
 

Município de Viana do Alentejo 

 

 

 

 

VOLUME III 

Ocupação do Solo e Linhas Estruturantes 
 

 

 

 

 

Viana do Alentejo, 12 de junho de 2015 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
ii 

 
FICHA TÉCNICA 

 
Diretor Executivo: 

Ricardo Tomé (Geógrafo Físico, Msc.) 

 

Coordenação Geral: 

Bernardino Bengalinha Pinto 

(Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo) 

 

Coordenador Técnico: 

Tiago Sousa (Geógrafo) 

 

Colaboradores Técnicos: 

Alexandre Domingues (Geógrafo) 

Ana Rodrigues (Geógrafa) 

António Marques (Arquiteto) 

 Catarina Castela (Psicóloga) 

Daniel Santana (Historiador de Arte) 

Isabel Moraes Cardoso (Jurista) 

Mónica Sagreiro (Geógrafa) 

 
 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
iii 

ESTRUTURA DO PLANO 
 

VOLUME I.  
Do Contexto e Alcance ao Território Biofísico 
 
VOLUME II.  
As Pessoas e as Atividades Económicas 
 
VOLUME III.  
Ocupação do Solo e Linhas Estruturantes 
 
VOLUME IV.  
O Património no Concelho e os Fenómenos Perigosos, Saúde e Segurança Pública. 
 
VOLUME V.  
Do Estado do Ordenamento e Desenvolvimento a uma Estratégia para o Território. 
 
VOLUME VI.  
Planeamento, Ordenamento E Desenvolvimento do Território. 
 
VOLUME VII.  
Regulamento do PDM de Viana do Alentejo  
 
VOLUME VIII  
Avaliação Ambiental Estratégica  
 
VOLUME IX  
Ponderação da Participação Pública 

 
VOLUME X  
Anexos  

 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
iv 

ÍNDICE GERAL DO PLANO 
 

VOLUME I. DO CONTEXTO E ALCANCE AO TERRITÓRIO BIOFÍSICO 
PARTE I. O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO. CONTEXTO E ÂMBITO 11 
I.1. Introdução 12 
I.2. O PDM de Viana do Alentejo de 2.ª geração. Do procedimento de dinâmica aos 

fundamentos da revisão 
17 

I.3. Metodologia e estrutura do PDMVA  25 
I.4. Quadro estratégico de referência 35 
PARTE II AO ENCONTRO DO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO. O TERRITÓRIO E A 

HISTÓRIA 
50 

II.1. Enquadramento Geográfico. Da Europa a Viana do Alentejo 51 
II.2 Uma visita à história do concelho 56 
PARTE III O CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO. SINGULARIDADES DO TERRITÓRIO 

BIOFÍSICO 
74 

III.1. O território biofísico. Palco e condicionador da ação 75 
III.2. Ambiente climático e território 77 
III.3. Geomorfologia 93 
III.4. Hidrogeologia 109 
III.5. Hidrografia E Hidrologia 115 
III.6. Solos no concelho de Viana do Alentejo. Tipos e capacidade de uso 123 
VOLUME II. AS PESSOAS E AS ATIVIDADES ECONÓMICAS 
PARTE IV. AS PESSOAS E A ATIVIDADE ECONÓMICA NO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO 10 
IV.1. População do Concelho de Viana do Alentejo. Situação atual, dinâmicas e perspetivas. 11 
IV.2. Base Económica do Concelho de Viana do Alentejo 78 
VOLUME III. OCUPAÇÃO DO SOLO E LINHAS ESTRUTURANTES 
PARTE V OCUPAÇÃO DO SOLO E LINHAS ESTRUTURANTES 12 
V.1 Ocupação e uso do solo. A situação atual 13 
V.2 Povoamento, malhas urbanas, caraterísticas funcionais do espaço e sistema urbano 24 
V.3 Equipamentos 59 
V.4 Infraestruturas 100 
V.5 Acessibilidades e mobilidade territorial 148 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
v 

VOLUME IV. O PATRIMÓNIO NO CONCELHO E OS FENÓMENOS PERIGOSOS, SAÚDE E SEGURANÇA 
PÚBLICA 
PARTE VI PATRIMÓNIO. UM LEGADO CULTURAL 10 
VI.1 Conhecimento e valorização do património 11 
ANEXO I INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO DE INTERESSE 84 
PARTE VII FENÓMENOS PERIGOSOS E SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA 102 
VII.1 Perigosidade e riscos tecnológicos e naturais. Das preocupações globais ao concelho de 

Viana do Alentejo 
103 

VII.2 Saúde e segurança pública. Uma condição de uma sociedade moderna e sustentável. 138 
VOLUME V. DO ESTADO DO ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO A UMA ESTRATÉGIA PARA O 
TERRITÓRIO 
PARTE VIII DO ESTADO DO ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO A UMA ESTRATÉGIA PARA 

O TERRITÓRIO. 
9 

VIII.1 Os instrumentos de gestão territorial eficazes no concelho. Da caraterização à dinâmica 10 
VIII.2 Retrato do território. Um diagnóstico 58 
VIII.3 Uma estratégia para o território 83 
VOLUME VI. PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
PARTE IX PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 12 
IX.1 As condicionantes ao uso do solo 13 
IX.2 A proposta de ordenamento 74 
IX.3 O PDM de Viana de 2.ª geração. Compatibilidade e conformidade com os IGT eficazes 159 
IX.4 Gestão e operacionalização do PDM de Viana do Alentejo 194 
PARTE X CONCLUSÕES 223 
X.1 Remate conclusivo 224 
VOLUME VII. REGULAMENTO PDM VIANA ALENTEJO 
PARTE XI REGULAMENTO 7 
VOLUME VIII. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
PARTE XII  AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 8 
XII.1 Relatório dos fatores críticos para a decisão. Retrato do território. Um diagnóstico 9 
XII.2 Relatório Ambiental 52 
VOLUME IX. PONDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA  
PARTE XIII RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 8 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
vi 

IX.1  Nota Introdutória 9 
IX.2 A participação pública no processo de revisão do PDM 10 
IX.3 Ponderação dos pareceres das entidades 28 
VOLUME X. ANEXOS 

ÍNDICE DO VOLUME III 
 
Capítulo                 Página 

 ÍNDICE vi 
 ÍNDICE DE FIGURAS viii 
 ÍNDICE DE QUADROS x 

PARTE V. OCUPAÇÃO DO SOLO E LINHAS ESTRUTURANTES 12 

V.1. Ocupação e uso do solo. A situação atual 13 

V.1.1. Fundamentos da análise 14 
V.1.2. A situação existente da ocupação do solo no concelho 15 
V.1.3. Orientação para o ordenamento do território e para o desenvolvimento 19 
V.1.4. 
V.2. 
V.2.1. 
V.2.2. 
V.2.3. 
V.2.4. 
V.2.5. 
V.2.6. 
V.3 
V.3.1. 
V.3.2. 
V.3.2.1. 
V.3.2.2. 
V.3.2.3 
V.3.2.4. 
V.3.2.5. 

Referências bibliográficas 
Povoamento, malhas urbanas, caraterísticas funcionais do espaço e sistema urbano 
Povoamento e malhas urbanas. Fundamentos da abordagem 
Povoamento e malhas urbanas no concelho de Viana do Alentejo 
Unidades funcionais 
Sistema urbano. Do contexto regional ao local 
Principais aspetos a reter para o ordenamento do território e desenvolvimento 
Bibliografia de referência 
Equipamentos 
A programação de equipamentos no PDM 
A oferta de equipamentos no concelho 
Equipamentos Administrativos 
Equipamentos de Comércio 
Equipamentos de Culto 
Equipamentos Culturais 
Equipamentos Desportivos 

22 
23 
24 
25 
42 
47 
55 
57 
59 
60 
61 
67 
68 
70 
72 
75 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
vii 

V.3.2.6. 
V.3.2.7. 
V.3.2.8. 
V.3.2.9. 
V.3.2.10. 
V.3.2.11. 
V.3.2.12 
V.3.3. 
V.3.4. 
V.3.5. 
V.4. 
V.4.1 
V.4.2. 
V.4.2.1. 
V.4.2.2. 
V.4.2.3. 
V.4.3. 
V.4.4. 
V.4.5. 
V.4.6. 
V.4.7. 
V.4.8. 
V.4.9. 
V.4.10. 
V.5. 
V.5.1. 
V.5.2. 
V.5.2.1. 
V.5.2.2. 
V.5.2.3. 
V.5.2.4. 
V.5.3. 

Equipamentos de Educação 
Equipamentos de Recreio e Lazer 
Equipamentos de Saúde 
Equipamentos de Saúde Pública  
Equipamentos de Segurança Pública  
Equipamentos de Segurança Social 
Equipamentos de Transportes e Comunicações 
A oferta de equipamentos. Uma abordagem global 
Aspetos a reter para o desenvolvimento e ordenamento do território 
Bibliografia de referência 
Infraestruturas 
As infraestruturas do PDM 
As infraestruturas terrestres de transporte 
Rede viária. Aspetos fundamentais 
A rede viária do concelho de Viana do Alentejo 
Rede ferroviária 
Infraestruturas aéreas 
Rede de abastecimento de água 
Redes de saneamento (águas residuais) e água pluviais 
Resíduos sólidos urbanos  
Rede elétrica 
Redes de telecomunicações 
Aspetos a reter para o ordenamento do território 
Bibliografia de referência 
Acessibilidades e mobilidade territorial 
Fundamentos da análise 

Acessos no contexto municipal 
Viários 

Ferroviários 

Aéreos 

Marítimos 

Movimentos pendulares 

78 
80 
82 
84 
85 
87 
90 
92 
94 
96 
100 
101 
102 
102 
104 
110 
111 
112 
124 
131 
140 
142 
144 
145 
148 
149 
151 
151 
153 
153 
153 
154 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
viii 

V.5.4. 
V.5.5. 
V.5.5.1. 
V.5.5.2. 
V.5.5.3. 
V.5.6. 
V.5.6.1. 
V.5.6.2. 
V.5.7. 
V.5.8. 

Mobilidade da população no concelho. Meios de transporte  

Acessos no contexto urbano  

Rede viária 

Redes pedonais e cicláveis  

Estacionamentos  

Acessibilidade e design for all 

Enquadramento 

Acessibilidade para todos em Viana do Alentejo  

Aspetos a reter para o ordenamento do território 

Bibliografia de referência 

158 
162 
162 
164 
167 
168 
168 
173 
179 
181 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  
 

Figura                   Página 
V.1.1 Ocupação do solo, 2007 18 
V.2.1. Tipologias de povoamento em esboço 26 
V.2.2. Evolução da vila de Viana do Alentejo 30 
V.2.3. Viana do Alentejo. Edifícios construídos entre 1981 e 1990 (% do total)  33 
V.2.4. Tipologia da malha urbana de Viana do Castelo 35 
V.2.5. Evolução da área urbana, Aguiar 36 
V.2.6. Tipologia da malha urbana de Aguiar 37 
V.2.7. Edifícios construídos entre 2001 e 2005 (% do total), Aguiar  38 
V.2.8. Evolução da área urbana de Alcáçovas 39 
V.2.9. Edifícios construídos entre 1971 e 1980 (% do total), Alcáçovas 40 
V.2.10. Tipologia da malha urbana de Alcáçovas 41 
V.2.11. Edificado com fachada simples, Viana do Alentejo 42 
V.2.12. Edificado com fachada ornamentada, Alcáçovas 42 
V.2.13. Unidades funcionais e equipamentos, Viana do Alentejo 44 
V.2.14 Unidades funcionais e equipamentos, Alcáçovas 45 
V.2.15 Unidades funcionais e equipamentos, Aguiar 46 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
ix 

V.2.16 Sistema urbano, Alentejo Central, 2011 49 
V.2.17. População residente por lugar, 2001 e 2011 50 
V.2.18 Hierarquia urbana 53 
V.3.1 Equipamentos de utilização coletiva 62 
V.3.2 Distribuição espacial dos equipamentos de utilização coletiva 63 
V.3.3 Equipamentos de utilização coletiva em Aguiar 64 
V.3.4 Equipamentos de utilização coletiva em Alcáçovas 65 
V.3.5 Equipamentos de utilização coletiva em Viana do Alentejo 66 
V.3.6 Mercado Municipal de Alcáçovas 69 
V.3.7 Espaço de Feiras de Alcáçovas 69 
V.3.8 Distribuição espacial dos equipamentos de culto 70 
V.3.9 Equipamentos de culto segundo a tipologia 71 
V.3.10 Utilizadores das bibliotecas (2012) 73 
V.3.11 Evolução do número de utilizadores das bibliotecas (2013) 74 
V.3.12 Equipamentos desportivos de utilização coletiva 76 
V.3.13 Equipamentos desportivos por freguesia 77 
V.3.14 Sistema Educativo Nacional 79 
V.3.15 Espaços de Recreio e Lazer (Viana do Alentejo) 81 
V.3.16 Espaços de Recreio e Lazer (Alcáçovas) 82 
V.3.17 Organização dos serviços de saúde por agrupamentos de centros de saúde (ACES) 83 
V.3.18 Equipamentos (e serviços) de segurança pública 86 
V.3.19 Equipamentos (e serviços) de segurança social por freguesia 88 
V.3.20 Taxa de ocupação dos equipamentos (e serviços) de segurança social 89 
V.3.21 Utilizadores dos espaços internet 92 
V.4.1 Plano Rodoviário Nacional (extrato) 107 
V.4.2 Hierarquia da rede viária municipal, Viana do Alentejo 108 
V.4.3 Rede ferroviária que serve o concelho de Viana do Alentejo 111 
V.4.4 Sistema de abastecimento de água – esquema geral 113 
V.4.5 Componentes do sistema de abastecimento de água e respetivas entidades gestoras 116 
V.4.6 Volumes faturados (m3) – variação inter-anual e intra-anual 118 
V.4.7 Cobertura do sistema de abastecimento de água (rede e edifícios) e materiais das condutas. 

Viana do Alentejo 
121 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
x 

V.4.8 Cobertura do sistema de abastecimento de água (rede e edifícios) e materiais das condutas. 
Alcáçovas 

122 

V.4.9 Cobertura do sistema de abastecimento de água (rede e edifícios) e materiais das condutas. 
Aguiar 

123 

V.4.10 Componentes do sistema de saneamento de águas residuais e respetivas entidades 
gestoras 

127 

V.4.11 Gestão da rede de saneamento 128 
V.4.12 Estimativa dos volumes tratados (m3) nas ETAR do concelho, 2012 130 
V.4.13 Distribuição dos equipamentos para a deposição dos RSU, em Viana 132 
V.4.14 Distribuição dos equipamentos para a deposição dos RSU, em Alcáçovas 133 
V.4.15 Distribuição dos equipamentos para a deposição dos RSU, em Aguiar 134 
V.4.16 Evolução intra-anual (2012) do volume de resíduos recolhidos (indiferenciados e recicláveis) 137 
V.4.17 Gestão dos RSU – esquema geral 139 
V.4.18 Rede elétrica 141 
V.4.19 Antenas da rede telefónica móvel no concelho 143 
V.4.20 Serviço de wireless na vila de Viana do Alentejo 143 
V.5.1 Movimentos pendulares (saídas), por freguesia, 2011 155 
V.5.2 Movimentos pendulares (entradas), 2011    157 
V.5.3 Percursos de autocarro de e para o concelho de Viana do Alentejo 159 
V.5.4 Troço de via ciclável em construção, Viana do Alentejo 166 
V.5.5 Acessibilidade para todos  169 
V.5.6 Design for all    171 
V.5.7 Exemplos de problemas de acessibilidade para todos identificados em Viana 176 
V.5.8 Exemplos da implementação do conceito de plataforma única ou rua partilhada em Viana 179 
 
 

ÍNDICE DE QUADROS 
 
Quadro                  Página 

V.1.1 Uso do solo, 2008 (em hectares em %) 17 
V.2.1 Tipologias de povoamento 26 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
xi 

V.2.2 Evolução urbana 31 
V.2.3 Edifícios por época de construção, por lugar 32 
V.2.4 Necessidades de reparação dos edifícios e época de construção dos edifícios, por freguesia 34 
V.2.5 Unidades funcionais 43 
V.2.6 Equipamentos por tipologia, por freguesia 47 
V.2.7 A hierarquia urbana decomposta em variáveis 51 
V.3.1 Equipamentos culturais 72 
V.3.2 Equipamentos desportivos de utilização coletiva de Viana do Alentejo 76 
V.3.3 Equipamentos de Educação 80 
V.3.4 Respostas sociais 88 
V.3.5 Necessidades de intervenção 93 
V.4.1 Estrutura da rede viária municipal 104 
V.4.2 Estado de conservação da rede rodoviária do concelho 105 
V.4.3 Hierarquia da rede viária do concelho 106 
V.4.4 Infraestrutura de abastecimento de água 112 
V.4.5 Rede de condutas por tipo e materiais (extensão em Km e % do total) 114 
V.4.6 Volumes de água faturados (m3) – variação inter-anual e intra-anual 118 
V.4.7 Volumes de água (m3) tratada, consumida e faturada, 2008-2011 120 
V.4.8 Rede de saneamento e águas pluviais – extensão em Km por sistema 124 
V.4.9 Extensão da rede (m) segundo o diâmetro dos coletores de saneamento e de águas pluviais 

(em mm) 
125 

V.4.10 Extensão da rede de saneamento e águas pluviais (em m) por materiais dos coletores, por 
tipo de coletor e por sistema 

126 

V.4.11 ETAR no concelho de Viana do Alentejo 129 
V.4.12 Equipamentos para a deposição dos RSU 132 
V.4.13 Capacidade instalada para a recolha e produção de RSU indiferenciados e recicláveis, em Kg 

e em Kg/habitante 
135 

V.4.14 Volumes de RSU recolhidos no concelho de Viana do Alentejo, em Kg, entre 2008 e 2012 138 
V.5.1 Deslocações de trabalho e estudo, segundo o local de destino (totais concelho) 154 
V.5.2 Deslocações de trabalho e estudo, segundo o concelho de destino (por freguesia), 2011   156 
V.5.3 Deslocações de trabalho e estudo, segundo o concelho de origem 157 
V.5.4 Meios de transporte usados nas deslocações casa-trabalho/escola 158 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
xii 

V.5.5 Duração das deslocações casa-trabalho/escola    161 

 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE V. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO E LINHAS 
ESTRUTURANTES 

 
 
 
 
 
 

 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.1. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. A SITUAÇÃO ATUAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 

14 

 
 

V.1.1. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 

 
 
A ocupação do solo traduz a situação existente do território, nos termos do previsto no RJIGT1 e 
Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro2, alínea b), n.º 1. Trata-se pois de uma abordagem 
fundamental na elaboração do PDM e do próprio processo de planeamento, contribuindo para 
compreender e apreender o espaço físico e o “espaço vivido” do concelho. A ocupação do solo, reflete 
com efeito, a aptidão do território e a forma como as pessoas o utilizam. Além do mais, considerando 
que a ocupação do solo traduz as grandes linhas e tendências de ocupação do espaço, constitui a 
base para a qualificação e classificação do solo3, bem como para delimitação de algumas 
condicionantes e/ou limitações ao uso do solo (e.g., REN, RAN, vulnerabilidade e perigosidade a 
fenómenos perigosos, o caso dos incêndios e cheias e inundações, etc.). 
 
Esta parte estruturar-se-á em dois capítulos: o primeiro relativo à caracterização da ocupação atual 
do solo, de forma a perceber as suas características e distribuição no concelho; o segundo será uma 
síntese, em jeito de reflexão, que procurará evidenciar aspetos a reter em sede de ordenamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 DL 380/99 de 22 de setembro, na redação atual conferida pelo DL 46/2009, de 20 de fevereiro. 
2 Que fixa os elementos que devem acompanhar os PMOT. 
3 Nos termos do RJIGT e DR 11/2009, de 29 de maio, que estabelece os critérios de classificação e qualificação do solo. 
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V.1.2. A SITUAÇÃO EXISTENTE DA OCUPAÇÃO DO SOLO NO 
CONCELHO 

 
 
A ocupação do solo1 do concelho de Viana do Alentejo confirma as características de ruralidade já 
referidas no capítulo relativo ao enquadramento geográfico (vd. PARTE II. Capítulo II.1), evidenciadas 
por um povoamento concentrado nas sedes de freguesia e de concelho e pelas restantes áreas 
ocupadas predominantemente por usos e atividades agrícolas e florestais (mais de 97% do território).  
 
Os usos agrícolas e agroflorestais representam 82,5% do concelho, com destaque para as culturas 
temporárias2, que ocupam a primeira posição com 34,7% (13 661 ha), seguidas das áreas agrícolas 
heterogéneas3, com 31,5% (12 392 ha) (vd. quadro V.1.1). Em termos de distribuição (figura V.1.1 e 
Anexo VII), verifica-se que enquanto as culturas temporárias ocupam preferencialmente os setores 
sudoeste e sudeste da freguesia de Alcáçovas, bem como uma parte significativa do território a norte 
da EN257, de Viana do Alentejo até à estação de Alcáçovas, as áreas agrícolas heterogéneas, onde 
se inclui o montado, localizam-se na envolvente da Ribeira de Alcáçovas, a sul e sudeste de 
Alcáçovas e também no setor meridional da freguesia de Viana do Alentejo. 
 
As pastagens permanentes4 ocupam o terceiro lugar, com uma área de 5 800 ha, o que representa 
cerca de 14,7% do total do concelho (quadro V.1.1). Este uso encontra-se distribuído por todo o 
território (figura V.1.1 e Anexo VII), embora seja mais preponderante nos setores noroeste, este e sul 

                                                        
1 A situação existente no concelho de Viana é obtida a partir da Carta de Ocupação do Solo (COS), de 2007, disponibilizada pela 
Direção Geral do Território (DGT). 
2 As culturas temporárias englobam, de acordo com a nomenclatura do COS 2007, as culturas temporárias de regadio e de sequeiro, 
bem como os arrozais. 
3 As áreas agrícolas heterogéneas englobam, de acordo com a nomenclatura do COS 2007, as culturas temporárias e/ou pastagens 
associadas a culturas permanentes (de sequeiro ou regadio, como o pomar, o olival ou a vinha); os sistemas culturais e parcelares 
complexos; a agricultura em espaços naturais e seminaturais e os sistemas agroflorestais. 
4 As pastagens permanentes correspondem, de um modo geral, aos prados xerofílicos de floração primaveril ou estival, dominados 
por gramíneas anuais ou vivazes e submetidos a uma pressão variável de pastoreio. 
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da freguesia de Alcáçovas, onde ocorre em grandes manchas. Na envolvente de Viana, as áreas 
ocupadas por este uso são de menor dimensão. 
 
Dos restantes 17,5% do território, 14,7%, ou seja, 5 771 ha, são ocupados por floresta (florestas1 e 
florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea2), sendo que as principais áreas florestais, que 
no concelho são constituídas essencialmente por espécies folhosas autóctones (sobreiro e azinheira), 
se localizam ao longo do vale da Ribeira de Alcáçovas, a este da Quinta de Santa Maria, a sudeste 
de Aguiar e a sudeste de Viana (quadro V.1.1, figura V.1.1 e Anexo VII). As áreas de florestas abertas, 
de vegetação arbustiva e herbácea distribuem-se um pouco por todo o território, embora adquiram 
maior expressão a sul de Alcáçovas (quadro V.1.1, figura V.1.1 e Anexo VII). 
 
Ainda no conjunto dos usos com alguma importância (ocupam mais de 1%) destacam-se as águas 
interiores que representam 1,9% do total da área do concelho (736 ha) e as culturas permanentes, 
com 1,6% (637 ha) (quadro V.1.1). Os cursos e planos de água ocorrem um pouco por todo o território, 
sendo que os planos de água com maior expressão em termos de área ocupada (albufeiras de 
barragem) se localizam sobretudo no extremo nascente da freguesia de Viana e a sul-sudoeste e 
noroeste da freguesia de Alcáçovas (figura V.1.1 e Anexo VII). A distribuição das culturas 
permanentes (vinha, pomar e olival) indica uma tendência para a concentração deste uso, 
preferencialmente na envolvente das sedes de freguesia (figura V.1.1 e Anexo VII). 
 
