.50 0.91 60.82 17.47 

1254 2.00 0.29 0.53 2.48 233.29 16.51 

1255 4.00 2.10 0.54 2.04 157.47 16.29 

- - - - - - - 

       

1806 1.00 0.50 0.37 0.33 137.80 23.11 

1807 2.00 0.83 0.39 1.02 91.69 22.00 

1808 3.00 0.98 0.43 1.57 710.00 20.03 

1809 2.00 0.83 0.41 1.10 89.56 21.02 

1810 3.00 0.65 0.52 2.19 499.06 16.95 
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