 

                                                        
1 Nas florestas incluem-se, de acordo com a nomenclatura do COS 2007, as florestas de folhosas (puras ou mistas), de resinosas 
(puras ou mistas) e as mistas.  
2 As florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea incluem, de acordo com a nomenclatura do COS 2007, as áreas de 
vegetação herbácea natural, de vegetação esclerófita, os matos, e as florestas abertas, cortes e novas plantações. 
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Da análise à ocupação do solo destacam-se:  
 

a. a existência de manchas homogéneas de ocupação de dimensão assinalável, decorrentes 
da presença de sistemas latifundiários e de um tipo de povoamento concentrado; 

b. o predomínio das atividades agrossilvopastoris; 
c. a importância das pastagens, associada à expressão que a atividade pecuária detém neste 

concelho; 
d. o facto das áreas agrícolas e agroflorestais ocuparem no total cerca de 82,5% do território; 
e. a fraca expressão das áreas de mato, o que denota a importância atual das atividades do 

setor primário neste concelho, a qual deverá ser aproveitada e potenciada num quadro de 
desenvolvimento sustentável. 

Quadro V.1.1 
Ocupação do solo, 2007 (em hectares e em %) 

 
Ocupação do solo Área (ha) % 
Tecido urbano 163,31 0,41 
Indústria, comércio e transportes 152,60 0,39 
Áreas de extração de inertes, áreas de depósito de resíduos e estaleiros de 
construção 30,11 0,08 
Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer, e zonas 
históricas 12,85 0,03 
Culturas temporárias 13661,29 34,70 
Culturas permanentes 637,21 1,62 
Pastagens permanentes 5800,48 14,73 
Áreas agrícolas heterogéneas 12391,89 31,48 
Florestas 2888,20 7,34 
Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 2883,19 7,32 
Zonas descobertas e com pouca vegetação 9,78 0,02 
Águas interiores 736,38 1,87 
Total 39367,29 100,00 

 
Fonte: DGT, 2007 
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V.1.3. ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

 
 
A análise da ocupação permitiu compreender os usos principais e a sua distribuição no território. 
Assim, em jeito de síntese, é possível destacar os principais aspetos a potenciar e a acautelar. 
 
De entre os fatores a valorizar ou potenciar, assinalam-se os seguintes: 

a. existência do recurso solo de qualidade e a preços competitivos; 
b. morfologia favorável à ocupação agrícola e florestal: 
c. sistema parcelar dominado pelo latifúndio, o que permite alguma escala e a utilização de 

maquinaria no desenvolvimento de atividades agropecuárias; 
d. predomínio de um sistema tradicional de produção sustentável em termos ambientais e 

económicos, que conjuga a produção agrícola, alimento para o gado e a possibilidade de 
extração de cortiça – o montado; 

e. a cortiça enquanto produto de qualidade e cuja valorização se impõe; 
f. presença de atividades tradicionais, com relevante peso na estrutura de emprego e 

suportadas em recursos locais; 
g. assinalável presença de produtos agroalimentares genuínos e de excelência, com potencial 

para se afirmarem no mercado extra local (enchidos, queijos de ovelha, pimentão, pastelaria); 
h. proximidade ao sistema de abastecimento de água para rega do Alqueva; 
i. existência de espaços de acolhimento para atividades industriais/empresariais (zona 

industrial de Alcáçovas e de Viana); 
j. bovinicultura em desenvolvimento; 
k. vantagens competitivas do setor primário, especialmente num  contexto de recessão. 
 

De entre as fragilidades ou fatores a reverter, assinalam-se os seguintes: 
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a. subaproveitamento e valorização do setor primário; 
b. propriedade muito fragmentada especialmente na envolvente a Viana; 
c. inexistência de um espaço (mercado) público para a venda de produtos locais; 
d. dificuldade de afirmação e consolidação da atividade industrial (tradição industrial circunscrita 

ao artesanato ancestral, queijo e pimentão); 
e. reduzido e pouco diversificado tecido empresarial e fraco dinamismo/capacidade de iniciativa 

e empreendedorismo dos agentes locais; 
f. baixo espírito de parceria e cooperação empresarial; 
g. fraca competitividade da base económica; 
h. áreas de localização empresarial e industrial estranguladas; 
i. fraca diversidade da base económica; 
j. subaproveitamento e valorização do saber fazer na doçaria, olaria e chocalharia; 
k. mármores não explorados. 

 
Da enumeração dos principais aspetos negativos e positivos do território no que respeita à ocupação 
do solo, resulta o elenco de algumas orientações estratégicas que visam reverter os primeiros e 
potenciar os segundos, de modo a apoiar o capítulo do ordenamento do território. 
 
Orientações estratégicas 
1. Aposta na consolidação dos núcleos urbanos existentes, sobretudo por via do preenchimento de 

espaços intersticiais e ajustes de limites externos, otimizando os investimentos e o recurso solo. 
2. Não promover a edificação dispersa e fomentar o povoamento concentrado, sobretudo nos três 

núcleos urbanos principais. 
3. Potenciar as mais-valias proporcionadas pelo montado. 
4. Incentivar a inovação aplicando-a ao desenvolvimento da base produtiva local. 
5. Promover a criação de espaços adequados para a comercialização dos produtos locais. 
6. Promover a ampliação de áreas de localização empresarial e industrial. 
7. Fomentar a formação profissional na doçaria, queijaria, enchidos, olaria e chocalharia, sem 

prejuízo de outros produtos locais com menor expressão. 
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8. Apostar na aproximação entre os empresários locais e a Universidade de Évora, no sentido de 
induzir melhorias na estrutura produtiva local. 

9. Qualificação e certificação da carne do Alentejo. 
10. Potenciar o regadio, incrementando a rentabilidade da agricultura. 
11. Apostar em culturas diferenciadoras no contexto regional e destinadas à exportação. 
12. Promover a ligação ao perímetro de rega do Alqueva. 
13. Incentivar a exploração de mármores.  
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V.2. POVOAMENTO, MALHAS URBANAS, CARATERÍSTICAS 
FUNCIONAIS DO ESPAÇO E SISTEMA URBANO 
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V.2.1. POVOAMENTO E MALHAS URBANAS. FUNDAMENTOS DA 
ABORDAGEM 

 
 
Os instrumentos de gestão territorial estabelecem, de acordo com o artigo 18.º do Regime Jurídico 
que os define, os objetivos quantitativos e qualitativos que asseguram a coerência do sistema urbano 
e caraterizam a estrutura do povoamento. Este, por sua vez, constitui um elemento fundamental 
do território, nomeadamente porque: 
 
1. reflete a atratividade – histórica ou presente - de um dado espaço;  
2. denuncia as dinâmicas demográficas e, de certa maneira, o modus de vida da população; 
3. lança indícios sobre as dinâmicas de mobilidade e acessibilidade existentes; 
4. introduz distorções na renda locativa (preço dos terrenos), sobretudo em (sub)sistemas de 
ocupação concentrada e/ou de passível adensamento; 
5. determina diferentes níveis de investimento e intervenção pública; 
6. carece de abordagens específicas em termos ambientais. 
 
A abordagem ao sistema de povoamento do concelho de Viana do Alentejo será concretizada com 
uma análise de pequena escala, através da qual se identificará e caraterizará as grandes unidades 
de povoamento, e em grande escala, com base na qual se definem os aglomerados populacionais 
em relação à morfologia das malhas e evolução no espaço e tempo. Neste âmbito far-se-á 
igualmente uma breve referência à morfotipologia e estado de conservação do edificado.  
 
Só a partir destas abordagens será possível compreender dinâmicas de crescimento, nomeadamente 
os fatores do crescimento no tempo e espaço, e a própria natureza e funcionalidade do espaço, 
bem como avaliar eventuais estrangulamentos que apresente do ponto de vista funcional e inclusive 
de segurança pública. Consequentemente será igualmente fundamental para criar uma visão 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
25 

prospetiva da evolução urbana e propor um ordenamento conducente à valorização e qualificação 
estética, funcional e estratégica do espaço público e privado. Será ainda desenvolvida a temática do 
sistema urbano no contexto local, devidamente enquadrada regionalmente, classificando os 
principais aglomerados do concelho no que respeita à sua hierarquia urbana, concluindo sobre os 
principais aspetos a valorizar ou reverter. 
 
O capítulo iniciar-se-á assim com uma abordagem ao povoamento do concelho, ao que se seguirá a 
análise à evolução urbana e tipologia das malhas urbanas, unidades funcionais e hierarquia do 
sistema urbano do concelho de Viana do Alentejo. Termina-se o capítulo sistematizando os principais 
aspetos a reter para o ordenamento do território e desenvolvimento. 
 
 

V.2.2. POVOAMENTO E MALHAS URBANAS NO CONCELHO DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 
 
As formas de povoamento clássicas podem ser divididas em quatro tipologias essenciais, 
nomeadamente, concentrado, disperso, intercalar e linear, segundo as caraterísticas que 
apresentam (vd. quadro V.2.1 e figura V.2.1), compreendendo lugares que ajudam a estruturar o 
espaço vivido.  
 
Contudo, apresentam caraterísticas próprias em termos morfológicos, natureza e especificidades da 
malha e funções, enquanto lugares de troca, de concentração de funções urbanas, habitantes e 
possibilidades (serviços, emprego, informação, etc.), de certo modo associadas à hierarquia que cada 
um ocupa na rede urbana local e/ou regional. Daí que as suas dimensões sejam variáveis, em 
população e extensão, com ritmos e formas de crescimento distintos relacionados com a localização, 
dinamismo social e económico, atratividade e mesmo capacidade de carga. 
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Quadro V.2.1 
Tipologias de povoamento 

 
Tipologia de 
povoamento 

Definição 

Concentrado As edificações agrupam-se, constituindo pequenos aglomerados/povoações de 
forma compacta e concentrada, relativamente fáceis de diferenciar e delimitar. 

Disperso O edificado em regra aparece isolado ou em pequenos aglomerados mas com 
fraco agrupamento, de forma difusa ou desordenada. 

Intercalar É um povoamento de transição, intermédio ou misto, com a interpenetração do 
concentrado com o disperso e vice-versa. 

Linear É um povoamento que se desenvolve acompanhando a rede viária, formando um 
contínuo de edificações que definem eixos de aglomerados. 

 
Fonte: TOMÉ et al. (2011) 

Figura V.2.1. 
Tipologias de povoamento em esboço 
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A morfologia destes lugares exprime-se simplesmente pela planta (ou malha) que releva quase 
sempre, de modo bastante nítido, as vicissitudes ocorridas ao longo da evolução (MEDEIROS, 1996). 
As malhas urbanas ou plantas correspondem, grosso modo, à relação entre os espaços livres e 
construídos, sendo identificadas basicamente pelo aspeto da rede viária (SALGUEIRO, 1999) e 
desenvolvem-se pela aplicação de um plano com base num desenho pensado ou são o produto mais 
ou menos espontâneo do crescimento de um determinado local ou setor.  
 

A planta de uma cidade é o resumo da sua história (MERLIN, 1988, citado por BEAUJEU-GARNIER, 
1997), uma vez que permite o reconhecimento das diversas etapas do seu desenvolvimento. É 
comum encontrarem-se vários tipos de planta numa cidade, os quais resultam de influências distintas 
ao longo dos tempos, o que confere a cada uma delas vicissitudes próprias. 
 
Atualmente grande parte dos aglomerados urbanos apresentam diversas malhas constituídas por 
elementos de várias épocas, com predomínio do tecido de um ou de outro período consoante a 
importância e antiguidade que registaram. 
 
O tipo mais simples de crescimento urbano ocorre por aglutinação, i.e., o espaço é progressivamente 
ocupado por colmatagem interna dos espaços vazios (de fora para dentro), portanto com uma 
dinâmica centrípeta. É raro que o crescimento se expanda sob forma puramente circular, ou seja, em 
auréolas concêntricas, cresce muitas das vezes a partir de pontos excêntricos podendo ocasionar 

uma aglomeração de tipo linear, em forma de estrela, em rede, etc. (BEAUJEU-GARNIER, 1997).  
 
As “malhas irregulares” encontram-se, geralmente, associadas à génese dos núcleos e à presença 
árabe. A casa surgia enquanto elemento mais importante do urbanismo que prevalecia sobre a rua 
obrigando-a a acomodar-se por entre os espaços, muitas vezes exíguos, que as casas lhe deixavam 
(GOITIA, 1996). O oposto desta malha será, porventura, a “malha ortogonal”, constituída por 
arruamentos retilíneos e simétricos entre si (BEAUJEU-GARNIER, 1997), normalmente associada a 
áreas planas ou pouco declivosas. Esta malha acomoda-se bem às necessidades dos loteamentos 
com a construção de edifícios em blocos regulares o que permite uma boa economia na divisão de 
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lotes (SALGUEIRO, 1999). Quando o edificado se constitui ao longo de vias/arruamentos 
estruturantes (regra geral, não são criados muitos arruamentos paralelos) a malha é do tipo “linear”.    

 
No caso do Concelho de Viana do Alentejo, considerando os tipos clássicos de povoamento, aquele 
que melhor ilustra a sua realidade é o tipo de povoamento concentrado, à imagem do que acontece 
no Alentejo, o qual deve a sua origem a razões históricas que determinaram um sistema fundiário 
assente em latifúndios, em que a agricultura detinha um papel de destaque (recorde-se as 
Campanhas do Trigo que decorreram entre 1929 e 1949), e em que a população, maioritariamente 
assalariada, não possuía terra e vivia aglomerada em aldeias isoladas. Trata-se de um povoamento, 
como sugere a designação, marcado pela existência de aglomerados com razoáveis dimensões e 
relativamente distantes uns dos outros. Regra geral, são aglomerados compactos, embora 
morfologicamente distintos, mas com uma tipologia de malha semelhante, sendo normalmente 
atravessados por uma rodovia que estrutura o aglomerado.  
 
No quadro sub-regional – que compreende a NUT III, onde o concelho de Viana se integra (o Alentejo 
Central) - a expressão do povoamento concentrado é sobretudo conferida pelas sedes de freguesia, 
o que também acontece no concelho de Viana, onde além destas destaca-se o aglomerado de 
Barrancões, grosso modo a sul de Alcáçovas. 
 
Estes aglomerados, por sua vez, encerram especificidades no que concerne à sua tipologia e 
evolução das malhas, atendendo à evolução histórica que sofreram, designadamente desde o período 
medieval. Com efeito, segundo TEIXEIRA e VALLA (1999), as cidades medievais planeadas 
construídas em Portugal nos séculos XIII e XIV, o caso dos aglomerados do concelho de Viana, 
sobretudo o caso de Viana e de Alcáçovas, apresentavam “um conjunto de quarteirões com uma 
forma retangular alongada, cada um deles constituído por uma sucessão de estreitos lotes urbanos 
paralelos (...) e orientados no mesmo sentido, com uma frente para uma rua principal e outra frente 
para uma rua de traseiras”. Esta disposição das ruas - ruas principais e ruas de traseiras - que se 
alternavam era cortada por outras vias que as cruzavam perpendicularmente. Nesta organização 
ortogonal de ruas e quarteirões, as praças, como afirmam TEIXEIRA e VALLA (1999), ou não existiam 
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como tal, ou iam-se estruturando gradualmente ao longo do tempo. Os logradouros cumpriam 
originalmente as funções de praça.  
 
Deste legado, que remonta ao período medieval e de uma evolução que sofreu vários episódios1, 
resultaram diferentes tipologias de malhas intra aglomerados, puras ou com nuances, que por vezes 
dificultam a sua identificação e tipificação.  
 

VIANA DO ALENTEJO 
 
A vila de Viana do Alentejo deve a sua origem essencialmente à construção do castelo e da cerca 
da vila no reinado de D. Dinis (século XIV), constituindo o ponto de partida da evolução deste 
aglomerado com a formação de alinhamentos de edifícios ao longo de ruas e travessas a partir daí. 
No entanto, do que se deduz do trabalho de campo efetuado na observação das caraterísticas 
arquitetónicas dos edifícios, grande parte da vila parece ter-se consolidado no final do século XIX ou 
mesmo até meados do século XX já que uma parte substantiva apresenta características notórias 
deste período. 
 
Entre 1948-89 o crescimento foi muito exíguo, resumindo-se a uma franja ténue adjacente e 
envolvente ao setor oeste da vila. É no período que decorre entre a década de 90 até ao momento 
que a vila sofreu um novo impulso de crescimento, muito embora no essencial relacionado com 
espaços dedicados a atividades comerciais e industriais (setor nascente) e de equipamentos coletivos 
(setor poente). O crescimento da área construída para a função residencial confinou-se à 
compactação de espaços intersticiais do bairro iniciado na década de 1980 e à implantação de um 
loteamento no setor norte, como se pode ver na figura V.2.2.   
 
 

                                                        
1 O estudo da evolução da área construída no concelho ateve-se apenas sensivelmente a partir dos finais da primeira metade do século 
XX até à atualidade, para o que se recorreu a três versões da Carta Militar de Portugal: 1.ª edição de 1944 (Aguiar e Viana do Alentejo), 
1947 (Alcáçovas); 2.ª edição de 1988 (Aguiar e Viana do Alentejo), 1989 (Alcáçovas); 3.ª edição – 2008 (Aguiar e Viana do Alentejo), 
2006 (Alcáçovas). 
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Figura V.2.2 
Evolução da vila de Viana do Alentejo 

 
  Fonte: Carta Militar de Portugal (IGeoE). Base cartográfica: DGT (2012) 

00 
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De notar que este crescimento não está alheio de uma conjuntura económica favorável com destaque 
para a disponibilidade de fundos estruturais e de coesão económica e social provenientes da União 
Europeia determinantes neste período para o dinamismo económico privado e investimento público 
em equipamentos e infraestruturas básicas. De assinalar também que a existência de planos 
municipais de ordenamento do território criaram o enquadramento legal necessário para permitir e 
eventualmente incentivar a expansão observada (figura V.2.2). 
 
Atentando para o quadro V.2.2, que permite fazer uma análise comparativa da evolução das sedes 
de freguesia entre a década de 40 do século XX e a primeira década do século XX e a primeira década 
do século XXI, constata-se que foi Viana do Alentejo e Aguiar que mais cresceram (vd. quadro V.2.2). 
 

 
Ainda assim, parecendo quase paradoxal, no que concerne à época de construção dos edifícios, 
verifica-se que mais de 47% dos edifícios existentes no aglomerado urbano de Viana de Alentejo 
foram construídos no período entre 1946 e 1990, sendo de destacar a década de 80, à qual 
remontam quase 17% dos edifícios (quadro V.2.3). 
 

Quadro V.2.2 
Evolução urbana 

 

Lugar Área urbana (m2) Taxa de Variação por período 
1944/47 1988/89 2006/08 44/88 88/08 44/08 

Aguiar 83977 117921 195740 40,42 65,99 133,09 
Alcáçovas 446820 567261 622697 26,96 9,77 39,36 
Viana do Alentejo 339467 486763 841669 43,39 72,91 147,94 

   Fonte: Tratamento próprio 
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Quadro V.2.3 
Edifícios por época de construção, por lugar 

 

Época de construção / Lugar Viana do Alentejo Alcáçovas Aguiar Total 

antes de 1919 
n.º 151 9 12 172 
% 11,35 0,72 3,33 5,85 

1919-1945 
n.º 217 58 32 307 
% 16,32 4,64 8,89 10,44 

até 1945 
n.º 368 67 44 479 
% 27,67 5,36 12,22 16,29 

1946-1960 
n.º 186 127 58 371 
% 13,98 10,16 16,11 12,62 

1961-1970 
n.º 80 197 30 307 
% 6,02 15,76 8,33 10,44 

1971-1980 
n.º 138 203 44 385 
% 10,38 16,24 12,22 13,10 

1981-1990 
n.º 226 191 38 455 
% 16,99 15,28 10,56 15,48 

1946-1990 
n.º 630 718 170 1518 
% 47,37 57,44 47,22 51,63 

1991-1995 
n.º 81 147 17 245 
% 6,09 11,76 4,72 8,33 

1996-2000 
n.º 102 167 23 292 
% 7,67 13,36 6,39 9,93 

2001-2005 
n.º 122 99 85 306 
% 9,17 7,92 23,61 10,41 

1991-2005 
n.º 305 413 125 843 
% 22,93 33,04 34,72 28,67 

2006-2011 
n.º 27 52 21 100 
% 2,03 4,16 5,83 3,40 

Total Edifícios n.º 1330 1250 360 2940 
      Fonte: INE, 2011 
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As áreas preferenciais de expansão nesta década localizam-se essencialmente no setor noroeste da 
vila e nalguns quarteirões mais centrais, correspondendo eventualmente a um crescimento por via 
da colmatação de espaços intersticiais (figura V.2.3). Não obstante o peso dos edifícios construídos 
entre 1945 e 1990, os edifícios construídos antes daquele período representam ainda assim uma fatia 
importante (30,2%) do edificado da freguesia de Viana do Alentejo. Esta freguesia é, aliás, a que 
apresenta o edificado em pior estado de conservação, sendo que 22,2% dos edifícios necessitam de 
obras de reparação e 3,3% estão muito degradados (quadro V.2.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.2.3 
Viana do Alentejo. Edifícios construídos entre 1981 e 1990 (% do total) 

 
Fonte: INE, 2011. Base cartográfica: DGT (2012) 
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As fases de crescimento do aglomerado parecem ter relação com a tipologias da malha, sendo que 
desde o castelo e da cerca da vila datados do século XIV, os alinhamentos que se formaram e que 
compreendem hoje o setor central da vila de Viana do Alentejo, apesar de não serem ortogonais, no 
conjunto, apresentam um esquema mais ou menos regular, impossível de encontrar nas cidades 
ou vilas de génese árabe. A ocupação das restantes áreas obedece a um esquema mais regular, 
podendo encontrar-se alguns quarteirões em que a planta é ortogonal, sobretudo no setor noroeste 
(figura V.2.4). Os logradouros das habitações cumprem, muitas vezes, o papel das praças pouco 
frequentes neste aglomerado. 
 
 
 

Quadro V.2.4 
Necessidades de reparação dos edifícios e época de construção dos edifícios, por freguesia 

 % do Total 
Época de construção 

Antes de 1945 1945-2011 
          Freguesia de Alcáçovas   7,31 92,69 
              Sem necessidade de reparação 76,97 2,58 97,42 
              Com necessidade de reparação 22,28 21,78 78,22 
              Muito degradado 0,75 63,64 27,27 
            Freguesia de Viana do Alentejo   30,19 69,81 
              Sem necessidade de reparação 74,55 19,43 80,57 
              Com necessidade de reparação 22,18 58,38 41,62 
              Muito degradado 3,27 84,31 15,69 
            Freguesia de Aguiar   12,53 87,47 
              Sem necessidade de reparação 96,22 9,09 90,91 
              Com necessidade de reparação 3,31 100,00 0,00 
              Muito degradado 0,47 100,00 0,00 
          Concelho de Viana do Alentejo   18,31 81,69 
            Sem necessidade de reparação 78,24 10,83 89,17 
            Com necessidade de reparação 19,91 41,84 58,16 
            Muito degradado 1,86 81,25 18,75 
Fonte: INE, 2011. Tratamento próprio 
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AGUIAR 

 
Em Aguiar, o núcleo central corresponde à génese do aglomerado e o seu crescimento ter-se-á 
estruturado a partir da ER 254, para nascente e poente desta. Entre os finais das décadas de 1940 e 
de 1980, o crescimento de Aguiar tem estado essencialmente relacionado com o uso habitacional, 
incluindo com carater social de onde decorre a construção de um bairro pré-fabricado que perdura 
até à atualidade.  
 
Atendendo à figura V.2.5, constata-se que os limites do aglomerado mantêm-se praticamente 
inalterados entre a década de 40 e 80, facto que estará certamente relacionado com a estrutura 

Figura V.2.4 
Tipologia da malha urbana de Viana do Alentejo 

 
      Fonte: RT Geo, 2013. Base cartográfica: DGT (2012) 
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fundiária da envolvente, a qual se caracteriza pela existência de quintas com alguma dimensão. No 
entanto, entre 1990 e 2008, verifica-se uma dinâmica de crescimento urbano mais acentuada (vd. 

quadro V.2.2), com a expansão de Aguiar no sentido sul e norte, incentivada especialmente com o 
uso habitacional, não obstante o surgimento de alguns equipamentos coletivos (figura V.2.5). De 
anotar que o uso habitacional decorreu da relativa atratividade locativa de Aguiar face a Évora1 para 
este uso específico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ainda que a identificação da rede viária e dos espaços públicos sugira a existência de uma planta 
radioconcêntrica no aglomerado de Aguiar, formada por dois anéis adjacentes, em que o primeiro 

                                                        
1 Considera-se aliás que estrategicamente Aguiar poderá ser muito competitivo em relação a Évora para a função residencial, face ao 
menor valor da renda locativa, incentivando-se assim que se explore esta visão. 

Figura V.2.5 
Evolução da área urbana, Aguiar 

 
Fonte: Carta Militar de Portugal (IGeoE). Base cartográfica: DGT (2012) 
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corresponde ao centro do lugar e o segundo a uma periferia com contornos pouco precisos e com 
fraca densidade populacional, a observação mais cuidada não é convergente com essa primeira 
imagem. Não há, com efeito, nenhuma praça ou espaço central a partir do qual se estruture o 
aglomerado, nem anéis de evolução urbana muito claros. Na realidade, o segundo “anel” de 
construção sugerido em grande parte pelo alinhamento exterior de um conjunto de vias tem uma 
ocupação bastante reduzida e de cariz rural. Aguiar não apresenta assim uma planta 
radioconcêntrica, mas um traçado regular, não ortogonal (figura V.2.6). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Aguiar, mais de 29% dos edifícios foram construídos no período 2001-2011, valor bastante acima 
da média (14%), o que indica uma dinâmica recente neste aglomerado, patente aliás no aumento 
demográfico verificado no mesmo período e já anteriormente mencionado (quadro V.2.3). Esta 
dinâmica de crescimento do edificado, mais forte principalmente na primeira metade do período 
referido, e dirigida à periferia da génese do aglomerado, encontra-se bem patente na figura V.2.7, 

Figura V.2.6 
Tipologia da malha urbana de Aguiar 

 
Fonte: RT Geo, 2013. Base cartográfica: DGT (2012) 
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sendo de destacar a construção de um novo bairro no setor norte, o qual alberga sobretudo pessoas 
que não trabalham no concelho. 

 

A referida recente dinâmica de construção deste aglomerado e o facto de 87,5% dos edifícios desta 
freguesia datarem do período entre 1945 e 2011, explicam que apenas 3,3% dos edifícios desta 
freguesia manifestem necessidades de reparação (quadro V.2.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura V.2.7 
Edifícios construídos entre 2001 e 2005 (% do total), Aguiar 

 
Fonte: INE, 2011. Base cartográfica: DGT (2012) 
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ALCÁÇOVAS 
 
A vila de Alcáçovas está situada sobre o antigo itinerário romano que ligava Ebora a Salacia (Alcácer 
do Sal), derivando o nome do árabe al-qaçabâ (cidadela fortificada) pois pensa-se que teria dois 
castelos, anteriores à ocupação muçulmana (CMVA,2013). Trata-se pois de um aglomerado muito 
antigo, do que se afere da observação das caraterísticas de uma parte significativa do seu edificado 
e malha. Dessa análise, parece que a vila de Alcáçovas se terá estruturado inicialmente a partir do 
cruzamento atual entre EN 257 com a ER 2, estando a vila já significativamente consolidada tal como 
a conhecemos na primeira metade do século XX, ou mesmo anteriormente. Só na segunda metade 
desse século, até à década de 80, é que a vila sofreu uma expansão significativa, nomeadamente no 
setor nascente, ao longo da EN 257, claramente relacionada com a função residencial. Durante a 
década de 90 e até 2008, este setor de expansão foi reforçado pelo uso habitacional e também pelos 
equipamentos (figura V.2.8 e quadro V.2.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.2.8 
Evolução da área urbana de Alcáçovas 

 

 
 Fonte: Carta Militar de Portugal (IGeoE). Base cartográfica: DGT (2012) 
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Ainda assim, parecendo quase paradoxal, o aglomerado de Alcáçovas é a sede de freguesia do 
concelho que apresenta o menor peso do edificado construído antes de 1945, apenas 5,4% contra 
16,3% da média concelhia, devendo a construção da maior parte dos edifícios ao período entre 1946 
e 1990 (57,4%), sobretudo às décadas de 1960, 1970 e 1980 (quadro V.2.3). 
 
A década de 1970 destaca-se pelo número de edifícios construídos neste aglomerado, revelando um 
preenchimento do espaço central do mesmo (figura V.2.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de 77% do edificado desta freguesia não apresenta necessidades de reparação, evidenciando 
assim um bom estado de conservação, sendo que mais de 97% dos edifícios foram construídos no 
período entre 1945 e 2011 (quadro V.2.4). 
 

Figura V.2.9 
Edifícios construídos entre 1971 e 1980 (% do total), Alcáçovas 

 
  Fonte: INE, 2011. Base cartográfica: DGT (2012) 
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A tipologia da malha de Alcáçovas deve-se provavelmente ao repovoamento e planeamento que 
ocorreu após a reconquista, o que poderá explicar o traçado regular das vias. No entanto, tal como 
em Viana do Alentejo, não se trata de uma malha ortogonal pura, com exceção da zona de expansão 
mais recente onde a ortogonalidade está bem patente na morfologia (figura V.2.10).  

 
De salientar ainda a existência do pequeno aglomerado de Barrancões, a 500 metros de Alcáçovas, 
mas sem contiguidade espacial com a vila. O crescimento urbano deste aglomerado terá ocorrido 
essencialmente nas décadas de 1990 e 2000. 
 
Os edifícios que, nos três aglomerados analisados, se dispõem de frente para o arruamento, são, na 
sua quase totalidade, unifamiliares, com o máximo de dois pisos.  

Figura V.2.10 
Tipologia da malha urbana de Alcáçovas 

 
Base cartográfica: DGT (2012) 
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O edificado é composto essencialmente por casas simples, com apenas um piso, pertencentes a 
agricultores ou a operários (vd. figura V.2.11). As casas de famílias mais abastadas sobressaem 
devido a alguns elementos decorativos que ostentam, como a presença de cantarias mais ricas ou 
platibandas ornamentadas (vd. figura V.2.12). Estas, de um modo geral, também apresentam melhor 
estado de conservação, sendo visível uma maior preocupação com o aspeto exterior das mesmas. 
 

 
 

V.2.3. UNIDADES FUNCIONAIS 
 
 
A cidade constitui um elemento estruturante do território, comportando um conjunto diferenciado de 
funções, entre as quais se destacam as relacionadas com a educação, cultura, religião, administração 
e económica. 
 
 
 
 

Figura V.2.11 
Edificado com fachada simples, Viana do Alentejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: RT Geo 2013 
 

Figura V.2.12 
Edificado com fachada ornamentada, Alcáçovas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: RT Geo 2013 
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A função habitacional é claramente a predominante em todos os núcleos urbanos do concelho de 
Viana do Alentejo, como se pode observar no quadro V.2.5, não obstante o facto da sede de concelho 
apresentar uma componente importante no que diz respeito aos espaços dedicados às atividades 
comerciais e de equipamentos, que no conjunto representam quase 39%. Alcáçovas é o aglomerado 
com maior peso da função residencial (81,3%), enquanto os espaços de equipamentos assumem, 
proporcionalmente, maior importância no aglomerado de Aguiar (22,3%). De referir ainda a 
inexistência de espaços específicos destinados às atividades comerciais em Aguiar, sublinhando a 
sua função essencialmente de dormitório. 
 

 
Os espaços residenciais nos aglomerados urbanos do concelho de Viana ocupam, de um modo geral, 
os espaços centrais, tal como mostram as figuras V.2.13, V.2.14. e V.2.15 enquanto nas áreas mais 
periféricas predominam os espaços dedicados às atividades comerciais e de equipamentos, os quais 
necessitam de maiores áreas de implantação. Os equipamentos, as funções comerciais ou os 
serviços que ocorrem no centro dos aglomerados urbanos, em estreita articulação com a função 
residencial são aqueles que, de um modo geral, necessitam de menos espaço e dependem da 
existência de massa crítica para o seu normal funcionamento.  
 
 
 
 
 
 

Quadro V.2.5 
Unidades funcionais 

 
 Viana do Alentejo % Alcáçovas %  Aguiar % 

Residencial 745628,0 61,2 745351,3 81,3  196991,2 77,7 
Comercial 245714,2 20,2 37444,4 4,1    0,0 
Equipamentos 226600,6 18,6 133870,4 14,6  56440,8 22,3 
Total 1217942,9 100,0 916666,0 100,0  253431,9 100,0 

 
Fonte: RT Geo, 2013 
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Figura V.2.13 
Unidades funcionais e equipamentos, Viana do Alentejo 

 

 
 
Fonte: RT Geo, 2013. Base cartográfica: DGT (2012) 
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Figura V.2.14 
Unidades funcionais e equipamentos, Alcáçovas 

 

 
 

 
Fonte: RT Geo, 2013. Base cartográfica: DGT (2012) 
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Viana do Alentejo, albergando um conjunto maior e mais diversificado de serviços e equipamentos, 
alguns dos quais apenas existentes neste lugar, apresenta, no contexto municipal, uma área de 
influência que se estende a todo o território concelhio. Já Aguiar e Alcáçovas possuem um conjunto 
de serviços e equipamentos menos especializados ou raros, o que determina que o 
consumidor/utilizador não esteja disposto a percorrer grandes distâncias para os obter, e 
consequentemente, tenham áreas de influência ao nível do território da freguesia. Não obstante, 

Figura V.2.15 
Unidades funcionais e equipamentos, Aguiar 

 

 
 

Fonte: RT Geo, 2013. Base cartográfica: DGT (2012) 
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Alcáçovas apresenta uma polarização dos territórios envolventes superior à de Aguiar, devido à 
diversidade e nível superior das funções1 que oferece (quadro V.2.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De salientar a forte dependência do concelho de Viana do Alentejo da sede de distrito, bem patente 
no elevado fluxo de movimentos pendulares, sendo que 77% das deslocações que ocorrem para fora 
deste concelho têm como destino Évora (IMTT, 2011). 
 

V.2.4. SISTEMA URBANO. DO CONTEXTO REGIONAL AO LOCAL 
 
O Plano Diretor Municipal, enquanto instrumento que define o modelo de organização municipal do 
território, identifica a rede urbana e estabelece o sistema urbano municipal2. A rede urbana constitui 
um dos elementos estruturantes do território municipal, sendo composta pelo conjunto dos 

                                                        
1 Uma função terá uma hierarquia tanto maior quanto mais rara for. 
2 De acordo com as alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto.  

Quadro V.2.6 
Equipamentos por tipologia, por freguesia 

 

Tipologia Viana do Alentejo Alcáçovas Aguiar 
Administrativo 5 3 1 
Comércio 1 2 0 
Culto 8 9 2 
Cultura 3 2 1 
Desporto 10 7 3 
Educação 1 1 2 
Recreio e Lazer 35 4 1 
Saúde 1 1 1 
Saúde Pública 1 2 1 
Segurança Pública 2 1 0 
Segurança Social 4 3 1 
Transportes e Comunicações 5 2 0 
Total 46 37 13 

        Fonte: Levantamento de campo, 2013 
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aglomerados que estruturam o território e pela estrutura de fluxos que define o modo como se 
articulam e complementam numa lógica de hierarquia. 
 
Neste capítulo pretende-se: 

a. caracterizar o sistema urbano de Viana do Alentejo nas suas diversas componentes, 
enquadrando-a na realidade regional onde se insere; 

b. determinar a hierarquia da rede urbana concelhia; 
c. apresentar os principais estrangulamentos a reverter e oportunidades a potenciar; 
d. contribuir para o capítulo do ordenamento do território. 

 
O sistema urbano é composto pela rede de aglomerados urbanos, os quais se caracterizam 
essencialmente por serem locais onde são tomadas decisões, onde se processa a inovação e onde 
circulam importantíssimos fluxos tecnológicos, sociais, culturais, demográficos e até mesmo 
ideológicos. Nas abordagens ao sistema urbano, para além da determinação da hierarquia que cada 
nó da rede detém, importa igualmente analisar e interpretar as inter-relações ou os fluxos que se 
estabelecem entre os distintos nós que integram o sistema urbano, numa visão sistémica. 
 
O sistema urbano policêntrico da NUT III onde se integra o concelho de Viana apresenta uma 
estrutura relativamente hierarquizada, visível pela existência de centros com dimensões 
populacionais e funcionais bem diferenciadas, à cabeça da qual está a cidade de Évora, capital 
regional, com 41898 habitantes. Num segundo nível hierárquico podem ser agrupados os centros 
com a população compreendida entre os 6135 e os 9681 habitantes (Vendas Novas, Montemor-o-
Novo, Estremoz e Reguengos de Monsaraz). Viana do Alentejo surge num terceiro nível, juntamente 
com Vila Viçosa, Borba, Redondo e Portel (vd. figura V.2.16). 
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A evolução observada entre os dois últimos momentos censitários permite constatar o reforço da 
atratividade da capital regional, a qual ganhou mais de 18% de população residente. Também as 
sedes de concelho1 de Borba e Vila Viçosa registaram um incremento bastante significativo de 
população residente, respetivamente, 31,9% e 15,3%. Atentando para as taxas de variação da 
população por concelho, para o mesmo período, verifica-se, no entanto, que os dois últimos 
apresentaram perdas populacionais na ordem dos 6%, e Évora uma estabilização (0,14%). Estes 
dados, permitem identificar um fenómeno de concentração populacional nestes centros urbanos, 
sedes de concelho e, por conseguinte, um esvaziamento das áreas rurais envolventes (figura V.2.17). 

                                                        
1 Informação desagregada ao nível do lugar. 

Figura V.2.16 
Sistema urbano, Alentejo Central, 2011 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 2001 e 2011. Tratamento próprio. Base cartográfica: IGP, 1998/2005 e CAOP, 
2014. 
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Aliás, o PNPOT 2007 classifica a maior parte da região como área crítica em termos de povoamento, 
com apenas uma parte do Alentejo Litoral a ser classificada como área intermédia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No concelho de Viana do Alentejo, a sede de concelho é o lugar que alberga maior quantitativo 
populacional, com pouco mais de 2500 habitantes. Seguem-se-lhe Alcáçovas, com 1831 e Aguiar 
com 786 habitantes. Estes três aglomerados representam cerca de 90,2% do total da população 
residente, o que evidencia a tipologia de povoamento concentrado deste concelho. Para além destes 
aglomerados que correspondem à sede de concelho e sedes de freguesia não existem outros que 
possuam mais de 200 habitantes. Aliás, com mais de 10 habitantes só há registo1 de dois 
aglomerados: Barrancões, junto a Alcáçovas, e a Quinta da Santa Maria, respetivamente com 64 e 
18 residentes (vd. quadro V.2.7). 

 

 

                                                        
1 No Censo 2011. 

Figura V.2.17 
População residente por lugar, 2001 e 2011 

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 2001 e 2011. Tratamento próprio 
 
 

0 5000 1000015000200002500030000350004000045000

Évora
Vendas Novas

Montemor-o-Novo
Estremoz

Reguengos de Monsaraz
Vila Viçosa

Borba
Redondo

Portel
Viana do Alentejo

Mourão
Alandroal
Arraiolos

Sousel

2001 2011



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
51 

 

Não obstante a importância da componente demográfica na determinação da hierarquia do sistema 
urbano concelhio, considera-se que deverão ser consideradas outras componentes como a 

Quadro V.2.7 
A hierarquia urbana decomposta em variáveis 

 

VARIÁVEIS \ LUGAR 
Viana do 
Alentejo Aguiar Alcáçovas 

Barrancões 
(Alcáçovas) 

Qta. de 
Sta. Maria 

Componente Demográfica      
População residente 2562 786 1831 64 18 
População residente (ORDEM) 1 3 2 4 5 
População residente que trabalha fora do concelho (%) 
 

27,75 50,57 21,98 * * 
População residente que trabalha fora do concelho (ORDEM) 
 

2 3 1 4 4 
Componente Económica      
Taxa de atividade (%) 66,6 71,6 68,0 76,9 64,7 
Taxa de atividade (ORDEM) 4 2 3 1 5 
Pop. residente empregada no setor III (%) 65,8 72,8 67,0 60,0 45,5 
Pop. residente empregada no setor III (ORDEM) 3 1 2 4 5 
Componente Formativa      
Pop. Residente com curso superior completo (%) 6,8 8,4 5,8 13,0 11,8 
Pop. Residente com curso superior completo (ORDEM) 4 3 5 1 2 
Componente Equipamentos      
Equipamentos administrativos 4 1 3 0 0 
Equipamentos administrativos (ORDEM) 1 3 2   
Equipamentos comerciais 1 0 2 0 0 
Equipamentos comerciais (ORDEM) 2 3 1 3 3 
Equipamentos de culto 2 1 1 0 0 
Equipamentos de culto (ORDEM) 1 2 2 3 3 
Equipamentos culturais 2 0 3 0 0 
Equipamentos culturais (ORDEM) 2 3 1 3 3 
Equipamentos desportivos 9 2 7 0 0 
Equipamentos desportivos (ORDEM) 1 3 2 4 4 
Equipamentos de educação 4 2 1 0 0 
Equipamentos de educação (ORDEM) 1 2 3 4 4 
Equipamentos de saúde 1 1 1 0 0 
Equipamentos de saúde (ORDEM) 1 1 1 2 2 
Equipamentos de saúde pública 1 1 1 0 0 
Equipamentos de saúde pública (ORDEM) 1 1 1 2 2 
Equipamentos de segurança pública 2 0 1 0 0 
Equipamentos de segurança pública (ORDEM) 1 3 2 3 3 
Equipamentos de segurança social 2 1 3 0 0 
Equipamentos de segurança social (ORDEM) 2 3 1 4 4 
Equipamentos de transportes e comunicações 3 0 3 0 0 
Equipamentos de transportes e comunicações (ORDEM) 1 2 1 2 2 
Sub-total equipamentos 31 9 26 0 0 
Sub-total equipamentos (ORDEM) 1 3 2 4 4 
TOTAL (ORDEM) 28 38 30 44 51 
TOTAL 1 3 2 4 5 
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económica, a formativa e a funcional1. A cada variável considerada em cada uma destas 
componentes foi atribuída uma ordem2, de modo a aferir a hierarquia dos aglomerados urbanos, 
mediante a soma das ordens das diversas variáveis (vd. quadro V.2.7). 

Desta feita, no que concerne à componente demográfica, considerando a variável “população 
residente” em 2011, verifica-se que as sedes de freguesia registam os valores mais elevados, tal 
como já foi anteriormente mencionado. A variável “percentagem de população que trabalha fora do 
concelho” coloca Alcáçovas numa posição mais favorável, seguida de Viana e de Aguiar. 

Na componente económica, a variável “taxa de atividade3” apresenta valores mais favoráveis no 
aglomerado de Barrancões, com valores na ordem dos 77%, seguido de Aguiar e de Alcáçovas. Viana 
surge em penúltimo lugar, com 66,6%. No que se refere à “percentagem de população empregada 
no setor terciário” a primeira posição é ocupada pelo aglomerado de Aguiar, seguido de Alcáçovas e 
Viana. 

No entanto, importa salientar que a leitura destas variáveis tem que ser vista com algum cuidado, 
sobretudo em aglomerados em que uma fatia considerável da população não trabalha no local de 
residência.  

No que diz respeito à componente formativa verifica-se que é nos aglomerados mais pequenos, 
como Barrancões e Quinta de Santa Maria que ocorre uma maior proporção de residentes com o 
ensino superior completo, respetivamente 13% e 11,8%. Seguem-se-lhes os aglomerados de Aguiar 
e Viana, com 8,4% e 6,8%. Curiosamente, parece não haver uma relação direta entre a percentagem 
de população empregada no setor terciário e o nível de instrução, o que poderá indicar que uma parte 
considerável do setor terciário destes aglomerados corresponde a serviços pouco qualificados ou 
especializados. 

                                                        
1 Considerada apenas na vertente da oferta de equipamentos públicos, decorrente dos constrangimentos temporais que encerram os 
trabalhos de revisão do PDMVA. 
2 A ordem de nível inferior corresponde a uma posição mais favorável em cada variável, sendo os restantes valores distribuídos pelos 
restantes aglomerados de forma sequencial e por ordem crescente. Procedeu-se à soma de todas as ordens por forma a obter o ranking 
final (representado na tabela por “Total (ordem)”). O aglomerado com menor valor total representa o núcleo melhor posicionado na 
hierarquia urbana, sendo por isso o que assume maior destaque na organização urbana concelhia.  
3 A taxa de atividade expressa a relação entre o número de indivíduos empregados e a população em idade ativa, i.e., entre os 15 e os 
64 anos. 
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Em relação aos “equipamentos” destaca-se a vila de Viana do Alentejo com maior quantitativo de 
equipamentos (31), seguida de perto (26) por Alcáçovas. Este último aglomerado ganha nos 
equipamentos culturais, da segurança social e comerciais. Aguiar possui apenas 9 equipamentos. 

A soma das variáveis consideradas permitiu ordenar os aglomerados estabelecendo a hierarquia 
urbana concelhia (vd. figura V.2.18), a qual traduz uma realidade territorial pouco macrocéfala, 
assente na importância da sede de concelho e da vila de Alcáçovas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De salientar ainda o facto de Alcáçovas surgir numa posição destacada em relação Aguiar (ambas 
sedes de freguesia), sobretudo devido ao facto da última deter menos equipamentos de uso coletivo, 
menor quantitativo populacional e possuir uma elevada proporção de população que trabalha fora do 
concelho (vd. quadro V.2.7). 

 

Sumariamente, verifica-se que: 

a. a sede de concelho e as sedes de freguesia constituem os três principais aglomerados deste 
concelho, vincadamente de cariz rural, o que sublinha a centralidade dos mesmos na 
organização das relações económicas e sociais a nível concelhio; 

Figura V.2.18 
Hierarquia urbana 
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b. o aglomerado de Viana do Alentejo detém a posição cimeira na estrutura hierárquica urbana, 
muito embora Alcáçovas o siga muito de perto. Aliás Alcáçovas perde para Viana apenas no 
que se refere à população residente e ao número de equipamentos; 

c. Aguiar funciona sobretudo como um “dormitório” de Évora, com uma população mais jovem, 
com maior nível de formação profissional e empregada sobretudo no setor dos serviços, em 
que os equipamentos de uso público se resumem ao essencial, não havendo qualquer tipo 
de equipamento cultural, de segurança pública, de transportes e comunicações nem 
comercial. 

d. não obstante, a oferta concelhia de equipamentos se resumir essencialmente à satisfação 
das necessidades primárias da população, constata-se que a área de influência de Viana no 
que respeita aos equipamentos culturais, e.g., o cinema, se estende para além dos seus 
limites, designadamente até Évora. 
 

Deste modo, importa: 

1. reforçar o carácter policêntrico do sistema urbano concelhio, numa perspetiva de 
complementaridade e especialização que, através de economias de escala,  permita otimizar 
infraestruturas e equipamentos, numa lógica de partilha e de qualificação, tornando o território 
mais equilibrado e competitivo; 

2. aproveitar e potenciar as dinâmicas associadas à promoção dos recursos locais como meio 
para desenvolver a oferta de produto turísticos de qualidade; 

3. promover a atratibilidade de Aguiar na componente habitação, de modo a captar população 
que trabalha no concelho vizinho de Évora; 

4. dinamizar os equipamentos culturais de influência supramunicipal, no sentido de reforçar a 
competitividade do território. 
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V.2.5. PRINCIPAIS ASPETOS A RETER PARA O 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

 
 
O concelho de Viana do Alentejo apresenta um sistema de povoamento do tipo concentrado, em 
que o peso da edificação dispersa é residual, associado a um sistema fundiário assente na grande 
propriedade e a uma população rural essencialmente assalariada que se foi fixando em aglomerados 
de dimensões razoáveis, mas isolados uns dos outros. Regra geral, são aglomerados compactos, 
embora morfologicamente distintos, mas com uma tipologia de malha semelhante, sendo 
normalmente atravessados por uma rodovia que estrutura o aglomerado. A expressão deste tipo de 
povoamento é conferida pelas três sedes de freguesia, nas quais reside mais de 90% da população 
do concelho. 
 
Esta característica permite economias de solo e de recursos com a construção e manutenção de 
infraestruturas de água, saneamento, energia, telecomunicações e recolha de resíduos, devendo 
haver uma aposta clara na manutenção deste sistema de povoamento. 
 
Não obstante o geral bom estado de conservação do edificado deste concelho, considera-se que o 
investimento nesta área constitui uma mais-valia para o território, enquanto fator de atratividade e de 
competitividade, sugerindo-se a promoção de ações de reabilitação do espaço urbano (privado e 
público). 
 
O sistema urbano deste concelho traduz uma realidade mais próxima do policentrismo do que do 
macrocefalismo, não havendo um claro domínio de um aglomerado sobre os restantes. Viana do 
Alentejo e Alcáçovas ocupam, respetivamente, as duas primeiras posições da hierarquia urbana, sem 
se verificar uma diferenciação muito visível entre estes dois aglomerados.  
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Os aglomerados deste concelho, possuem, no entanto, uma dimensão demográfica que não lhes 
permite ter escala suficiente para a sua afirmação no contexto regional. Podem, ainda assim, 
potenciar alguns fatores positivos do território e beneficiar de algumas oportunidades que 
surgem no contexto supramunicipal, dos quais se destacam os seguintes: 

a. proximidade a Évora, enquanto polo de concentração de emprego e de maior oferta comercial 
e cultural; 

b. oferta de habitação (designadamente em Aguiar) com potencial para atrair população que 
trabalha em Évora, com uma clara aposta nos fatores preço e qualidade (dimensão); 

c. criação de dinâmicas de promoção de equipamentos culturais inexistentes noutros concelhos 
vizinhos; 

d. aposta em lógicas de complementaridade inter-freguesias, designadamente no campo dos 
equipamentos de uso coletivo. 
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V.3. EQUIPAMENTOS 
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V.3.1. A PROGRAMAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PDM 
 
 
O acesso aos equipamentos de utilização coletiva1 e aos serviços por estes prestados, constitui um 
direito individual e coletivo previsto na Constituição da República2 e um garante da satisfação das 
necessidades individuais e sociais em domínios como a educação, saúde, desporto ou cultura. 
 
Nesta perspetiva, de acordo com FERMISSON (2012) os equipamentos de utilização coletiva podem 
ser considerados um “bem público” e “bem de mérito”, i.e., como um bem dirigido ao total da 
população e ao qual se reconhece interesse em que todo o cidadão dele usufrua. Esta condição dos 
equipamentos determina, num estado de direito, a necessária intervenção daquele3 na sua 
disponibilização e programação, decorrendo da sua diversidade e qualidade dos equipamentos um 
importante fator da atratividade e competitividade de um território, na direta proporção da qualidade 
de vida e satisfação de necessidades que proporcionam. 
 
É nesta linha que constitui um dos objetivos dos planos municipais de ordenamento do território 
(PMOT), estabelecer os princípios e critérios subjacentes às opções de localização de equipamentos 
(alínea f) do artigo 70.º do RJIGT4). Deverá assim integrar o PDM, “a definição e caraterização da 
área de intervenção, identificando as redes (…) de equipamentos” (alínea b) do n.º 1.º do artigo 85.º). 
Este é precisamente o objetivo deste capítulo no qual se pretende, em concreto, identificar e 
caraterizar a rede de equipamentos de utilização coletiva existente no município de Viana do 
Alentejo e, em consequência, aferir das necessidades existentes (novos equipamentos ou reforço dos 
existentes), (e)informando assim a estratégia de desenvolvimento e a política de ordenamento a 
definir. 
O capítulo estrutura-se assim com uma abordagem prévia e de enquadramento à oferta de 
equipamentos existente, para depois se ater, em pormenor, a cada uma das tipologias de 

                                                        
1 “Os equipamentos de utilização coletiva são as edificações e os espaços não edificados afetos à provisão de bens e serviços 
destinados à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, designadamente nos domínios da saúde, da educação, da cultura e 
do desporto, da justiça, da segurança social, da segurança pública e da proteção civil” (ficha 25 do DR 9/2009, de 29 de maio). 
2 Veja-se capítulos II e III do título III. 
3 Na medida em que o mercado por si só não responde a todas as necessidades da população (e.g. educação ou saúde). 
4 Regime Jurídico dos Instrumentos de gestão territorial aprovado pelo DL 380/99, de 22 de setembro, na sua redação atual. 
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equipamentos existente, finda a qual é efetuado um retrato global da oferta de equipamentos de 
utilização coletiva do Município de Viana do Alentejo de onde decorre a identificação das 
necessidades de intervenção e programação. No final são sistematizados os principais aspetos a 
reter para o desenvolvimento e ordenamento do território. 
 
 

V.3.2. A OFERTA DE EQUIPAMENTOS NO CONCELHO 
 
 
A diversidade e complexidade das necessidades das sociedades contemporâneas, o caso do 
concelho de Viana do Alentejo, obrigam a uma abordagem multisetorial em termos de equipamentos 
e serviços de utilização coletiva (vd. figura V.3.1). Esta toma pois em consideração desde os 
equipamentos de desporto, educação e cultura, que integram as competências dos municípios e deste 
modo de programação mais direta, aos equipamentos de segurança pública, segurança social ou 
saúde, cuja programação e implementação no terreno decorre substancialmente da iniciativa privada 
e da administração central. 
 
Contudo, considerando os impactes no território destes equipamento e respetivas atividades, 
designadamente ao nível da exigência de área disponível, concentração de população e na 
qualificação e atratividade territorial que promovem, além de obrigarem à articulação de políticas 
setoriais com a administração central, integrá-los nesta abordagem constitui uma mais-valia no 
processo de planeamento, não apenas ao nível da caraterização da oferta existente mas da sua 
integração urbana, harmonização de usos e qualificação do território. 
 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
62 

Numa perspetiva prévia e geral, da análise aos equipamentos de utilização coletiva do concelho de 
Viana do Alentejo, constata-se que o caráter multisetorial se traduz, no concelho de Viana do Alentejo, 
num total de 109 equipamentos distribuídos pelas diferentes tipologias (vd. figura V.3.1). 
 

 
De entre estas assumem particular destaque os equipamentos das tipologias de culto (21%), de 
segurança social (21%) e de desporto (17%). Contudo, esta distribuição não reflete a dinâmica, 
ocupação e atratividade destes equipamentos na medida em que os equipamentos de culto 
correspondem na sua maioria a igrejas e ermidas com uma utilização muitas vezes sazonal e os 
equipamentos de segurança social integram as diferentes valências que cada estrutura possui. Por 
exemplo, um mesmo equipamento pode integrar a valência de lar, centro de dia, apoio domiciliário, 
entre outros. No entanto, é possível, desde já constatar que a proteção social e o desporto assumem 
um papel central na oferta de equipamentos no município. 
 
Do ponto de vista espacial, a sua distribuição demonstra a centralidade da sede de concelho onde se 
localizam 48% dos equipamentos, logo seguida por Alcáçovas com 39%. Aguiar surge, neste contexto 
como a freguesia com menor número de equipamentos (vd. figura V.1.2). Este facto encontra 

Figura V.3.1 
Equipamentos de utilização coletiva 

 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
63 

certamente relação com a estrutura demográfica do concelho (vd. capítulo IV.1), não obstante as 
particularidades de cada freguesia. 
 
Assim, não obstante a perspetiva prévia, mas global, que esta análise permite, importa agora atender 
caso a caso, numa perspetiva de valorização e promoção de sinergias inter freguesias e até mesmo 
entre os diferentes equipamentos. 
 
Contudo, atendendo aos impactes dos equipamentos na dinâmica urbana de cada aglomerado e para 
facilitar a leitura espacial dos mesmos apresenta-se de seguida a localização dos equipamentos de 
utilização coletiva em cada sede de freguesia (vd. figuras V.3.2, V.3.3 e V.3.4) para depois se proceder 
à sua análise setorial. 
 

 
 
  

Figura V.3.2 
Distribuição espacial dos equipamentos de utilização coletiva 
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V.3.2.1. EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
As necessidades de estruturação e organização formal da sociedade, designadamente no domínio 
da administração, impõem exigências associadas à complexidade do modelo social atual. Neste 
sentido, foram sendo criadas estruturas de proximidade ao cidadão com funções no domínio da 
justiça, da organização administrativa, etc., que garantem a satisfação de necessidades formais. 
 
No município de Viana do Alentejo a existência desses serviços decorre da descentralização da 
administração central ou por força da sua promoção pela via da administração local, constituindo, de 
certo modo, uma fonte de dinamismo económico e de vivificação dos espaços onde se localizam, 
particularmente pela sua centralidade, atratividade e proximidade física. Veja-se, a título de exemplo 
a proximidade entre a junta de freguesia de Viana do Alentejo, o edifício dos Paços do concelho e os 
serviços de finanças, segurança social ou conservatória desta vila (vd. figura V.3.5)1. 
 
Viana do Alentejo, como sede de concelho, apresenta a maior concentração de serviços 
administrativos, seguido de Alcáçovas com dois equipamentos administrativos: a junta de freguesia e 
uma delegação da Câmara Municipal integrada numa escola do ensino básico do 1.º ciclo encerrada 
e adaptada para esse fim. Aguiar, decorrente, de entre outros fatores, da sua expressão demográfica2 
possui exclusivamente a junta de freguesia que acumula todas as funções administrativas na 
freguesia (vd. figuras V.3.3, V.3.4 e V.3.5). Esta, no âmbito do programa de reabilitação urbana3 em 
curso deverá ser objeto de uma adaptação funcional e modernização dos serviços assim como de 
enquadramento paisagístico qualificador do espaço. 
 
 
 

                                                        
1 Se esta proximidade funcional reforça a centralidade do espaço, traz-lhe também estrangulamentos ao nível das acessibilidades, 
decorrente de eventuais congestionamentos à circulação, segurança e conforto dos utilizadores que a maior afluência de população 
pode implicar. Por este motivo devem ser equacionadas intervenções no domínio da acessibilidade e mobilidade assumidas de forma 
integrada e no respeito dos valores patrimoniais em presença (na perspetiva do edificado e da malha urbana). 
2 Veja-se a este respeito capítulo IV.1. 
3 Ver a este respeito www.cm-vianadoalentejo.pt 
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V.3.2.2. EQUIPAMENTOS DE COMÉRCIO 
 
Os equipamentos de comércio, atendendo às recentes transformações nos hábitos de consumo da 
população, às preocupações com a saúde do consumidor e controlo da regularidade do circuito 
comercial, e ainda como espaços de promoção dos produtos e atividades locais, constituem áreas 
com exigências de programação específicas. Nesse quadro é de destacar duas questões 
fundamentais: a da mobilidade associada à necessidade de cargas e descargas e de acesso dos 
utentes, com períodos de particular concentração, e a sanitária e de saúde pública uma vez que a 
maioria dos bens transacionados são alimentares. 
 
Assim, os equipamentos de utilização coletiva de comércio no Município de Viana do Alentejo são 
ao mercado municipal de Alcáçovas e os espaços de feiras de Viana do Alentejo e de Alcáçovas (vd. 
figuras V.3.4 e V.3.5). 
 
O espaço de feiras de Viana do Alentejo, recentemente intervencionado ao nível da sua 
infraestruturação, localiza-se na zona industrial de Viana do Alentejo, usufruindo deste modo de uma 
acessibilidade privilegiada. A sua ampliação (numa 2.ª fase) e integração urbana com a envolvente, 
designadamente ao nível da acessibilidade constituem ainda objetivos do município no âmbito da 
área de reabilitação urbana1 de Viana do Alentejo. 
 
O mercado municipal de Alcáçovas, decorrente das caraterísticas físicas e de localização carece 
de intervenções de adaptação funcional ao nível das acessibilidades, enquadramento urbano e 
modernização (vd. figura V.3.6) de forma a promover a sua dinâmica, atratividade e competitividade. 
Trata-se essencialmente de potenciar o comércio e a economia local numa base de valorização dos 
recursos locais (vd. capítulo IV.2). 
 
 
 
                                                        
1 Aviso 16605/12, de 11 de dezembro. Ver ainda capítulo V.2. 
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O espaço de feiras de Alcáçovas, localizado na transição do aglomerado urbano de Alcáçovas com 
o espaço rural apresenta-se algo informal e pouco infraestruturado (vd. figura V.3.7). Constitui 
exceção o pavilhão da Gamita que, contíguo ao espaço de feiras descoberto, constitui um pavilhão 
destinado a acolher feiras e eventos de natureza semelhante. A sua funcionalidade, em articulação 
com o espaço de feiras poderá contudo ser melhorada através de uma intervenção de qualificação e 
de dinâmica para reposicionar social e economicamente este equipamento e promover a sua 
utilização e vivificação. Com efeito, o potencial deste pavilhão não se esgota na sua utilização como 
espaço de feira, podendo por isso ser mais valorizado e potenciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.3.6 
Mercado Municipal de Alcáçovas 

 
Fonte: RT Geo, 2013 

Figura V.3.7 
Espaço de Feiras de Alcáçovas 

 
Fonte: Google earth, 2013 
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V.3.2.3. EQUIPAMENTOS DE CULTO 
 
A prática de culto e a espiritualidade são uma necessidade da humanidade desde sempre, 
representando um direito de todos os cidadãos, de forma individual ou organizada. É neste sentido 
que a lei da liberdade religiosa1 determina que “as igrejas e demais comunidades religiosas inscritas 
têm o direito de serem ouvidas quanto às decisões relativas à afetação de espaço a fins religiosos 
em instrumentos de planeamento territorial daquelas áreas em que tenham presença social 
organizada”. Refere ainda o referido diploma que os PMOT e demais instrumentos de planeamento 
territorial devem prever a afetação de espaços a fins religiosos. 
 
Nesse sentido constituem equipamentos de culto com presença no território municipal: os espaços 
para o exercício de culto e dos ritos (igrejas, ermidas, entre outros) e os de ensino da religião (centros 
paroquiais e salas de formação). 
 
No concelho a presença de equipamentos de culto é muito significativa2, encontrando-se distribuídos 
um pouco por todo o concelho (vd. figuras V.3.3, V.3.4 e V.3.5), embora com especial concentração, 
de acordo com a figura V.3.8, nas freguesias de Viana do Alentejo e de Alcáçovas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Lei 16/2001, de 22 de junho, na sua redação atual. 
2 Note-se no entanto que alguns equipamentos de culto se encontram em avançado estado de degradação pelo que não desempenham 
as suas funções de culto. Nesse sentido não foram aqui assumidos como equipamentos existentes. 

Figura V.3.8 
Distribuição espacial dos equipamentos de culto 
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No total do concelho são 23 os equipamentos de culto, distribuídos pelas diferentes tipologias, 
representando as 10 “ermidas” cerca de 44% do total (vd. figura V.3.9), constituindo locais 
acolhedores de rituais religiosos e de culto periódicos. Por este motivo têm uma procura “sazonal” 
correspondendo o período de maior afluência às comemorações do seu oráculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De entre os equipamentos de culto destacam-se as 6 igrejas1, geralmente localizadas no interior dos 
aglomerados, associadas à sede de paróquia e com uma dinâmica diária/semanal. Pela dinâmica que 
possuem e consequente atratividade populacional que registam, devem ser objeto de uma atenção 
particular no contexto das acessibilidades e mobilidade do aglomerado. 
 
Todos estes equipamentos apresentam, para além das funções de culto, uma importância 
patrimonial, de identidade e memória histórica coletiva significativa pelo que se impõe a sua 
preservação2. Da mesma forma também a sua divulgação e promoção integrada constitui uma forma 
de reforçar a sua notoriedade, visibilidade e valorização (e.g., a integração do santuário de Nossa 
Senhora de Aires na Rota do Fresco, concretamente na “rota terras do fresco do sul”, o que contribui 
para a promoção do santuário e de toda a riqueza patrimonial a ele associada). 
 
 

                                                        
1 Às quais se encontram associados equipamentos de ensino da religião, designadamente os centros paroquiais e salas de formação. 
2 Ver a este respeito o capítulo do património material (capítulo VI.1). 

Figura V.3.9 
Equipamentos de culto segundo a tipologia 
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V.3.2.4. EQUIPAMENTOS CULTURAIS 
 
A cultura como demonstração da identidade de uma população e de um território possui pelo menos 
três dimensões de análise1 no âmbito do PDM, nomeadamente a relativa às atividades, aos 
equipamentos e aos agentes culturais2.  
 
Esta opção metodológica permite, desde logo, perceber a complexidade do conceito de “cultura” e a 
consequente dificuldade na sua operacionalização. Contudo, para este fim, assumimos que os 
equipamentos culturais correspondem a espaços de utilização coletiva que visam, de entre outros 
objetivos, a preservação e divulgação de património cultural, a promoção da formação e encontro 
cultural da população e ainda acolher a realização de manifestações artísticas e simbólicas. Face a 
isto, constata-se que no concelho de Viana do Alentejo existem 8 equipamentos culturais 
distribuídos pelas 3 freguesias (vd. quadro V.3.1), com particular destaque para as bibliotecas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Ver a este respeito “Estratégia para a Cultura em Lisboa”, 2009. 
2 Neste capítulo a abordagem incide apenas sobre os equipamentos, remetendo os restantes para o capítulo VI.1 (património). 

Quadro V.3.1 
Equipamentos culturais 

Equipamento Freguesia 
Biblioteca Municipal Viana do Alentejo 

Biblioteca do Centro Cultural de Alcáçovas Alcáçovas 

Biblioteca de Aguiar Aguiar 
Cineteatro de Viana do Alentejo Viana do Alentejo 

Museu Rural Alcáçovas 

Sala de Espetáculos da Sociedade Vianense Viana do Alentejo 

Posto de Informação Turística de Viana do Alentejo Viana do Alentejo 

Posto de Informação Turística de Alcáçovas Alcáçovas 
 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 

73 

Estes equipamentos em concreto, de acordo com a informação disponível1, receberam no ano de 
2012 cerca de 13.300 utilizadores2, com algum destaque para a biblioteca de Viana do Alentejo 
(vd. figura V.3.10), que regista um maior número de utilizadores. Contudo se relativizarmos o número 
de utilizadores à população residente facilmente se percebe que é na freguesia de Aguiar que a 
frequência é maior3. A este facto não será alheia a reduzida oferta de equipamentos de Aguiar, 
concentrando a população em torno dos existentes. Importa por isso potenciar os equipamentos 
existentes e apostar na diversificação e complementaridade da oferta em Aguiar. 

 
Esta procura regista alguma uniformidade anual (vd. figura V.3.11), não obstante as oscilações 
decorrentes das férias (letivas), designadamente no período de Verão. Com efeito é precisamente 
neste período que se regista a maior procura junto das bibliotecas municipais, com destaque, tal com 
referido anteriormente, para a população de Aguiar, o que indicia a necessidade de reforçar a oferta 
de atividades de ocupação (desportiva, cultural, social ou outra) para a população residente. 
 
 
 
 

                                                        
1 Boletins municipais da CMVA. 
2 Valor correspondente ao número de utilizadores em 2012, com exceção para junho para o qual do qual não há dados disponíveis. 
3 Num exercício muito simples, do quociente entre o número de utilizadores (2012) e a população residente (2011) deteta-se que os 
valores de Aguiar se situam nos 5,1 e os de Alcáçovas e de Viana nos 1,8. 

Figura V.3.10 
Utilizadores das bibliotecas (2012) 

 
Fonte: CMVA (2012 a, b, c e d). 
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Estes equipamentos localizam-se no interior da malha urbana dos aglomerados de Aguiar, Alcáçovas 
e de Viana do Alentejo (vd. figuras V.3.3, V.3.4 e V.3.5), próximos dos cidadãos e integrados no 
contexto urbano. Mais uma vez esta questão da centralidade é muito importante na programação de 
equipamentos porque, se por um lado aproxima o equipamento da população, por outro pode implicar, 
em situações de maior procura, estrangulamentos à mobilidade e segurança, apresentando ainda 
necessidades de reforço da oferta de estacionamento. 
 
Acresce a esta oferta de equipamentos, outras estruturas que não integrando as tipologias de 
equipamentos culturais, não podem deixar de ser identificados e ponderados na definição da 
estratégia cultural do concelho de Viana do Alentejo. De entre estes destacamos uma coleção 
privada de chocalhos em Alcáçovas que homenageia a arte de produzir chocalhos1 e ainda os 
grupos de cantares alentejanos existentes no concelho2.  
 
Assim, apesar de aparentemente o município dispor de um número reduzido de equipamentos, na 
prática, o dinamismo cultural vai além destes equipamentos, considerando as atividades, festividades 
e eventos promovidos durante todo o ano nas freguesias3. Neste sentido, ressalva-se desde já a 

                                                        
1 Vd. a este respeito o capitulo do património imaterial, capítulo IV.1.6. 
2 Destaca-se a Associação grupo coral feminino “Cantares de Alcáçovas” e o Grupo coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas”. 
3 Vd. a este respeito o capitulo do património imaterial, capítulo IV.1.6. 

Figura V.3.11 
Evolução do número de utilizadores das bibliotecas (2013) 

 
Fonte: CMVA (2013 a, b e c). 
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necessidade de articular os diferentes agentes culturais de forma a garantir uma harmonização da 
oferta cultural, o envolvimento de todos os atores e a promoção de sinergias. 
 
As necessidades de equipamentos culturais situam-se, de acordo com o Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana1 do concelho, na adaptação funcional do pólo de Alcáçovas da biblioteca 
municipal, na sequência da sua relocalização para o Paço dos Henriques, adaptando o atual espaço 
a espaço de interpretação e oficina dedicado ao chocalho; na adaptação funcional e valorização 
do património edificado local do antigo cinema e ainda de adaptação funcional do centro cultural 
de Alcáçovas. Acresce ainda um projeto de desenvolvimento estruturante do concelho, cuja 
importância ultrapassa o domínio funcional atendendo ao valor patrimonial em causa. Trata-se da 
recuperação do Paço dos Henriques transformado em centro cultual que incluirá a biblioteca 
municipal, posto de turismo e um museu histórico. Esta intervenção integra assim a componente 
patrimonial e de reabilitação urbana com a atribuição de uma nova funcionalidade de utilização 
coletiva a um espaço central da história, memória e identidade de Alcáçovas. 
 

V.3.2.5. EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 
 
A oferta de equipamentos desportivos assume particular relevância numa estratégia de promoção 
da atratividade e competitividade dos territórios, na medida em que uma prática regular de 
atividade física proporciona um estilo de vida saudável, qualidade de vida e bem-estar social e ainda 
condições para o desenvolvimento pessoal (auto-estima e auto-confiança) e social (empatia e 
cooperação social). Assim a programação de instalações desportivas2, de espaços de jogo e recreio 
infantil e ainda de espaços naturais de recreio e desporto (vd. figura V.3.12), constitui uma 
obrigatoriedade legal3 e uma opção e indicador de desenvolvimento. 

                                                        
1 Ver a este respeito www.cm-vianadoalentejo.pt 
2 As instalações desportivas são aqui assumidas nos termos do n.º2 do DL 141/09, de 16/06 como “espaço edificado ou conjunto de 
espaços resultantes de construção fixa e permanente, organizados para a prática de atividades desportivas, que incluem as áreas de 
prática e as áreas anexas para os serviços de apoio e instalações complementares”. Contudo, optou-se, metodologicamente, por incluir 
ainda neste conceito os espaços naturais de recreio e desporto (os locais com condições naturais para a realização de certas atividades 
recreativas sem recurso a obras de adaptação ou arranjo material, designadamente os locais para as atividades desportivas na natureza 
que se encontram reguladas pelo DR 18/99, de 22/09, alterado pelo DR 17/2003, de 10/10 e ainda os espaços de jogo e recreio infantil, 
regulados pelo DL 379/97, de 27/12 e diplomas complementares. 
3 “Os instrumentos de gestão territorial devem prever a existência de infraestruturas de utilização coletiva para a prática desportiva” (n.º 
2 do artigo 8.º da Lei 5/2007, de 16 de janeiro). 
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No município de Viana do Alentejo, os equipamentos desportivos distribuem-se pelas diferentes 
tipologias (vd. quadro V.3.2) com algum destaque para as instalações desportivas de base 
formativa (e.g. grande campo de jogos, piscinas, polidesportivos e pavilhões). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sua distribuição espacial, tal como se pode constatar nas figuras V.3.3, V.3.4 e V.3.5, é garante de 
que todas as freguesias dispõem de equipamentos desportivos de acordo com as necessidades, 
designadamente com a estrutura demográfica da população. Assim, de acordo com a figura V.3.13 a 
freguesia de Viana do Alentejo possui cerca de 44% dos equipamentos desportivos existentes. 
 
 

Figura V.3.12 
Equipamentos desportivos de utilização coletiva 

 
Fonte: Adaptado de DL 141/09, DR 18/99 e DL 379/97 

Quadro V.3.2 
Equipamentos desportivos de utilização coletiva de Viana do Alentejo 

Equipamentos desportivos de utilização coletiva N.º % 
Instalação desportiva de base recreativa 3 16,7 

Instalação desportiva de base formativa 9 50,0 
Espaço de jogo e recreio infantil 6 33,3 

Total 18 - 
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De notar que esta distribuição é, de alguma forma equitativa, na medida em que garante a existência 
de polidesportivo, grande campo de jogos e parque infantil em todas as sedes de freguesia, 
concentrando depois em Alcáçovas e em Viana do Alentejo equipamentos como as piscinas 
municipais. 
 
Importa ainda referir que o dinamismo desportivo do concelho de Viana do Alentejo não se limita a 
estes equipamentos desportivos na medida em que este apresenta uma massa associativa com 
funções desportivas muito significativa e diversificada, correspondente a 17 associações/grupos 
organizados em áreas tão diversificadas como a caça e pesca, o desporto motorizado, a columbofilia, 
o ténis de mesa ou o BTT. 
 
Relativamente a projetos previstos destacamos a construção de um pavilhão desportivo em 
Aguiar, o que virá a diversificar e a qualificar a oferta existente. Com efeito Aguiar trata-se de uma 
freguesia com um comportamento demográfico particular, designadamente pela sua taxa de 
crescimento natural e estrutura etária que possui (vd. capítulo IV.1), pelo que o reforço dos 
equipamentos de desporto é plenamente justificado. Se à situação demográfica se associar a 
oferta existente na freguesia, este projeto é determinante para a qualificação do aglomerado e 
reforço da sua atratividade e competitividade1 
 

                                                        
1 Note-se que este aglomerado é o que sofre maior influência da cidade de Évora devido à proximidade geográfica (vd. capítulo V.5). 

Figura V.3.13 
Equipamentos desportivos por freguesia 
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 Nesta linha importa ainda ponderar a instalação de um equipamento desportivo de utilização 
coletiva no bairro dos Barrancões (Alcáçovas) (e.g., um espaço de jogo e recreio infantil), atendendo 
à sua localização geográfica relativamente periférica em relação à sede de freguesia, caraterísticas 
demográficas e ainda pelo facto deste aglomerado não possuir nenhum equipamento. Deste modo 
seria possível qualificar um espaço residencial isolado, qualificando-o e assim melhorando as 
condições de vida da população. 
 
Uma outra intervenção poderá passar por implementar circuitos pedonais/cicláveis que promova 
a prática de desportos de contacto com a natureza e ainda incentive os modos suaves de mobilidade 
(não necessariamente integralmente asfaltados). Destaca-se um troço (ou circuito) entre o bairro dos 
Barrancões a Alcáçovas, um circuito circundante a Aguiar e o reforço da via pedonal em construção, 
que faz a ligação entre a sede de concelho e o cemitério, com a sua extensão em circuito com 
passagem pela Igreja da Sra. D’Aires-Viana do Alentejo1. 
 

V.3.2.6. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 
 
A educação, como direito constitucional, encontra no sistema educativo2 (vd. figura V.3.14) a sua 
componente formal, não obstante o conceito não se esgotar no mesmo. Esta constitui a base do 
desenvolvimento de todo o território uma vez que a qualificação do capital humano, numa perspetiva 
holística, se encontra diretamente relacionada com a competitividade e atratividade de um território. 
Neste contexto, cabe aos PMOT, particularmente ao PDM, como instrumento de desenvolvimento, 
integrar a programação dos equipamentos educativos, em articulação com outras medidas de 
incentivo à qualificação da população (vd. capítulo IV.2). 
 
 
 
 
                                                        
1 Seria de todo o interesse neste domínio articular com o associativismo existente de forma a identificar os melhores percursos no 
domínio do pedestrianismo, BTT ou simples observação da natureza. 
2 “O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma 
permanente acção formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 
democratização da sociedade” (n.º2 do artigo 1.º da L46/86, de 14 de outubro, na sua redação atual. 
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O concelho de Viana do Alentejo constitui um agrupamento de escolas cuja sede é a Escola Básica 
e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo. Esta escola concentra uma parte 
significativa dos recursos educativos do concelho, particularmente depois da recente intervenção1 de 
que foi alvo a partir da qual passou a constituir o Centro Escolar de Viana do Alentejo e a libertar para 
outras funções os edifícios destinados a jardim de Infância e a EB1 (das Escadinhas2 e de S. João). 
Integram assim este agrupamento 4 equipamentos de educação (vd. quadro V.3.3) distribuídos 
pelas diferentes freguesias (vd. figuras V.3.3, V.3.4 e V.3.5). 
 
A sua localização, ao coincidir maioritariamente com áreas de crescimento urbano recente, garante 
que estes equipamentos se encontram bem servidos ao nível das acessibilidades, designadamente 
da segurança e conforto dos alunos. Contudo, atendendo às caraterísticas da população em causa, 
o reforço da segurança e das condições de circulação, deverá ser uma preocupação constante. 

                                                        
1 Corresponde à construção de um complexo que agrupa o ensino pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico de Viana do Alentejo, dentro 
do perímetro da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa. Trata-se de um projeto cofinanciado pelo Feder através do 
INALENTEJO no âmbito da subvenção global contratualizada com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC). 
2 A afetar a outros usos, designadamente espaço para acolher as associações do município, de entre outros usos. 

Figura V.3.14 
Sistema Educativo Nacional 

 
Fonte: Adaptado de L 46/86, de 14 de outubro, na sua redação atual. 
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Relativamente ao seu estado de conservação, destaca-se o facto de se tratarem de equipamentos 
recentes aos quais se têm aplicado intervenções de conservação e beneficiação visando melhorar as 
condições de funcionamento do equipamento, como foi o caso mais recente da EB1 de Aguiar1, pelo 
que se apresentam em bom estado de conservação. Assim, não se perspetiva a necessidade de 
promover intervenções ao nível do edificado no horizonte temporal do plano, centrando assim 
o investimento nas condições de funcionamento (designadamente equipamento e espaços exteriores) 
e na sua manutenção e conservação. 
 

V.3.2.7. EQUIPAMENTOS DE RECREIO E LAZER 
 
A coexistência dos equipamentos de recreio e lazer com outras tipologias dificulta a sua programação. 
Contudo, estes, como espaços privilegiados de encontro e de sociabilidades, constituem um elemento 
central no reforço da identidade e coesão social. Por outro lado, estes espaços constituem, 
genericamente, espaços de elevada qualidade ambiental e paisagística no seio dos aglomerados pelo 
que, ao integrarem a estrutura ecológica municipal, contribuem para a melhoria do ambiente 
urbano. Assim, não obstante a complexidade de proceder à sua definição, os equipamentos de recreio 
e lazer devem ser objeto de programação em sede de PDM. 
 

                                                        
1 A intervenção incluiu a requalificação do pátio coberto, a instalação de novos sanitários e a pintura da escola. 

Quadro V.3.3 
Equipamentos de Educação 

Equipamentos de Educação Freguesia 
Centro Escolar de Viana do Alentejo Viana do Alentejo 

Escola Integrada do 1.º ciclo do ensino básico e Jardim de Infância de Alcáçovas Alcáçovas 

Escola do 1.º ciclo do ensino básico de Aguiar Aguiar 

Jardim de Infância de Aguiar Aguiar 
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Com uma expressão territorial e de identidade mais significativa1 identificam-se 5 espaços públicos 
(vd. figuras V.3.15 e 3.16) cujo fim é o recreio e lazer da população num cenário que convida e 
qualifica o ambiente urbano do aglomerado, designadamente a sua biodiversidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Não obstante um conjunto de outros espaços, de menor dimensão, mas funcionalmente equivalentes, localizados ou não no interior 
dos aglomerados. A título de exemplo destacamos os parques de merendas de Vale Telha e de Chão dos Courinhos, a recente 
intervenção no espaço de feiras de Viana do Alentejo ou o jardim na Rua Cândido dos Reis também em Viana do Alentejo. 

Figura V.3.15 
Espaços de Recreio e Lazer (Viana do Alentejo) 

Jardim do Altinho 

 

Jardim do Rossio 

 
Praça da Republica 

 
Fonte: RT Geo, 2013, CMVA (www.cm-vianadoalentejo.pt) e www.googleearth.pt 
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Estes espaços deverão, por esse motivo, ser objeto de intervenções de requalificação paisagística e 
urbana a fim de melhorar as condições de conforto e de estada da população residente e 
simultaneamente qualificando o aglomerado. 
 

V.3.2.8. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 
 
A saúde, direito constitucionalmente1 reconhecido, é entendida como “um estado dinâmico de bem-
estar caracterizado pelo potencial físico, mental e social que satisfaz as necessidades vitais de acordo 
com a idade, cultura e responsabilidade pessoal”2. 
 
Neste sentido, trata-se de um conceito muito abrangente que vai além da programação de 
equipamentos. Contudo, de acordo com a Lei que estabelece as atribuições e competências para as 
autarquias locais3, os municípios têm atribuições no domínio da saúde (alínea g) do n.º 1 do artigo 

                                                        
1 Artigo 64.º da Constituição da Republica Portuguesa. 
2 Nos termos do Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (ACS, 2011). 
3 Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

Figura V.3.16 
Espaços de Recreio e Lazer (Alcáçovas) 

Praça da Republica 

 

Jardim do Coreto 

 
Fonte: RT Geo, 2013 e CMVA (www.cm-vianadoalentejo.pt) 
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13.º), designadamente1 “participar no planeamento da rede de equipamentos de saúde concelhios” 
(alínea a) do artigo 22.º). 
 
Assim, focalizando aqui2 na rede de equipamentos de saúde, constata-se que o município de Viana 
do Alentejo integra o agrupamento de centros de saúde do Alentejo Central II (vd. figura V.3.17), tendo 
por referência o Hospital Espírito Santo, EPE de Évora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste contexto constituem equipamentos de utilização coletiva no município de Viana do Alentejo o 
centro de saúde de Viana do Alentejo, a sua extensão em Alcáçovas e o posto médico em Aguiar (vd. 
figuras V.3.3, V.3.4 e V.3.5). O centro de saúde de Viana do Alentejo, de construção recente, integra 
uma diversidade de valências no domínio da saúde, de entre as quais uma Unidade de Cuidados na 
Comunidade que tem como área de influência todo o concelho de Viana do Alentejo. Acresce ainda 

                                                        
1 De entre outras como por exemplo o “construir, manter e apoiar centros de saúde” (aliena b)) ou o “participar na prestação de cuidados 
de saúde continuados no quadro do apoio social à dependência, em parceria com a administração central e outras instituições locais” 
(aliena g)). 
2 O capítulo IV.2. abordará as questões da saúde da população numa perspetiva mais integrada. 

Figura V.3.17 
Organização dos serviços de saúde por agrupamentos de centros de saúde (ACES) 

 
Fonte: Adaptado de ARS Alentejo, (2011), “Plano Regional de Saúde do Alentejo”, pág. 12. 
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a estes equipamentos a Delegação da Cruz Vermelha em Alcáçovas que essencialmente presta 
socorro a quem necessite e promove o transporte de doentes. 
 

V.3.2.9. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 
 
A proximidade entre os equipamentos de saúde e os de saúde pública tornam a tarefa de 
programação algo complexa. Assim, antes de mais importa diferenciar estas tipologias, do ponto de 
vista do seu âmbito de atuação residindo a principal diferença no facto da saúde pública definir ações 
direcionadas para o coletivo, isto i.e., para as comunidades na perspetiva da promoção e salvaguarda 
das condições de salubridade, higiene e ambiente1. Integram assim esta tipologia equipamentos como 
cemitérios (e casas mortuárias), estações de tratamento de água (água residual e água para 
abastecimento)2, canil municipal, depósito de sucata ou aterros, etc. 
 
O concelho de Viana do Alentejo possui um cemitério em cada sede de freguesia, assim como 
estruturas com função de casa mortuária, neste caso sempre coincidentes com equipamentos de 
culto. Neste sentido atendendo à acumulação de uma função simbólica com a de saúde pública num 
contexto de ritual social associado à morte, importa atender às exigências funcionais que estes 
equipamentos possuem, de entre as quais se destacam as de conforto, privacidade, segurança e 
acessibilidade. Importa por isso ponderar a eventual criação de espaços destinados 
exclusivamente a este fim localizados o mais próximo possível dos cemitérios. Estes, por sua vez, 
apresentam realidades distintas em cada uma das freguesias: em Aguiar, freguesia mais 
rejuvenescida, o cemitério foi recentemente ampliado pelo que se considera que, no horizonte 
temporal do plano, não haverá necessidade de proceder a uma intervenção de ampliação ou de 
relocalização; o cemitério de Alcáçovas regista uma taxa de ocupação muito próxima dos 100% o que 
associado a uma estrutura etária envelhecida determina a necessidade de se proceder a curto prazo 
à sua ampliação; o cemitério de Viana do Alentejo regista uma taxa de ocupação significativa, 
devendo, por esse motivo e no contexto de algum envelhecimento demográfico, ser ponderada a 
médio prazo, uma ampliação do existente. 

                                                        
1 Ver a este respeito capítulo relativo à saúde pública (capítulo VII.2). 
2 Uma vez que estes equipamentos integram a rede de infraestruturas, a sua análise será efetuada no Capítulo V.4. 
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Uma outra necessidade sentida a este nível prende-se com a criação de condições para a instalação 
de um canil municipal que permita a prossecução das funções e competências no domínio da saúde 
pública que acometem ao município. Este equipamento poderá ser localizado junto ao estaleiro 
municipal em Alcáçovas e ter todo o território municipal como a área de influência. 
 

V.3.2.10. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 
Os equipamentos e serviços de segurança pública visam, na sua essência garantir a ordem, 
segurança e tranquilidade públicas, assim como proteger e socorrer as populações, prevenindo os 
riscos. Constituem assim o garante do funcionamento da sociedade e simultaneamente de proteção 
de pessoas e bens e é precisamente nesse sentido que o RJIGT estabelece que “o conjunto dos 
equipamentos, infraestruturas e sistemas que asseguram a segurança e proteção civil é identificado 
nos instrumentos de gestão territorial” (n.º 2 do artigo 11.º). Neste sentido, os equipamentos (e 
serviços) de segurança pública integram (vd. figura V.3.18): 
 

a. as forças e serviços de segurança1; 
b. os corpos de bombeiros2. 

 
O município de Viana do Alentejo encontra-se servido por um corpo de bombeiros voluntários (a 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo) e dois postos territoriais da Guarda 
Nacional Republicana (o posto territorial de Alcáçovas e o posto territorial de Viana do Alentejo)3. 
 
 

                                                        
1 Definidas nos termos da Lei da segurança interna (LSI) (L53/2008, de 29 de Agosto). 
2 Nos termos do DL 247/2007, de 27 de junho que define o regime jurídico aplicável à constituição, organização, funcionamento e 
extinção dos corpos de bombeiros no território continental. 
3 Vd. figuras V.3.4 e V.3.5. 
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O corpo de bombeiros de Viana do Alentejo está equipado com um heliporto e localizado 
estrategicamente junto a uma via de comunicação que permite uma deslocação rápida e possui 
instalações adequadas ao trabalho desenvolvido. Do ponto de vista dos meios humanos e materiais, 
a especificidade das solicitações constitui, por vezes, um impedimento a uma ação mais focalizada, 
pelo que seria importante aumentar e diversificar os meios disponíveis. 
 
Relativamente à Guarda Nacional Republicana, atendendo ao estado de degradação do quartel de 
Viana do Alentejo esta força policial foi instalada num edifício habitacional, adaptado a quartel mas 
com sérias debilidades funcionais. Assim, constitui prioridade a sua relocalização, nomeadamente 
para as antigas instalações após a devida recuperação dessas. Acresce ainda o reduzido número de 
efetivos policiais (aproximadamente 15 guardas) que se afiguram manifestamente insuficientes face 
às necessidades e à extensão do território. 
 
 
 
 

Figura V.3.18 
Equipamentos (e serviços) de segurança pública 

 
Fonte: Adaptado de L53/08 e DL247/07. 
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V.3.2.11. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA SOCIAL 
 
A proteção social, na perspetiva da promoção da coesão social numa base de igualdade de acesso 
aos bens e serviços essenciais à vida humana, constitui um (dos) objetivos do estado de direito. Neste 
sentido, foi criada uma rede de equipamentos sociais, de iniciativa pública ou privada, dirigida aos 
grupos populacionais mais vulneráveis, enquadrada pela Lei de Bases do Sistema de Segurança 
Social1, designadamente no âmbito da ação social. 
 
A carta social, documento que sistematiza a dinâmica da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais 
a nível nacional, identifica as tipologias de respostas sociais2 existentes. Contudo, atendendo à sua 
extensão e abrangência, optou-se por selecionar, na presente análise, as respostas sociais existentes 
no concelho3. Este facto de per se demonstra que a oferta de respostas sociais tem um alcance 
proporcional à dimensão e escala do concelho. Neste contexto, o PDM como instrumento de 
desenvolvimento, designadamente na perspetiva da inclusão e coesão social, enquadra a oferta e as 
necessidades existentes para depois programar as respostas sociais perspetivadas na linha da 
estratégia de desenvolvimento, para o horizonte temporal do plano. 
 
O concelho de Viana do Alentejo possui 23 respostas sociais distribuídas pelas diferentes freguesias 
(vd. figuras V.3.3, V.3.4 e V.3.5 e quadro V.3.4). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Lei 4/2007, de 16 de janeiro. 
2 De acordo com o despacho do Senhor Secretario de Estado da Segurança Social de 19 de janeiro de 2006. 
3 Atendendo a que a análise é efetuada às respostas sociais e estas coexistem espacialmente entre si, cartograficamente encontram-
se representadas as instituições que as promovem. 
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De uma análise prévia deteta-se que as respostas de apoio à população idosa1 e as respostas de 
apoio à infância2 representam o maior número de respostas sociais existentes (cerca de 39% do total 
da oferta existente cada uma) o que se compreende pela vulnerabilidade desta população e 
necessidade de apoio que possuem. A sua distribuição, tal como se pode constar nas figuras V.3.3, 
V.3.4 e V.3.5 e V.3.19, demonstra uma concentração particular nas freguesia de Viana do Alentejo e 
Alcáçovas, em detrimento de Aguiar. Esta com efeito, não obstante a posição na hierarquia 
demográfica3 do concelho, é uma freguesia subequipada e com carências ao nível básico da 
cobertura de equipamentos sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Corresponde, neste caso a “centro de dia”, “lar de idosos” e “serviço de apoio domiciliário (idosos)”. 
2 Corresponde, neste caso a “centro de atividades de tempos livres”, “creche” e “lar e centro de acolhimento para crianças e jovens”. 
3 Ver a este respeito capítulo IV.1. 

Quadro V.3.4 
Respostas Sociais 

Respostas Sociais N.º 
Ajuda Alimentar a Carenciados 1 
Atendimento/Acompanhamento Social 2 

Centro de Atividades de Tempos Livres 3 
Centro de Dia 2 
Creche 4 

Intervenção Precoce 1 
Lar de Idosos 5 
Lar e centro de acolhimento para crianças e jovens 1 

Loja social 1 
Refeitório/Cantina Social 1 
Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos) 2 

TOTAL 23 
 

Figura V.3.19 
Equipamentos (e serviços) de segurança social por freguesia 
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Importa contudo introduzir aqui uma variável muito importante referente à taxa de ocupação de cada 
um destes equipamentos na medida em que apenas assim é possível aferir se os equipamentos 
existentes estão (ou não) a dar resposta às necessidades da população. Da análise da figura V.3.20 
é possível constatar que a resposta “lar de idosos” se encontra acima da sua capacidade máxima, 
sendo por isso fundamental proceder ao reforço desta oferta. Do mesmo modo, os “serviços de apoio 
domiciliário” e o “centro de dia” também apresentam uma taxa de ocupação elevada, devendo por 
isso ser equacionado, logo que possível, o seu reforço. Esta questão é ainda mais premente se se 
atender à estrutura etária do concelho (vd. capítulo IV.1) de onde se destaca o duplo envelhecimento 
da população. Num outro extremo, ou seja, os equipamentos abaixo dos 50% da sua taxa de 
ocupação, encontramos os equipamentos de apoio à infância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste sentido cabe ao PDM incluir medidas de incentivo (discriminação positiva, bonificações ou 
zonamentos específicos) a fim de reforçar as respostas sociais em falta e assim contribuir para a 
coesão e o desenvolvimento social do município. 
 
Para além do aumento da oferta de base nas respostas sociais importa ainda apostar na 
diversificação e especialização da oferta social na perspetiva de reposicionar o concelho como 
atrativo e competitivo no domínio do apoio social, qualificando assim o território. A título de exemplo 

Figura V.3.20 
Taxa de ocupação dos equipamentos (e serviços) de segurança social 

 
Notas: CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres; CD – Centro de Dia; C – Creche; LI - Lar de Idosos; 
CS – Cantina Social; SAD – Serviço de Apoio Domiciliário. 
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destacam-se as mais recentes iniciativas neste domínio e que em muito contribuem para o apoio 
social da população residente e para a atratividade do concelho: 
  
a. a loja social1 “com o objetivo de apoiar as famílias carenciadas económica e socialmente do 

concelho através da distribuição de bens doados por cidadãos em empresas” (CMVA, 2013c); 
b. a horta da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas como complemento às restantes 

respostas; 
c. o lar e centro de acolhimento para crianças e jovens da associação Terra Mãe, com alcance 

intermunicipal. 
 

V.3.2.12. EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
 
As caraterísticas da ocupação humana do território assim como as exigências dos modos de vida 
atuais determinam um aumento da centralidade das questões de comunicação, acessibilidade e 
mobilidade2 em todos os domínios. Isto determina que as políticas de ordenamento do território e os 
IGT em particular procurem soluções racionais, eficientes, confortáveis e seguras para a rede dos 
diversos modos de transporte (IMTT, 2011). 
 
É assim imperativo, neste domínio, de acordo com o IMTT (ibidem) a “definição (…) das principais 
infraestruturas e equipamentos que integram as redes dos diversos modos de transporte, dos quais 
dependem as condições de eficiência e qualidade do seu funcionamento e dos serviços que prestam; 
(…) localização e integração urbanística de paragens de transportes públicos e coletivos; (…) critérios 
para a organização e dimensionamento de interfaces de transportes no sentido da sua adequada 
integração urbanística”. 
 
O município de Viana do Alentejo encontra-se servido por uma rede de transportes rodoviários e 
ferroviárias. A primeira integra a Rodoviária do Alentejo e um conjunto de paragens distribuídas pelo 

                                                        
1 Iniciativa que une o município de Viana do Alentejo e as associações Terra Mãe e Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento 
Integrado inaugurada em outubro de 2012. 
2 Ver a este respeito capítulos V.4 e V.5. 
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território municipal a fim de garantir o resguardo da população e a identificação dos pontos de 
paragem do transporte rodoviário (vd. a este respeito o capítulo V.5). 
 
Relativamente ao transporte ferroviário, o concelho é atravessado pela linha do Alentejo e servido 
diretamente pelo apeadeiro de Alcáçovas e pela estação de Vila Nova da Baronia, ambos localizados 
fora do concelho, atendendo à desativação do apeadeiro de Viana do Alentejo1. Contudo, a baixa 
frequência do comboio e a ligação com localidades próximas ter que ser assegurada por transporte 
rodoviário ou privado, constituem fortes estrangulamentos à acessibilidade local e uma das razões 
que contribui para a fraca importância deste meio de transporte no concelho. Seria portanto 
importante ponderar a funcionalidade deste sistema de transportes numa ótica de modernização e 
atratividade. 
 
Verifica-se ainda no terreno que a rede de táxis tem um papel importante na acessibilidade local, (vd. 
capítulo V.5), tendo a melhoria das infraestruturas viárias e a fraca penetração de outros meios de 
transporte no concelho contribuído para incrementar o seu papel na acessibilidade local. 
 
No domínio das comunicações, particularmente no contexto atual em que as redes de comunicações 
constituem uma infraestrutura fundamental ao desenvolvimento, competitividade e atratividade de um 
território, Viana do Alentejo posiciona-se como um concelho emergente a dar os primeiros passos no 
sentido da modernização, disponibilizando uma cobertura wi-fi na freguesia de Viana do Alentejo 
com particular destaque para o ponto das piscinas municipais e zona industrial. 
 
Acrescem ainda os espaços de internet integrados nas bibliotecas de cada uma das sedes de 
freguesia, onde os utilizadores podem aceder a informação e comunicar. Estes espaços registaram 
nos primeiros 8 meses de 2013 um total de 5.052 utilizadores, com algum destaque para as freguesias 
de Viana do Alentejo e de Aguiar (vd. figura V.3.21). 
 
A oscilação no número de utilizadores dos espaços internet encontra relação com as férias do período 
escolar, tal como a variação do número de utilizadores das bibliotecas (vd. capítulo V.3.2.4). 

                                                        
1 Ver a este respeito capítulos V.4 e V.5.  
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Por último de referir, no domínio das comunicações que as freguesias de Viana do Alentejo e de 
Alcáçovas se encontram servidas por estações de CTT, possibilitando à população o acesso a 
serviços de comunicação que qualificadores do aglomerado e que potenciam a sua atratividade. 
 
 

V.3.3. A OFERTA DE EQUIPAMENTOS. UMA ABORDAGEM GLOBAL 
 
 
Da análise efetuada é possível afirmar que o município de Viana do Alentejo se encontra equipado 
com todas as tipologias de equipamentos, não obstante o seu carater eminentemente de base, i.e., 
sem especialização ou diversificação mas respondendo às necessidades básicas da população. A 
sede de concelho, Viana do Alentejo, como sede da freguesia mais populosa, apresenta o maior 
número de equipamentos e serviços públicos, correspondendo a Aguiar a menor oferta e diversidade 
de equipamentos. Com efeito, esta freguesia, não obstante a dinâmica que apresenta1, tem a menor 
taxa de cobertura de equipamentos. 
 
 

                                                        
1 Designadamente ao nível do crescimento demográfico, de inserção no mercado de trabalho, de qualificação, entre outros. 

Figura V.3.21 
Utilizadores dos espaços internet 

 
Fonte: CMVA (2013 a, b e c). 
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No que concerne aos equipamentos de responsabilidade direta/gestão do município, como sejam 
alguns equipamentos de educação, de desporto e de cultura, destaca-se uma taxa de cobertura muito 
próximo dos 100% e intervenções de construção ou de qualificação muito recentes o que permite 
afirmar que o município tem vindo a reforçar e qualificar a sua oferta de equipamentos, promovendo 
assim a sua atratividade e competitividade. 
 
Permanecem, no entanto, áreas com lacunas que importa minimizar ou eliminar (vd. quadro 3.5). 
Refira-se por exemplo a falta de infraestruturação do espaço de feiras de Alcáçovas, o estado 
de degradação de alguns imóveis (e.g., Paço dos Henriques, quartel da GNR de Viana, edifícios 
de culto), a inexistência de equipamentos no Bairro dos Barrancões ou a lotação dos 
equipamentos de apoio à terceira idade. 
 
 
 
 
 
Sistematizam-se assim no quadro V.3.5 as principais necessidades identificadas e a ponderar na 
programação de equipamentos de utilização coletiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro V.3.5 
Necessidades de intervenção 

TIPOLOGIA NECESSIDADE PRIORIDADE 

Administrativos 

Adaptação funcional da junta de freguesia de Aguiar e requalificação do espaço 
exterior 

 

Promover intervenções integradas no domínio das acessibilidades dos serviços 
públicos  

Comércio 
Infraestruturar e equipar o espaço de feiras de Alcáçovas  
Requalificar e dinamizar o pavilhão da Gamita  

Culto Melhorar o estado de conservação de alguns equipamentos - 

Cultura 

Adaptação da biblioteca a espaço de interpretação e oficina do chocalho  
Adaptação funcional do antigo cinema  
Adaptação funcional centro cultural de Alcáçovas  
Recuperação do Paço dos Henriques (biblioteca, posto de turismo e museu) 1.ª 

Desporto 
Espaço de jogo e recreio infantil no bairro dos Barrancões  
Construção de um pavilhão desportivo em Aguiar  
Circuito pedonal e ciclável do bairro dos Barrancões a Alcáçovas  

Recreio e Lazer Requalificar paisagisticamente os espaços de recreio e lazer  
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V.3.4. ASPETOS A RETER PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
E DESENVOLVIMENTO  

 
 
Os equipamentos de utilização coletiva contribuem de forma estratégica para a qualidade de vida da 
população residente influenciando assim diretamente a atratividade e competitividade de um território 
assim como os níveis de coesão social dessa população. 
 
Em Viana do Alentejo, neste domínio, importa atender às seguintes dinâmicas: 
 
a. os equipamentos e serviços, como investimento público (ou privado), mas de finalidade 

coletiva, carecem de intervenções de complementaridade e da promoção de sinergias entre si 
(e entre freguesias) a fim de otimizar os recursos existentes. Esta perspetiva implica, por exemplo 
articulação das bibliotecas municipais, das escolas com o cineteatro, dos equipamentos 
desportivos com os serviços de saúde ou de apoio social e até mesmo entre os equipamentos e 
os valores patrimoniais identificados (bens culturais imóveis)1, entre outros. Desta forma a 
“sazonalidade” do uso de cada um dos equipamentos pode ser contornada e consequentemente 
os seus recursos podem ser potenciados; 

 
b. os equipamentos como cenário para a realização de praticas sociais devem estar ao serviço 

e em articulação com as iniciativas municipais de associações, clubes, grupos ou outras formas 
de organização social. Como exemplo é de referir a utilização dos espaços de feiras para a 
realização de festas de associações ou grupos locais, a dinamização do cineteatro com os grupos 
de canto alentejano ou os equipamentos desportivos com os respetivos associados; 

c. os equipamentos de utilização coletiva constituem um polo funcional de atração de 
população, com períodos de maior/menor concentração demográfica, pelo que, ao localizarem-

                                                        
1 Refira-se a título de exemplo a instalação de um equipamento de informação turística em imóveis de considerável valor patrimonial 
(Castelo de Viana do Alentejo ou Paço dos Henriques). 
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se privilegiadamente próximo do cidadão e assim no interior da malha urbana podem contribuir 
negativamente para as condições de segurança, funcionalidade e acessibilidade de todo o 
aglomerado. Assim importa desde logo proceder à definição de mecanismos de promoção das 
acessibilidades como sejam bolsas de estacionamento estratégicas, horários de funcionamento 
desencontrados, sentidos de trânsito adaptados, entre outras; 

 
d. a promoção das condições de acessibilidade e mobilidade é indissociável da qualificação 

ambiental e paisagística das áreas envolventes aos equipamentos na medida em que um 
espaço qualificado se apresenta como mais atrativo e facilmente adotado pela população como 
seu pertence e elemento identitário. Assim importa promover a requalificação paisagística dos 
equipamentos com recurso a elementos como um mobiliário urbano integrado e harmonioso, 
espécies arbóreas (e arbustivas) autóctones ou pavimentos de reconhecida identidade local. 
Estas intervenções são particularmente importantes para os equipamentos de maior dimensão e 
com mais espaço exterior, como os espaços de recreio e lazer; 

 
e. a necessária racionalidade e eficiência que exige a programação de equipamentos deverá ter em 

atenção o principio da coesão social e nesta medida introduzir discriminações positivas para 
territórios com menor oferta de equipamentos, como é o caso de Aguiar e para tipologias de 
equipamentos em falta ou com taxas de ocupação muito elevadas, como sejam os equipamentos 
de apoio à terceira idade. 
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V.4.1. AS INFRAESTRUTURAS NO PDM 

 
 
As infraestruturas são essenciais na satisfação de necessidades fundamentais da população e são 
um fator de atratividade e competitividade do território. Talvez por essa razão o RJIGT consagre, no 
n.º 1 artigo 17.º, a necessidade da sua análise em sede de PDM referindo que “as redes de 
infraestruturas e equipamentos de nível fundamental (…) são identificadas nos instrumentos de 
gestão territorial”. E, nesse âmbito, cabe ao PDM, conforme o disposto no artigo 85.º, a definição de 
um modelo de organização municipal do território, estabelecendo designadamente, “as redes urbana, 
viária, de transportes (…) os sistemas de telecomunicações, de abastecimento de energia, de 
captação, de tratamento e abastecimento de água, de drenagem e tratamento de efluentes e de 
recolha, depósito e tratamento de resíduos”. 
 
É em resposta a esta disposição que é desenvolvido o capítulo relativo às infraestruturas no concelho 
de Viana do Alentejo, através da: 
 
a. identificação e análise da distribuição das existentes e dos elementos que as constituem; 
b. avaliação do seu desempenho, nomeadamente através da identificação dos estrangulamentos e 

potencialidades que apresentam (intrínsecos ou externos). 
 
Desta abordagem será possível elaborar um diagnóstico prévio da situação e, simultaneamente, 
lançar propostas a equacionar em sede de ordenamento.  
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V.4.2. AS INFRAESTRUTURAS TERRESTRES DE TRANSPORTE 

 

V.4.2.1. REDE VIÁRIA. ASPETOS FUNDAMENTAIS 
 
 
A rede de transportes terrestres constitui um elemento fundamental da estrutura e organização do 
espaço, conferindo acessibilidade e mobilidade a pessoas, bens e serviços essenciais para a 
organização do sistema produtivo e, em última análise, para o desenvolvimento do território. 
 
A rede viária desempenha um leque alargado de funções e serve utilizadores com 
características, objetivos e formas de deslocação heterogéneos. Por conseguinte, torna-se 
essencial estabelecer uma segregação entre os diversos modos de transporte como forma de garantir 
a segurança dos usuários e o nível de desempenho da infraestrutura. Para além da segregação 
modal, é igualmente importante estruturar a rede viária de modo a separar tráfegos com objetivos 
de viagem diferenciados, como sejam as pequenas deslocações em contraponto com as 
deslocações mais longas. É, assim, necessário definir a hierarquia das vias, de modo a que 
assegurem, de uma forma lógica, cada um dos propósitos de viagem. A estruturação da rede viária 
deve, de igual modo, ir ao encontro das necessidades de ordenamento do território e da evolução 
sustentável dos sistemas de transportes. 
 
Desta forma, a hierarquia da rede viária corresponde à classificação das vias de acordo com a 
função que devem desempenhar. Uma via caracteriza-se por exercer três funções principais, 
segundo o IMTT (2011), nomeadamente a de: 
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1. “transporte1”; 
2. “acessibilidade2”; 
3. “social3”. 
 
De acordo com o n.º 2 do art.º 1 do DL 222/98, de 17 de Julho4, que procede à revisão do Plano 
Rodoviário Nacional (PRN) de 1985 e que institui o PRN 2000, a rede rodoviária nacional é 
constituída pela rede nacional fundamental (RNF) e pela rede nacional complementar (RNC). 
 
A RNF integra os itinerários principais (IP), os quais constituem a base de apoio a toda a rede, 
assegurando a ligação entre os centros urbanos com influência supradistrital e destes com os 
principais portos, aeroportos e fronteiras. 
 
A RNC é formada pelos itinerários complementares (IC) e estradas nacionais (EN) e assegura a 
ligação entre a RNF e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas intradistrital. 
Os IC são as vias que, no contexto do PRN, estabelecem as ligações de maior interesse regional e 
compreendem as principais vias envolventes e de acesso nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 
 
Criadas com o PRN 2000, as estradas regionais (ER), correspondem às estradas com interesse 
supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional e permitem o desenvolvimento e serventia 
das zonas fronteiriças, costeiras e outras de interesse turístico; a ligação entre agrupamentos de 
concelhos constituindo unidades territoriais, e a continuidade de estradas regionais nas mesmas 
condições de circulação e segurança. 
 
No PRN2000 as estradas com caraterísticas de autoestrada assumem um estatuto de rede própria 
(Rede Nacional de Auto Estradas), sobreposta às redes fundamental e complementar. 

                                                        
1 A função “transporte” caracteriza o desempenho de uma via em termos de capacidade e velocidade de escoamento dos fluxos de 
pessoas e bens e é máxima quando a infraestrutura é em sítio próprio (autoestrada) (IMTT, 2011) e mínima numa via concebida para 
servir as atividades marginais (e.g. beco numa área residencial). 
2 A função “acessibilidade” descreve o grau de ligação/relação com um determinado território assegurado por uma via e é inversamente 
proporcional à função “transporte” (IMTT, 2011), sendo mínima numa via rápida e máxima numa rede de acesso local. 
3 A função “social” representa a intensidade das atividades que se desenvolvem na envolvente das vias e da relação que a via 
estabelece com essas atividades (IMTT, 2011). 
4 Com as alterações introduzidas pela Lei 98/99 de 26 de Julho, pela Declaração de Retificação 19-D/98 e pelo DL 182/2003 de 16 de Agosto. 
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As estradas não incluídas no PRN integram as redes municipais, sendo regulamentadas por diploma 
próprio, e são tuteladas pelos municípios. 
 

V.4.2.2. A REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO 
 
A caraterização da rede viária do concelho de Viana do Alentejo, nas suas relações e ligações a 
diversas escalas (país, região e concelho) permitirá perceber a sua extensão, densidade, estado 
de conservação, áreas servidas, hierarquia e eventuais desajustamentos em termos de 
hierarquia e necessidades de dotação de infraestruturas adequadas à realidade económica, 
social e cultural deste território. 
 
A rede viária do concelho de Viana do Alentejo estrutura-se num total de cerca de 1125 Km e a sua 
distribuição no território apresenta-se relativamente homogénea.  
 
As vias não classificadas (caminhos não classificados e arruamentos) representam mais de 90% do 
total das infraestruturas viárias desta rede. Nas vias classificadas1, destacam-se as estradas 
nacionais e as regionais com 33,3% e 26,6%, respetivamente. As estradas municipais são as que 
detêm menor peso no total da rede viária classificada (vd. quadro V.4.1). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
1 De acordo com o PRN 2000. 

Quadro V.4.1 
Estrutura da rede viária municipal 

 
  Total (Km) % 
Estrada Nacionais 33,3 31,95 
Estradas Regionais 26,6 25,58 
Estradas Municipais 17,5 16,82 
Caminhos municipais 26,7 25,66 
Total vias classificadas 104,2 9,26 
Caminhos 978,1 95,83 
Arruamentos 42,6 4,17 
Total vias não classificadas 1020,7 90,74 
Total rede viária 1124,8 100,00 

Fonte: RT Geo 
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No que respeita ao estado de conservação das vias rodoviárias1, constata-se que de um total de 
104,2 Km de vias classificadas, cerca de 40,2% apresentam bom estado de conservação e apenas 
17,1% apresentam-se relativamente degradadas, os quais correspondem a caminhos municipais, 
sendo de destacar os CM 1118, 1118-1, 1117 e 1117-1. Não obstante, quase de 71% das estradas 
municipais estão em bom estado de conservação (vd. quadro V.4.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hierarquização da rede viária tem como objetivo a otimização da acessibilidade de modo a 
alcançar a maior fluidez possível. 
 
A importância relativa de uma via no sistema viário do território onde se insere (ordem) é determinada 
pela vocação estabelecida aquando da sua criação – classificação legal, e pelo desempenho 
evidenciado posteriormente, i.e., a vocação demonstrada, reflexo da dinâmica do território que alterou 
o enquadramento funcional e estratégico da via, modificando, deteriorando ou potenciando as suas 
caraterísticas, ao nível dos perfis, pavimentos, largura e sinalética, e.g., que condicionam fluxos, tipos 
de tráfego, principalmente e, portanto a vocação efetiva da via. 
 
Identificam-se no concelho três tipos de vias: 
 
I. Vias estruturantes – são vias mais importantes para o município, com maior volume de tráfego e 

que asseguram a entrada e a saída do município, estabelecendo a ligação à rede nacional principal 

                                                        
1 A análise do estado de conservação das vias rodoviárias baseou-se na observação dos seguintes parâmetros, de acordo com FIGUEIREDO 
(2013):a existência de rodeiras e a profundidade máxima das mesmas; a presença de fendilhamento; a ocorrência de anomalias relacionadas com 
peladas, desagregação superior, exsudação de betume ou polimento dos agregados; a existência de covas e a observação de reparações tendo 
em conta a qualidade de execução.  
  

Quadro V.4.2 
Estado de conservação da rede rodoviária do concelho 

 

  Total (Km) Bom % Razoável % Mau % 
Estrada Nacionais 33,3 13,2 39,7 20,1 60,3   0,0 
Estradas Regionais 26,6 16,3 61,2 10,3 38,8   0,0 
Estradas Municipais 17,5 12,4 70,8 5,1 29,2   0,0 
Caminhos Municipais 26,7 0 0,0 9,6 36,0 17,1 64,0 
Total 104,2 41,9 40,2 45,2 43,4 17,1 16,4 

  Fonte: RT Geo, 2013 
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(IP), a conectividade entre concelhos e entre as freguesias deste concelho. É permitida a 
circulação de automóveis pesados, ligeiros de mercadorias, mistos, ligeiros e motociclos. A função 
mobilidade ou transporte é essencial. 

II. Vias distribuidoras – são as vias que fazem a ligação entre as sedes de freguesia e os restantes 
aglomerados e que asseguram a ligação da rede às vias de nível I. Destinam-se essencialmente 
à circulação de automóveis ligeiros de mercadorias, mistos, ligeiros e motociclos, sendo, no 
entanto, permitida a circulação de veículos pesados. Asseguram a mobilidade ou transporte mas 
também a acessibilidade. 

III. Vias de acesso – incluem todos os caminhos não classificados bem como os arruamentos cujas 
funções principais são a mobilidade e a acessibilidade. Nos arruamentos, evidencia-se ainda a 
função de vivência social, associada ao convívio que as suas características permitem e 
proporcionam, enquanto lugar de passagem e de encontro de pessoas. Destinam-se 
essencialmente à circulação de automóveis ligeiros de mercadorias, mistos, ligeiros, motociclos e 
veículos agrícolas. 

 
Esta estruturação da rede viária em três níveis traduz a hierarquia das vias proposta para este 
concelho e que se apresenta no quadro V.4.3, onde é feita igualmente uma associação à hierarquia 
decorrente do PRN 2000. De referir que a análise ao nível do município tem implícita diferenças de 
escala que justificam uma proposta de hierarquia distinta da estabelecida no PRN 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro V.4.3 
Hierarquia da rede viária do concelho 

PDM PRN 2000 
Vias estruturantes Rede fundamental 
ER2, ER384, ER254, EN257  - 
Vias distribuidoras Rede complementar e Estradas regionais 
EM540, EM516, CM 1116, CM 1117, CM 1117-1, CM 1118 EN257, ER254, ER2, ER384 
Vias de acesso  
Outros caminhos não classificados e arruamentos  

       Fonte: RT Geo e EP (2013) 
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VIAS ESTRUTURANTES 
 
O concelho de Viana do Alentejo não é atravessado por qualquer infraestrutura da rede rodoviária 
fundamental, nem por qualquer autoestrada, como se pode observar na figura V.4.1. Não obstante 
esta situação, o concelho beneficia da acessibilidade proporcionada pela proximidade ao IP2, o qual 
estabelece a ligação entre Portelo-Faro, e pela existência das respetivas vias de acesso ao mesmo. 
Poderá ver ainda a sua acessibilidade incrementada no contexto nacional e regional aquando da 
conclusão do troço do IC33, entre Sines e Évora. 
 
Genericamente, são dois os eixos viários principais, de nível supraconcelhio, que cortam o 
concelho no sentido norte-sul, nomeadamente a ER 2, que atravessa Alcáçovas em direção a 
Montemor-o-Novo, e a ER 254, que liga a Vila de Viana a Évora, passando por Aguiar. Estas vias 
são, desta forma, considerados eixos estruturantes do território municipal (vd. figura V.4.2).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.4.1 
Plano Rodoviário Nacional (extrato) 

 

 
      Fonte: Estradas de Portugal, E. P. 
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O facto de mais de 65% dos movimentos pendulares (saídas)1 deste concelho terem como destino 
aquela cidade contribui para a afirmação da importância da ER 254 no contexto municipal. 
 
A ER 384, com uma orientação, grosso modo, oeste-leste, assegura a ligação entre Viana do Alentejo 
e Portel e, por conseguinte, a ligação entre a sede de concelho e o IP2 (vd. figura V.4.2).  
 
A EN 257 assegura a conexão o Alvito e Alcáçovas, assumindo a dupla função de atravessamento e 
distribuição do tráfego local na vila de Viana do Alentejo (vd. figura V.4.2). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O atravessamento de aglomerados com uma elevada densidade populacional por uma via com estas 
características acarreta problemas relacionados com a segurança rodoviária, o ruído e o ambiente 
urbano, os quais deverão ser observados em sede de planeamento à escala municipal. Com efeito, 

                                                        
1 De acordo com os dados do Quadro 641 para a Região do Alentejo, do Censo de 2011. 

Figura V.4.2 
Hierarquia da rede viária municipal, Viana do Alentejo 

 
Fonte: IGP, 1998/2005; CAOP, 2014. 
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deverá ser equacionada a possibilidade de construção de uma variante da EN 257, circular à vila, por 
forma a que o trânsito de atravessamento seja deslocado para fora do aglomerados urbano. Este 
reperfilamento físico e funcional, com a desclassificação destes troços da EN 257, permitirá uma 
redistribuição do tráfego interno das vilas, com eventual lugar à criação de vias de circulação mais 
largas, de sentido único e, a consequente alteração dos sentidos de trânsito, com ganhos em termos 
de acessibilidade e de segurança rodoviária, facilitando ainda as funções sociais que a rede viária 
desempenha.  
 
A questão do atravessamento dos aglomerados urbanos em simultâneo com a distribuição do tráfego 
interno aos mesmos por vias rodoviárias de importância nacional ou regional coloca-se igualmente 
em Aguiar, sendo este lugar atravessado (no sentido norte-sul) pela ER 254. Com efeito, sugere-se 
igualmente a construção de uma via circular ao aglomerado que constitua uma alternativa de 
circulação para quem se desloca entre Viana do Alentejo e Évora e vice-versa, e em paralelo, o 
reperfilamento físico e funcional do troço da ER 254 dentro do aglomerado de Aguiar, ações, que em 
conjunto, contribuiriam para o acréscimo da segurança rodoviária. 
 

VIAS DISTRIBUIDORAS 
 
A Estrada Municipal (EM) 516 liga a sede de concelho a Vila Nova de Baronia (concelho de Alvito, 
mas com relações históricas fortes a Viana do Alentejo). A EM 540 faz o atravessamento no sentido 
este-oeste, desde Alcáçovas até Alcácer do Sal (vd. figura V.4.2). Os quatro caminhos municipais 
classificados integram as vias distribuidoras do concelho, os quais, em conjunto com as estradas 
municipais mencionadas anteriormente asseguram a ligação entre as sedes de freguesia e os 
restantes aglomerados e a ligação da rede às vias de nível I. 
 

VIAS DE ACESSO 
 
As vias de acesso, que no conjunto representam mais de 90% do total da rede viária do concelho, 
são essencialmente caminhos rurais, que possibilitam o acesso às propriedades rurais e com reduzido 
tráfego, e arruamentos urbanos, com características distintas dos primeiros. Nestes, para além da 
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função de acessibilidade que está inerente a estas vias, a função de vivência social é assinalável, na 
medida em que a maior parte das funções urbanas se localizam sobre os arruamentos urbanos, onde 
para além da circulação automóvel, se destaca o peão (vd. figura V.4.2). 
 

V.4.2.3. REDE FERROVIÁRIA 
 
O concelho é atravessado pela linha ferroviária do Alentejo, numa extensão de 17 km, e possui o 
apeadeiro de Alcáçovas em atividade, a cerca de 5,5 Km da povoação com o mesmo nome, sendo a 
ligação entre estes dois locais assegurada através da EN 257. Não obstante o atravessamento pela 
rede ferroviária do Alentejo (a qual possui cerca de 236 km), a conexão, entre Alcáçovas e Évora e 
entre Alcáçovas e Lisboa não é direta, sendo necessário efetuar transbordo em Casa Branca em 
ambos os casos, o que se deve ao facto da rede não ser eletrificada entre Casa Branca e Beja 
(incluindo o troço que passa pelo concelho de Viana do Alentejo). Entre Casa Branca e Vila Nova de 
Baronia (estação imediatamente a sul de Alcáçovas) e vice-versa as ligações através deste meio de 
transporte são asseguradas exclusivamente através do serviço Intercidades num total de quatro nos 
dias uteis. De Vila Nova de Baronia para Beja e vice-versa acrescem a estas quatro ligações mais 
duas através do serviço regional (vd. figura V.4.3)  
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V.4.3. INFRAESTRUTURAS AÉREAS 
 
 
A única infraestrutura aérea existente neste concelho é um aeródromo, localizado a cerca de 5,5 Km 
a noroeste de Viana do Alentejo, cujo proprietário é a Câmara Municipal. A pista, de terra batida, tem 
450 m de comprimento e 20 m de largura e foi construída no âmbito da selagem da antiga lixeira 
existente neste local. 
 
 
 
 
 
 

Figura V.4.3 
Rede ferroviária que serve o concelho de Viana do Alentejo 
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V.4.4. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

O SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
 
 
A infraestrutura municipal de abastecimento de água é constituída por uma rede de condutas com 
cerca de 122 Km de extensão1, estruturada por condutas adutoras principais e de distribuição, 
uma estação de tratamento (ETA)2, oito captações subterrâneas, quatro reservatórios e por três 
estações elevatórias (vd. quadro V.4.4 e figura V.4.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 De acordo com informação da CIMAC, 2013. 
2 A ETA localiza-se no concelho de Cuba e está associada à captação de água superficial da albufeira da barragem do Alvito. Associada 
a esta captação está igualmente uma estação elevatória.  

Quadro V.4.4 
Infraestrutura de abastecimento de água 

 

  

Reservatórios Estações 
Elevatórias ETA10 

Captações públicas 
de água 

subterrânea Total Capacidade (m3) 

Viana do Alentejo 2 750 1 1 6 
Alcáçovas 1 1600 1  2 
Aguiar 1 80 1  0 
Total 4 2430 3 1 8 

Fonte: CIMAC, 2013 
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O sistema de abastecimento em alta no concelho de Viana do Alentejo totaliza cerca de 61,6 Km 
de condutas adutoras que transportam a água desde a ETA ou das captações subterrâneas até aos 
reservatórios. Estas condutas, de diâmetro entre os 110 mm e os 200 mm são na maioria (53,56%) 
de fibrocimento1 (condutas de Monteza/Viana e de Alcáçovas) e de polietileno de alta densidade 
(PEAD)2 (46,07%) (condutas de Aguiar, da ETA/Monteza e das captações subterrâneas até ao 
reservatório de Viana), sendo que a utilização do policloreto de vinilo (PVC)3 é quase inexistente 
(vd. quadro V.4.5). 

                                                        
1 O fibrocimento teve uma utilização generalizada entre as décadas 1950-1970, mas apresenta um risco de rutura elevado, sobretudo 
em situações de pressão elevada. 
2 O PEAD é uma resina termoplástica, resistente à corrosão. 
3 O PVC é uma resina termoplástica indicada para a condução de água a grandes pressões. 

Figura V.4.4 
Sistema de abastecimento de água – esquema geral 

 
 Fonte: CIMAC, 2013; CAOP, 2014. 
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A rede de condutas responsáveis pela distribuição de água em baixa, i.e., dos reservatórios até 
aos ramais prediais possui também cerca de 61 Km, sendo essencialmente de fibrocimento 
(58,9%), sobretudo nas áreas mais antigas dos aglomerados, enquanto o PVC (40,1%) ocorre nas 
áreas de expansão mais recente (vd. quadro V.4.5 e figuras V.4.8, V.4.9 e V.4.10). 

 
Desta breve análise à rede de condutas do concelho pode-se concluir sobre a sua antiguidade e 
eventual subdimensionamento, o que, aliado às caraterísticas dos materiais que a compõem, se 
pode traduzir em perdas e em algumas deficiências no abastecimento de água. 
 
No que concerne à infraestrutura de abastecimento de água em alta há a registar um conjunto de 
intenções manifestadas pela entidade que faz a sua gestão: 
 
a. captações públicas de água 

i. todas as captações subterrâneas localizadas no concelho de Viana têm a sua desativação 
prevista; 

ii. a captação superficial da ETA do Alvito deverá ser remodelada. 
b. reservatórios de água 

i. desativação prevista do reservatório de Viana – Zona Baixa; 
ii. manutenção dos restantes reservatórios existentes; 
iii. construção prevista de um reservatório junto ao de Viana - Zona Alta. 

c. estações elevatórias 
i. desativação prevista das estações elevatórias de Viana e de Aguiar; 
ii. manutenção da estação elevatória de Alcáçovas. 

d. condutas adutoras 

Quadro V.4.5 
Rede de condutas por tipo e materiais (extensão em Km e % do total) 

 

Tipo de conduta FIBROCIMENTO % PEAD % PVC % Total Geral 
Adução 32,98 53,56 28,37 46,07 0,11 0,19 61,58 
Distribuição 35,81 58,91 0,00 0,00 24,98 41,09 60,79 
Total Geral 68,79 56,21 28,37 23,18 25,10 20,54 122,37 

Fonte: CIMAC, 2013 
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i. desativação prevista das condutas adutoras de fibrocimento: captação Monte das Pereiras – 
Nó de Alcáçovas, captação de Santa Tensa – Reservatório de Viana, captação de Vila de 
Lobos – Reservatório de Viana e a de Viana – Alcáçovas; 

ii. projeto de execução das condutas adutoras de: Viana – Alcáçovas, em PEAD (180 mm), 
passando pela Estação de Alcáçovas e Monteza – Outeiro (Portel), em PEAD (200 mm); 

iii. manutenção das restantes adutoras. 
 

DA GESTÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
A gestão do abastecimento de água no concelho de Viana do Alentejo é assegurada de uma forma 
repartida por duas entidades: a Empresa de Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA) e o 
Município de Viana do Alentejo. À primeira cabe a gestão do sistema em alta, o qual é constituído 
por um conjunto de componentes a montante da rede de distribuição, que estabelecem a ligação do 
meio hídrico ao sistema em baixa. A segunda tutela a gestão do sistema em baixa, o qual assenta 
num conjunto de componentes que se ligam ao utilizador final (vd. figura V.4.5). 
Uma parte considerável da água para abastecimento público tem origem superficial, i.e., na albufeira 
da barragem do Alvito, localizada no extremo nascente do concelho, sendo encaminhada para a 
Estação de Tratamento de Água, no concelho de Cuba. Daqui é transportada numa condutora 
adutora até aos reservatórios de Viana do Alentejo, de onde divergem duas condutas adutoras - 
uma para Alcáçovas e outra para Aguiar - que encaminham a água para os respetivos reservatórios 
que estão nestes aglomerados. A água extraída das captações subterrâneas existentes na 
envolvente de Viana1, também da responsabilidade da AgdA, é transportada em condutas autónomas 
até aos reservatórios desta vila, não passando pela ETA. De referir ainda que a conduta de Alcáçovas 
também distribui água até ao Monte das Pereiras2 (vd. figura V.4.4). 

                                                        
1 De um total de seis captações subterrâneas, apenas três furos (Fonte Figueira, Vale de Rãs e Santa Tensa) estão em serviço. 
2 Onde existem dois furos com o mesmo nome (Monte das Pereiras) que contribuem, juntamente com a água proveniente da barragem 
do Alvito, para o abastecimento à Estação de Alcáçovas, lugar já quase na totalidade integrado no concelho de Évora. 
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DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO 

 
O enquadramento legislativo sobre a qualidade da água para consumo humano reporta-se à Diretiva 
Comunitária n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de novembro, transposta para o direito interno através 
do DL 236/98, de 1 de agosto1. Atualmente, esta matéria baseia-se na doutrina vertida no DL 
306/2007, de 27 de agosto, o qual estabelece no n.º 2 do artigo 8.º que compete às entidades gestoras 
garantir a salubridade, limpeza e equilíbrio da água destinada ao consumo humano. 
 
O controlo da qualidade de água distribuída em baixa no concelho de Viana do Alentejo é da 
responsabilidade da entidade gestora do sistema público – o Município -, a qual elabora anualmente 

                                                        
1 Alterado através do DL n.º 243/2001, de 5 de setembro e da Portaria n.º 1216/2003, de 16 de outubro. 

Figura V.4.5 
Componentes do sistema de abastecimento de água e respetivas entidades gestoras 

  Fonte: Adaptado de ERSAR, 2012a 

Gestão da CMVA Gestão da AgdA 
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um Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), que submete à aprovação da entidade 
competente – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). 
 
O controlo da qualidade de água para abastecimento público é feito através de um conjunto de 
análises de rotina e inspeção, realizadas na torneira do consumidor, com frequências variáveis em 
função do volume de água fornecido na zona de abastecimento1 e segundo o PCQA. A análise dos 
editais publicados entre 2008 e 2012 permite concluir o seguinte: 
 
a. existência de um número reduzido de situações de incumprimento; 
b. todos os incumprimentos detetados foram solucionados, tendo sido restabelecida a qualidade 

da água; 
c. nos anos de 2010 e 2012 não houve registo de qualquer situação de incumprimento; 
d. a maioria dos incumprimentos ocorreram no parâmetro Bactérias Coliformes, devido a 

deficiências detetadas no sistema de cloragem; 
e. apenas foi detetada uma situação em que os parâmetros Escherichia coli e Tetracloroteno e 

Tricloroeteno atingiram resultados acima dos valores paramétricos definidos legalmente. 
 
Atendendo aos aspetos supramencionados pode concluir-se que a água distribuída pelo sistema 
público de abastecimento garante os critérios de qualidade decorrentes da legislação em vigor. 

 
DOS CONSUMOS 

 
Não obstante o ligeiro acréscimo ocorrido entre 2008 e 2009 (0,27%), verifica-se que o volume de 
água faturado no concelho de Viana tem vindo a diminuir, cifrando-se em 2012 nos 300 793 m3, 
correspondendo a uma redução de 8 849 m3 de água (2,9%, face a 2008 (vd. quadro V.4.6 e figura 
V.4.6). 

                                                        
1 A zona de abastecimento corresponde à área geográfica servida por um sistema de abastecimento na qual a água pode ser 
considerada uniforme dada a sua origem, de acordo com a alínea ad) do artigo 2.º do DL 306/2007. 
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Figura V.4.6 
Volumes faturados (m3) – variação inter-anual e intra-anual 

 
Fonte: CMVA, 2013 
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Quadro V.4.6 
Volumes de água faturados (m3) – variação inter-anual e intra-anual 

 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Var. abs. Tx. Var. 
janeiro 22577 7,29 24681 7,95 26105 8,50 21840 7,15 24780 8,24 2203 9,76 
fevereiro 24169 7,81 19126 6,16 19762 6,44 22311 7,31 22610 7,52 -1559 -6,45 
março 22257 7,19 22392 7,21 21405 6,97 21311 6,98 25251 8,39 2994 13,45 
abril 24320 7,85 23274 7,50 23623 7,70 23067 7,55 23367 7,77 -953 -3,92 
maio 25224 8,15 27469 8,85 23463 7,64 24326 7,97 22732 7,56 -2492 -9,88 
junho 27948 9,03 27323 8,80 27661 9,01 26149 8,56 28140 9,36 192 0,69 
julho 28172 9,10 27857 8,97 26225 8,54 30282 9,92 26360 8,76 -1812 -6,43 
agosto 34033 10,99 34282 11,04 34203 11,14 31785 10,41 28896 9,61 -5137 -15,09 
setembro 29893 9,65 30677 9,88 37115 12,09 29653 9,71 32141 10,69 2248 7,52 
outubro 26609 8,59 28891 9,30 23525 7,66 31813 10,42 26218 8,72 -391 -1,47 
novembro 25005 8,08 21987 7,08 21990 7,16 22030 7,21 23314 7,75 -1691 -6,76 
dezembro 19435 6,28 22530 7,26 21885 7,13 20771 6,80 16984 5,65 -2451 -12,61 
TOTAL 309642 100,00 310489 100,00 306962 100,00 305338 100,00 300793 100,00 -8849 -2,86 

Fonte: CMVA, 2013 
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Atentando para a variação intra-anual, constata-se a existência de consumos mais elevados nos 
meses de agosto e setembro enquanto os mais reduzidos pertencem ao mês de dezembro. Os 
valores faturados indicam que, no período 2008-2012, os meses de janeiro e de março foram os 
principais responsáveis pelos acréscimos ocorridos neste indicador, 9,8% e 13,5%, ao passo que as 
perdas maiores pertencem aos meses de agosto e dezembro, -15,1% e -12,6%, respetivamente (vd. 

quadro V.4.6 e figura V.4.6).  
 

DAS PERDAS 
 

As perdas de água captada, tratada, armazenada e distribuída, podem ser de dois tipos: perdas da 
distribuição em alta e perdas da distribuição em baixa. As primeiras referem-se à diferença entre os 
volumes de água consumidos e tratados e as segundas reportam-se à diferença entre os volumes de 
água consumidos e os faturados. 
 
No que se refere à primeira tipologia, verifica-se que no concelho de Viana, em 20101, as perdas 
rondavam os 4,1%, enquanto as perdas dos sistemas em baixa ascendiam aos 53,4% (vd. quadro 
V.4.7). Se no primeiro caso, as perdas deverão estar relacionadas essencialmente com problemas 
de ruturas de condutas, ao que não será alheio o facto de mais de 53% das condutas serem de 
fibrocimento (material mais sujeito a degradação)2, já as perdas em baixa poderão dever-se a vários 
fatores, nomeadamente a ruturas ou a eventuais ligações irregulares à rede pública. A utilização 
não contabilizada de água para rega de espaços ajardinados e demais utilizações da autarquia3 
deve ser considerada como volume de água não medido. O consumo de água nos espaços públicos 
e equipamentos da autarquia entre abril de 2012 e março de 2013 cifrou-se nos 38 538 m3. Tendo 
este valor como referência, verifica-se que as perdas da distribuição em baixa serão, em média, cerca 
de 6% inferiores às apresentadas no quadro V.4.7. 
 
 

                                                        
1 Por força da indisponibilidade de dados não foi possível calcular as perdas para o ano de 2011.  
2 De salientar que a análise da informação cedida pela CMVA referente às falhas no abastecimento para os anos de 2011 e 2012 
permite concluir que as mesmas se deveram a roturas nas condutas ou nos ramais. 
3 A autarquia de Viana dispõe de contadores nos seus edifícios e espaços públicos onde é usada água apenas desde abril de 2012.  
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De modo a rentabilizar investimentos e reduzir os efeitos indesejáveis associados às obras na via 
pública, sobretudo em espaço centrais, a autarquia de Viana no âmbito da requalificação urbana da 
Praça da República tem promovido a substituição de condutas de distribuição de água que 
contribuirão para a melhoria do abastecimento de água e para a consequente redução de 
volumes não faturados por via das perdas ocorridas ao longo do ciclo da distribuição. 
 

DA TAXA DE COBERTURA 
 
A rede pública de abastecimento de água serve as três sedes de freguesia, abrangendo também 
alguns edifícios situados fora dos limites dos perímetros urbanos. Ainda que elevada, a cobertura não 
é total nos aglomerados de Viana e de Alcáçovas, cifrando-se em 97,7% e 99,6%, respetivamente. 
Considerando que mais de 91% da população residente deste concelho se concentra nas três sedes 
de freguesia e que alguns edifícios localizados fora do perímetro urbano, mas na envolvente de 
condutas distribuidoras beneficiam também de abastecimento público de água, a taxa de cobertura 
do concelho rondará os 91%, valor aliás idêntico ao proveniente dos Censos 2011 (vd. figuras V.4.7, 
V.4.8 e V.4.9). 
 
 
 

Quadro V.4.7 
Volumes de água (m3) tratada, consumida e faturada, 2008-2011 

 

 2008 2009 2010 2011 
Água tratada 662955 592908 686813 621945 
Água consumida 633829 584344 658493 - 
Água faturada 309642 310489 306962 305338 
Perdas distribuição em alta  -29126 -8564 -28320 - 
Perdas distribuição em alta (%) -4,39 -1,44 -4,12 - 
Perdas distribuição em baixa -324187 -273855 -351531 - 
Perdas distribuição em baixa (%) -51,15 -46,87 -53,38 - 

 
Fonte: CMVA, 2013 
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Figura V.4.7 
Cobertura do sistema de abastecimento de água (rede e edifícios) e materiais das condutas. Viana do Alentejo 

 

 
Fonte: Adaptado de CIMAC, 2013. Base cartográfica: DGT (2012). 
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Figura V.4.8 
Cobertura do sistema de abastecimento de água (rede e edifícios) e materiais das condutas. Alcáçovas 

 

 
Fonte: Adaptado de CIMAC, 2013. Base cartográfica: DGT (2012). 
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Este valor é relativamente inferior às metas preconizadas no PEAASAR 2007-2013 (93%), no entanto 
deve ser considerada a tipologia de povoamento e o facto de a quase totalidade da população não 
servida por sistema público de abastecimento de água se encontrar bastante dispersa pelo território1, 
o que torna técnica e economicamente inviável a construção de sistemas públicos de abastecimento 
de água. 

                                                        
1 De notar que no concelho de Viana apenas há registo de dois lugares sem abastecimento público de água: Estação do CF de 
Alcáçovas e Quinta de Santa Maria, com 2 e 18 residentes, respetivamente. A restante população sem acesso a esta valência dispersa-
se pelo território, não estruturando aglomerados. 

Figura V.4.9 
Cobertura do sistema de abastecimento de água (rede e edifícios) e materiais das condutas. Aguiar 

 

 
Fonte: Adaptado de CIMAC, 2013. Base cartográfica: DGT (2012). 
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V.4.5. REDES DE SANEAMENTO (ÁGUAS RESIDUAIS) E ÁGUAS 
PLUVIAIS  

 
 

DAS CARATERÍSTICAS DO SISTEMA 
 

A infraestrutura de saneamento e águas pluviais integra um total de 89,9 Km de coletores, dos quais 
cerca de 42% correspondem a coletores de esgoto e 33,4% a coletores pluviais. O sistema de Viana 
do Alentejo (com pouco mais de 40 Km) é um pouco superior ao de Alcáçovas/Barrancões (37,8 Km), 
representando respetivamente 44,6% e 42% do total (vd. quadro V.4.8). 
 

 
Esta rede de saneamento e de águas pluviais caracteriza-se essencialmente pelos reduzidos 
diâmetros dos seus coletores, sendo que 81% da rede apresenta diâmetros inferiores a 50 mm. 
De salientar que os coletores de diâmetros superiores (iguais ou superiores a 50 mm) são mais 
representativos nas águas pluviais e nos mistos (esgoto e águas pluviais), atendendo à necessidade 
de suportarem volumes superiores (vd. quadro V.4.9). Aliás, a existência de coletores mistos implica 
o seu dimensionamento em função dos caudais de ponta de cheia. 
 

Verifica-se que o grés cerâmico é o tipo de material mais usado nos coletores, com uma extensão 
de quase 35 Km, representando cerca de 39% do total, sendo especialmente relevante nas áreas 

Quadro V.4.8 
Rede de saneamento e águas pluviais – extensão em Km por sistema 

Sistema 
Efluente 
tratado % Esgoto % Misto % Pluvial % TOTAL % 

Aguiar 6,28 0,05 7216,89 59,96 913,84 7,59 3898,70 32,39 12035,71 13,38 

Alcáçovas/Barrancões 120,38 0,32 14508,08 38,39 11284,61 29,86 11879,41 31,43 37792,48 42,02 

Viana do Alentejo 661,05 1,65 16106,46 40,16 9125,21 22,75 14214,02 35,44 40106,74 44,60 

Total 787,71 0,88 37831,43 42,07 21323,66 23,71 29992,13 33,35 89934,93 100,00 
  Fonte: CIMAC, 2013 
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centrais dos aglomerados. A este tipo de material mais antigo segue-se, com 27%, o PVC, material 
plástico mais utilizado nas áreas mais recentes dos aglomerados.  
 

 
O betão simples representa 21,6% da rede. Não obstante o facto de nos três sistemas que compõem 
a rede de efluentes e águas pluviais deste concelho a importância do tipo de material usado nos 
coletores se apresentar pela mesma ordem, constata-se que, relativamente à média, no sistema de 
Alcáçovas/Barrancões, o grés cerâmico assume uma importância superior (43% contra 38,9%), no 
sistema de Viana do Alentejo é o betão simples que se destaca (25% contra 21,6%), enquanto no 
sistema de Aguiar, o PVC representa 35,5% contra os 27% da média (vd. quadro V.4.10). 
 
Esta rede de coletores é apoiada por estações elevatórias (muito embora também ocorram áreas 
drenadas por gravidade), por estações de tratamento de águas residuais e por pontos de descarga 
no meio hídrico (vd. figura V.4.11). 
 
 
 
 
 
 

Quadro V.4.9 
Extensão da rede (m) segundo o diâmetro dos coletores de saneamento e de águas pluviais (em mm) 

  <50 % 50-99 % >=100 % nd % Total 
Efluente Tratado 681,34 86,50 0,00 0,00 0,00 0,00 106,37 13,50 787,71 
Esgoto 35812,20 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2019,23 5,34 37831,43 
Misto 18184,30 85,28 441,08 2,07 0,00 0,00 2698,28 12,65 21323,66 
Pluvial 18200,46 60,68 7299,01 24,34 1299,74 4,33 3192,92 10,65 29992,13 

Total Geral 72878,30 81,03 7740,09 8,61 1299,74 1,45 8016,80 8,91 89934,93 
  Fonte: CIMAC, 2013 
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Quadro V.4.10 
Extensão da rede de saneamento e águas pluviais (em m) por materiais dos coletores, por tipo de coletor e por sistema 

  
Alvenaria 
de pedra % 

Betão 
simples % 

Grés 
cerâmico % nd % Outro % PEAD % PVC % Total Geral % 

Aguiar 
Efluente Tratado 0,00     0,00   0,00 6,28 15,29       0,00   0,00 6,28 0,05 
Esgoto 0,00   717,34 27,49 3634,00 80,18 16,68 40,60     584,22 100,00 2264,65 53,05 7216,89 59,96 
Misto 0,00     0,00 898,12 19,82   0,00       0,00 15,72 0,37 913,84 7,59 
Pluvial 0,00   1892,43 72,51   0,00 18,12 44,11       0,00 1988,15 46,58 3898,70 32,39 
Total 0,00 0,00 2609,77 21,68 4532,12 37,66 41,08 0,34 0,00 0,00 584,22 4,85 4268,52 35,47 12035,71 100,00 

Alcáçovas/Barrancões 
Efluente Tratado                     21,18 21,06 99,20 1,17 120,38 0,32 
Esgoto         8431,34 52,15 966,74 20,12   0,00 42,57 42,33 5067,43 59,78 14508,08 38,39 
Misto 30,22 75,40 165,68 2,44 7604,42 47,04 1862,48 38,77 663,43 47,01   0,00 958,38 11,31 11284,61 29,86 
Pluvial 9,86 24,60 6627,78 97,56 130,38 0,81 1975,24 41,11 747,74 52,99 36,82 36,61 2351,58 27,74 11879,41 31,43 
Total 40,08 0,11 6793,46 17,98 16166,14 42,78 4804,46 12,71 1411,17 3,73 100,57 0,27 8476,59 22,43 37792,48 100,00 

Viana do Alentejo 
Efluente Tratado       0,00   0,00 100,09 3,16   0,00   0,00 560,96 4,86 661,05 1,65 
Esgoto     193,27 1,93 9149,93 64,04 1035,81 32,66 40,14 7,57 1,64 0,39 5685,67 49,30 16106,46 40,16 
Misto     626,95 6,25 5099,99 35,69 835,80 26,36 190,83 36,00   0,00 2371,64 20,56 9125,21 22,75 
Pluvial 134,24 100,00 9210,42 91,82 37,99 0,27 1199,56 37,83 299,14 56,43 417,38 99,61 2915,29 25,28 14214,02 35,44 
Total 134,24 0,33 10030,64 25,01 14287,91 35,62 3171,26 7,91 530,11 1,32 419,02 1,04 11533,56 28,76 40106,74 100,00 
TOTAL 174,32 0,19 19433,87 21,61 34986,17 38,90 8016,80 8,91 1941,28 2,16 1103,81 1,23 24278,67 27,00 89934,93 100,00 

 
Fonte: CIMAC, 2013 
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DA GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO 

  
A gestão da rede de saneamento no concelho de Viana do Alentejo é assegurada de uma forma 
repartida por duas entidades: a Câmara Municipal e a AgdA. A primeira é responsável pelo sistema 
de saneamento em baixa, ou seja, pela recolha das águas residuais (ou efluentes), domésticas e 
industriais, realizada "porta a porta", através das redes de saneamento municipais. A AgdA é 
responsável pelo sistema de saneamento em alta, ou seja, pela recolha dos efluentes drenados pelas 
redes municipais em determinados pontos de entrada, encaminhamento dos mesmos até às Estações 
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e devolução dos efluentes tratados ao meio hídrico em 
condições adequadas (vd. figuras V. 4.10 e V.4.11).  

Figura V.4.10 
Componentes do sistema de saneamento de águas residuais e respetivas entidades gestoras 

 

  
Fonte: Adaptado de ERSAR, 2012. 
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Figura V.4.11 
Gestão da rede de saneamento 

 
   Fonte: Adaptado de CIMAC, 2013. Base cartográfica: DGT (2012). 
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DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR) 
 

O sistema de saneamento conta com cinco ETAR, duas em Viana do Alentejo (Monte dos Touros 
e Senhora de Aires), duas em Alcáçovas (Alcáçovas Norte e Alcáçovas Sul) e uma em Aguiar, todas 
com sistemas de lagunagem, com exceção da ETAR de Alcáçovas Sul, que é compacta com 
funcionamento através de um reator biológico. Todas as ETAR têm como tipo de tratamento lagoas 
de estabilização, com exceção da ETAR da Senhora de Aires que apenas possui tanque Imhoff com 
leitos percoladores de baixa carga. As ETAR de Alcáçovas registam caudais médios diários 
superiores às de Viana, respetivamente 378000 l/dia contra 372000 l/dia (vd. quadro V.4.11). 

 

De salientar que, na época do pimentão, a ETAR de Alcáçovas Sul regista algum grau de saturação. 
 
Segundo informação cedida pela entidade gestora destas infraestruturas, está prevista a desativação 
das ETAR de Viana e a remodelação da ETAR de Alcáçovas – Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro V.4.11 
ETAR no concelho de Viana do Alentejo 

Designação Tipo de Tratamento Caudal médio (L/d) 
Viana do Alentejo – Monte dos Touros Lagoas de Estabilização 120000 

Viana do Alentejo - Senhora de Aires Leitos Percoladores de Baixa Carga 252000 

Alcáçovas Norte Lagoas de Estabilização 134000 

Alcáçovas Sul Lagoas de Estabilização 234000 
Aguiar - Anta Lagoas de Estabilização 67200 

Fonte: Adaptado de ARH Alentejo (2012) 
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DOS VOLUMES TRATADOS NAS ETAR 
 

Os volumes tratados no conjunto das ETAR do concelho corresponderam1 a 321427 m3, em 2012. 
A ETAR de N. Senhora de Aires, em Viana, é responsável por mais de 49% do volume de efluentes 
rejeitados no total do concelho. Os picos de volumes tratados nas ETAR ocorrem nos meses de junho, 
julho e agosto, enquanto o mês de novembro é aquele que regista menor volume tratado. 
 
Não obstante, o aumento generalizado de efluentes tratados a partir de junho, as ETAR de Alcáçovas 
registam uma subida bastante acentuada neste mês, coincidindo com o período de produção do 
pimentão, enquanto nas restantes os aumentos mais significativos ocorrem nos dois meses seguintes 
(vd. figura V.4.12). 

 
 

                                                        
1 De acordo com informação da CMVA, o volume de água rejeitado por cada ETAR é estimado pela AgdA, correspondendo a um 
coeficiente de 0,90 da água rececionada na mesma. Esta também é calculada através de estimativa, em que é aplicado um coeficiente 
de 0,80*0,70 ao consumo de água na zona que é servida pela ETAR. Nesta estimativa, foi considerado que 80% da água consumida 
em Viana é recolhida na ETAR de N. Senhora de Aires (Viana) e os restantes 20% são encaminhados para a ETAR de Monte dos 
Touros. Em Alcáçovas, cada ETAR recebe 50% da água consumida naquele aglomerado. 

Figura V.4.12 
Estimativa dos volumes tratados (m3) nas ETAR do concelho, 2012 

 
Fonte: AgdA, 2013 
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DA TAXA DE COBERTURA 
 

À semelhança da rede pública de abastecimento de água, a rede pública de saneamento também 
serve as três sedes de freguesia, abrangendo ainda alguns edifícios situados fora dos limites dos 
atuais perímetro urbanos. De acordo com os dados do Censo 2011, a percentagem de residentes 
ligados à rede pública de drenagem de águas residuais, cifra-se, neste concelho na ordem dos 
90,5%. Este valor é ligeiramente superior às metas preconizadas no PEAASAR 2007-2013 (89%). 
De referir que as habitações não servidas por sistema público de drenagem de águas residuais 
correspondem essencialmente a uma ocupação bastante dispersa pelo território, o que torna técnica 
e economicamente inviável a construção deste tipo de sistemas. Em alternativa, para as áreas de 
edificação dispersa, preconiza-se a instalação de fossas estanques que permitam a recolha dos 
efluentes para posterior tratamento. 
 
 

V.4.6. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

DA CARATERIZAÇÃO DO SISTEMA 
 

O sistema municipal implementado para a recolha indiferenciada de resíduos sólidos urbanos 
domésticos é constituído por pontos de deposição, que incluem diferentes tipos de contentores de 
superfície: maioritariamente (92%) são contentores de 800 litros, embora também existam alguns 
baldes de 120 litros, sobretudo ao longo dos principais eixos viários, de modo a servir alguns montes 
isolados (vd. quadro V.4.12). 
 
Os sistemas de recolha seletiva permitem recolher vidro, cartão, embalagens plásticas e de metal, 
e, nalguns casos, óleos usados. No concelho de Viana, estes equipamentos apresentam-se sob 
quatro formas: ecoponto, ecoponto/oleão, papelão e vidrão, destacando-se em maior número os 
ecopontos, que possuem a vantagem de permitirem a deposição de diversos tipos de materiais 
recicláveis num único local (vd. quadro V.4.12). De um modo geral, ocorrem em áreas estratégicas e 
coincidem com os pontos de recolha dos RSU indiferenciados. A densidade destes equipamentos 
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não é muito elevada, o que poderá constituir um constrangimento à deposição seletiva de RSU (vd. 
figuras V.4.13, V.4.14 e V.4.15) 
 

Quadro V.4.12 
Equipamentos para a deposição dos RSU 

Tipo equipamento Alcáçovas % Viana %   Aguiar %     Total %         
Balde 16 59,26 9 33,33 2 7,41 27 5,35 
Contentor 120 37,74 149 46,86 49 15,41 318 62,97 
Ecoponto 18 45,00 15 37,50 7 17,50 40 7,92 
Oleão 1 16,67 4 66,67 1 16,67 6 1,19 
Papelão 4 57,14 3 42,86 0 0,00 7 1,39 
Papeleira 30 35,29 55 64,71 0 0,00 85 16,83 
Vidrão 7 31,82 11 50,00 4 18,18 22 4,36 
Total 196 38,81 246 48,71 63 12,48 505 100,00 

  Fonte: CMVA, 2012 

Figura V.4.13 
Distribuição dos equipamentos para a deposição dos RSU, em Viana 

 

 
 Fonte: Adaptado de CMVA, 2012. Base cartográfica: DGT (2012). 
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Figura V.4.14 
Distribuição dos equipamentos para a deposição dos RSU, em Alcáçovas 

 

 
 Fonte: Adaptado de CMVA, 2012. Base cartográfica: DGT (2012). 
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No que respeita à distribuição dos pontos de deposição de RSU pelos três principais aglomerados do 
concelho, verifica-se que a sede de concelho é a que alberga maior quantidade daqueles locais 
(48,7%), seguida de Alcáçovas com menos 10% aproximadamente. No entanto, Alcáçovas possui 
mais baldes e ecopontos que Viana (vd. quadro V.4.12).  
 
Atendendo à capacidade instalada ao nível de contentores para a deposição de RSU 
indiferenciados, verifica-se que estes se encontram sobredimensionados em relação às 
necessidades médias de produção (numa relação de 5,5 Kg de capacidade para 1,5 Kg de produção 

Figura V.4.15 
Distribuição dos equipamentos para a deposição dos RSU, em Aguiar  

 

 
Fonte: Adaptado de CMVA, 2012. Base cartográfica: DGT (2012). 
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média), tal como pode ser observado no quadro V.4.13, sendo que cada contentor de 800 litros e 120 
litros servem potencialmente 67 e 10 pessoas, respetivamente. Com efeito, em média, são 
necessários 3,7 dias para encher os contentores de RSU indiferenciados. 
 

 
Atendendo à capacidade instalada ao nível de contentores para a deposição de RSU 
indiferenciados, verifica-se que estes se encontram sobredimensionados em relação às 
necessidades médias de produção (numa relação de 5,5 Kg de capacidade para 1,5 Kg de produção 
média), tal como pode ser observado no quadro V.4.13, sendo que cada contentor de 800 litros e 120 
litros servem potencialmente 67 e 10 pessoas, respetivamente.  
 
Com efeito, em média, são necessários 3,7 dias para encher os contentores de RSU indiferenciados. 
Se se considerar que a recolha deve ser feita quando o nível de enchimento dos contentores atinge 
os 70%, então a mesma deverá ocorrer, em média com um intervalo de 2,6 dias. Atualmente, a 
recolha é feita diariamente, com exceção dos domingos e de alguns feriados. 
 
No caso dos contentores para a deposição de RSU recicláveis, o sobredimensionamento é 
ainda mais claro, como indicam os números do quadro V.4.13, com diferenças na ordem dos dois 
quilogramas entre a capacidade instalada e a produção, o que se traduz numa necessidade efetiva 
de recolha entre os 30 e os 50 dias, considerando um enchimento de 70%. 

Quadro V.4.13 
Capacidade instalada para a recolha e produção de RSU indiferenciados e recicláveis, em Kg e em Kg/habitante 

 

 RSU Indiferenciados Papel Plástico/ metal Vidro 

 Capacidade Kg Kg/hab Kg Kg/hab Kg Kg/hab Kg Kg/hab 
Viana 14794,4 5,4 4500 1,64 3750 1,37 5500 2,01 
Alcáçovas 12044,2 5,7 5500 2,61 4500 2,13 3500 1,66 
Aguiar 4851,1 5,5 1750 1,97 1750 1,97 2000 2,25 
Total do concelho 31689,7 5,5 11750 2,05 10000 1,74 11000 1,92 
         
Produção Total 
concelho 3082100 1,47 86580 0,04 51020 0,02 95260 0,05 

  
    Fonte: CMVA, 2012 
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Considerando que a distância máxima entre os equipamentos de recolha de resíduos sólidos urbanos 
indiferenciados e recicláveis a cada alojamento, nas áreas predominantes rurais (como é o caso do 
concelho de Viana do Alentejo), não deve ultrapassar os 200 metros (ERSAR, 2012b), verifica-se que 
a situação deste concelho é bastante favorável, sobretudo na distribuição dos equipamentos de 
recolha de RSU indiferenciados dentro dos perímetros urbanos, não havendo casos de alojamentos 
fora da área de influência dos 200 m. Já no que se refere às áreas servidas pelos equipamentos de 
recolha de RSU recicláveis verifica-se a existência de algumas zonas em que o critério de 
acessibilidade mencionado não é cumprido, deixando de fora alguns alojamentos, sobretudo nos 
setores marginais do perímetro urbano de Viana, concretamente na zona industrial/comercial 
localizada a norte da ER 384, na entrada nascente de Viana, e nos setores marginais sudeste, 
nordeste e sudoeste de Alcáçovas. 
 
Deste modo, conclui-se sobre a necessidade de avaliar a necessidade de redistribuição dos 
ecopontos existentes nos aglomerados de Viana e de Alcáçovas, por forma abranger a totalidade 
dos alojamentos e aumentar a acessibilidade do serviço de recolha seletiva. 
 

DOS VOLUMES 
 

O volume de resíduos recolhidos entre 2008 e 2012 registou uma diminuição na ordem dos 
6,7%, apesar de um ligeiro recrudescimento entre 2010 e 2011. Em 2012, o total de resíduos 
recolhidos no concelho foi de 3335,86 toneladas. Deste montante, apenas cerca de 7,6% 
correspondiam a resíduos recicláveis, sendo observável uma tendência decrescente da 
importância deste tipo de materiais no peso total dos resíduos. Com efeito, a quebra percentual 
ocorrida entre 2008 e 2012 na componente dos resíduos recicláveis é quase três vezes inferior à 
registada nos indiferenciados (-15,1% contra -5,9%, respetivamente). Nestes, as maiores perdas 
verificaram-se no papel e cartão (-30,3%) e no vidro (-23,9%)1. Já nas embalagens de plástico e 
metais assinala-se o crescimento de 43,6% e de 13,7%, respetivamente (vd. quadro V.4.14). 
 

                                                        
1 Apenas há registo de recolha de veículos em fim de vida para o ano de 2008. 
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No que diz respeito à distribuição intra-anual dos volumes de resíduos recolhidos em 2012, verifica-
se que houve um pico de RSU indiferenciados no mês de maio, ao que correspondeu a maior quebra 
de RSU recicláveis. É notória a existência de uma relação inversamente proporcional entre estas duas 
tipologias de resíduos, na medida em que, de um modo geral, à subida acentuada dos volumes de 
uma corresponde a descida significativa da outra, e.g., observem-se os meses de novembro e 
dezembro e de abril a junho (vd. figura V.4.16). 
 

Figura V.4.16 
Evolução intra-anual (2012) do volume de resíduos recolhidos (indiferenciados e recicláveis) 

 

 
Fonte: Adaptado de CIMAC, 2013 
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Quadro V.4.14 
Volumes de RSU recolhidos no concelho de Viana do Alentejo, em Kg, entre 2008 e 2012 

 

  2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 
Tx. Var. 

2008/2012 
RSU 3196860 97,62 3134080 97,58 2728940 97,56 3090440 99,48 3074500 99,75 -3,83 
Resíduos biodegradáveis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7600 0,25 - 
Madeira 2920 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -100,00 
Vidro 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - 
Monstros 4220 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -100,00 
RSU (não especificados) 70940 2,17 77780 2,42 68240 2,44 16000 0,52 0 0,00 -100,00 
Total resíduos indiferenciados 3274940 91,64 3211860 91,66 2797180 91,65 3106440 91,39 3082100 92,39 -5,89 
                        
Papel e cartão 124160 41,56 119140 40,74 106580 41,81 124300 42,45 86580 34,12 -30,27 
Embalagens de plástico 29600 9,91 27980 9,57 27000 10,59 41420 14,15 42200 16,63 42,57 
Embalagens de vidro 125200 41,90 110320 37,73 97360 38,19 111880 38,21 95260 37,54 -23,91 
Metais 7760 2,60 15820 5,41 12940 5,08 3460 1,18 8820 3,48 13,66 
Veículos em fim de vida 2760 0,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -100,00 
Pneus 1500 0,50 0 0,00 1320 0,52 5560 1,90 6280 2,47 318,67 
Eq. elétrico e electrónico 2300 0,77 8020 2,74 9720 3,81 5560 1,90 5780 2,28 151,30 
Eq. arrefecimento e refrigeração 2380 0,80 6500 2,22 0 0,00 0 0,00 4000 1,58 68,07 
Monitores e aparelhos televisão 3120 1,04 3680 1,26 0 0,00 0 0,00 4500 1,77 44,23 
RCD - mistura de materiais 0 0,00 960 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - 
Lâmpadas fluorescentes e outros 
res. contendo mercúrio 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 0,01 80 0,03 - 
Pilhas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600 0,20 260 0,10 - 
Total resíduos recicláveis 298780 8,36 292420 8,34 254920 8,35 292800 8,61 253760 7,61 -15,07 
                        
TOTAL 3573720   3504280   3052100   3399240   3335860   -6,66 

Fonte: CMVA, 2013 
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DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

O sistema de gestão dos RSU é assegurado de forma bipartida entre o Município de Viana do Alentejo 
e a Associação de Municípios do Alentejo Central (AMCAL), assumindo a primeira competências ao 
nível da recolha e deposição em aterro dos RSU indiferenciados e do transporte dos RSU recicláveis 
até ao Ecocentro ou Estação de Triagem, e a segunda a responsabilidade de transportar os RSU 
recicláveis entre o Ecocentro e a Estação de Triagem e, posteriormente também desta até às 
instalações da Sociedade Ponto Verde. À AMCAL cabe ainda o tratamento adequado dos RSU 
indiferenciados em aterro (vd. figura V.4.17). De salientar que o Ecocentro, localizado em Viana do 
Alentejo, receciona quer os RSU recicláveis depositados diretamente pelos munícipes (RSU de 
grandes dimensões) quer os provenientes da recolha da CMVA1 (vd. figura V.4.17).  

 
 

                                                        
1 A deposição por parte da CMVA no Ecocentro apenas ocorre nos dias em que é feita a lavagem dos contentores, evitando a 
deslocação das viaturas ao Centro de Triagem, localizado no concelho de Cuba, tornando assim o processo mais célere.  
 

Figura V.4.17 
Gestão dos RSU – esquema geral 
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V.4.7. REDE ELÉTRICA 
 
 
A rede elétrica nacional compreende o “conjunto das instalações de serviço público destinadas à 
produção, transporte e distribuição de energia elétrica” (GUEDES, 1997). A infraestrutura de 
transporte e distribuição de energia é composta essencialmente por vários elementos, linhas de 
transporte, subestações, apoios e postos de transformação. As linhas, que podem ser aéreas ou 
enterradas, assumem várias classificações (baixa, média, alta e muito alta tensão) consoante a carga 
(KV) transportada1. As subestações têm a finalidade de elevar a tensão da eletricidade produzida nas 
centrais para ser transportada em alta tensão para as zonas de consumo, ou, uma vez perto das 
zonas de consumo, baixar o nível de tensão para poder ser distribuída em média tensão. Os postos 
de transformação (PT) funcionam como conversores da corrente elétrica (de média para baixa 
tensão).  
 
Entre 2007 e 2011, o consumo doméstico de energia elétrica por habitante no concelho de Viana do 
Alentejo registou um acréscimo de 3,12%, superior ao observado a nível nacional (0,2%).O concelho 
de Viana do Alentejo é atravessado por duas linhas de muito alta tensão (150 kV) que transportam a 
energia elétrica desde as centrais de produção de Setúbal, Sines, Alqueva e Tunes até à subestação 
de Évora. 
A linha proveniente de Setúbal apenas atravessa o concelho numa área residual, localizada no 
extremo norte da freguesia de Alcáçovas. A linha proveniente da subestação de Ferreira do Alentejo 
corta o extremo do quadrante este do concelho no sentido NNE/SSO (vd. figura V.4.18). 

                                                        
1 As linhas de muito alta tensão (LMAT) asseguram o transporte de eletricidade em tensões entre os 150 kV e os 400 kV, através da 
Rede Nacional de Transporte, desde os produtores até aos centros de consumo. As linhas de alta tensão (LAT) distribuem energia 
elétrica de tensão igual ou superior a 60 kV e inferior a 150 KV, unindo os centros produtores (centrais térmicas, hídricas, eólicas) às 
subestações ou entre várias subestações. As linhas de média tensão (LMT) ligam as subestações aos Postos de Transformação ou 
ligam diferentes Postos de Seccionamento/Transformação entre si e têm tensões inferiores a 60kV. As linhas de baixa tensão 
(LBT)  levam a energia elétrica desde os Postos de Transformação, ao longo das ruas e caminhos até aos locais onde é consumida 
em baixa tensão (230 V entre fase e neutro e 400 V entre fases) (REN e EDP). 
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A rede de distribuição de média tensão ocorre de uma forma aleatória, embora coincida também com 
os principais eixos viários que atravessam o concelho. Nos postos de transformação, a energia 
elétrica é transformada em baixa tensão, sendo distribuída através das linhas de baixa tensão aos 
consumidores finais (vd. figura V.4.18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4.18 
Rede elétrica 

 

 
Fonte: Adaptado de CIMAC e REN, 2013. CAOP 2014. 
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V.4.8. REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
 
As redes de telecomunicações incluem as infraestruturas (fios, sistemas óticos e eletromagnéticos) 
que suportam a transmissão, receção ou emissão de sinais, representando símbolos, escrita, 
imagens, sons ou informações de qualquer natureza1. Integram uma oferta de serviços diversificada: 
a rede telefónica, as redes de televisão por cabo, os diferentes sistemas de telecomunicações móveis, 
bem como os centros de transmissões de diversas entidades (forças de segurança pública, 
bombeiros, municípios e radares militares). 
 
Os serviços (fixos ou móveis) de telefone, televisão ou o acesso à internet configuram uma das 
diversas formas de comunicação e acesso à informação a nível local, nacional e global. A maior 
penetração destes serviços, sobretudo os serviços de fibra ótica ou de wireless, que apresentam 
vantagens ao nível da rapidez/capacidade da informação veiculada, permitem que um determinado 
território possa obter vantagens competitivas face a outros, não obstante as melhorias qualitativas no 
acesso à informação que permite à população. 
 
No que concerne à cobertura da rede telefónica móvel no concelho, verifica-se que a intensidade dos 
sinais eletromagnéticos emitidos pelas antenas existentes é adequado (vd. figura V.4.19). No que 
respeita ao serviço de wireless, existem apenas dois pontos de acesso, localizados no aglomerado 
de Viana do Alentejo (vd. figura V.4.20). 

                                                        
1 Lei n.º 91/97, de 1 de agosto. 
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Figura V.4.20 
Serviço de wireless na vila de Viana do Alentejo 

 
 Fonte: CMVA, 2013. Base cartográfica: DGT (2012). 

Figura V.4.19 
Antenas da rede telefónica móvel no concelho 

 
        Fonte: CMVA, 2013. CAOP 2014 
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V.4.9. ASPETOS A RETER PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
Atendendo aos aspetos desenvolvidos ao longo deste capítulo, enunciam-se seguidamente algumas 
propostas que deverão merecer atenção em sede de ordenamento: 
 
a.  a construção de vias circulares aos aglomerados como alternativas à circulação no interior dos 

mesmos; 
b. o reperfilamento físico e funcional dos troços dos principais eixos viários que atravessam os 

aglomerados; 
c. a intervenção nos CM 1118, 1118-1, 1117 e 1117-1, através de repavimentação, de modo a 

melhorar as condições de circulação; 
d. a ponderação da necessidade de criação de oferta de transporte público que assegure a 

ligação entre a estação do CF e as sedes de freguesia; 
e. promoção de ações de divulgação da infraestrutura aérea existente no concelho, como forma 

de contribuir para a sua rentabilização; 
f. ponderação, em sede própria da necessidade de substituição de algumas condutas de 

abastecimento de água dos sistemas em baixa, sobretudo as que se apresentem 
subdimensionadas e/ou que sejam constituídas por materiais antigos, propícios a ruturas, como 
é o caso do fibrocimento, em Alcáçovas e Aguiar, à semelhança do observado em Viana;  

g. ponderação da necessidade de substituição de algumas condutas de abastecimento de 
água dos sistemas em alta, sobretudo as que se apresentem subdimensionadas e/ou que sejam 
constituídas por materiais antigos, propícios a ruturas, como é o caso do fibrocimento; 

h. estudo de alternativas de recolha de RSU mais eficientes; 
i. aposta na promoção da reciclagem junto da população escolar do concelho; 
j. alargamento da cobertura de wireless às restantes sedes de freguesia, sobretudo na 

envolvente de equipamentos educativos e culturais.
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V.5. ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE TERRITORIAL 
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V.5.1. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 

 
 
A mobilidade das pessoas para responder às necessidades de deslocação quotidiana ou ocasional 
é o resultado das suas opções e comportamentos face às condições de acessibilidade que lhes são 
proporcionadas, entre outras, pelo sistema de transportes em determinado território (IMTT, 2011a). 
 
Pode afirmar-se que a mobilidade depende do conjunto de condições e oportunidades que a 
organização do território – entendida como a implantação de atividades e funções urbanas e das 
suas articulações no espaço – e o sistema de transportes – como conjunto de infraestruturas e de 
condições da sua utilização pelos diversos modos de transporte – proporcionam à realização de 
deslocações das pessoas, por motivos diversos (acesso a trabalho, escola, serviços e comércio, 
equipamentos, áreas de recreio e lazer, etc.) (IMTT, 2011a). 
 
O exercício do inquestionável direito à mobilidade implica custos económicos, ambientais e sociais 
muito elevados para as sociedades, sendo desejável que a resposta às necessidades de deslocação 
das pessoas possa ser assegurada através de modos de transporte sustentáveis, cuja produção 
tenha os menores impactes possíveis sobre o ambiente, recorra a energias renováveis ou cada vez 
menos dependentes de recursos naturais esgotáveis, com custos social e economicamente aceitáveis 
pela sociedade, e que garantam uma relativa equidade de acesso a toda a população. A 
concretização de um tal objetivo tem por isso de recorrer não só a modos de transporte mais eficientes 
do ponto de vista energético e ambiental – onde os modos suaves (o pedonal e o ciclável) e os 
transportes coletivos mais amigos do ambiente desempenham um papel insubstituível – como a uma 
nova organização dos espaços urbanos, onde os conceitos do urbanismo de proximidade e de mistura 
de usos do solo e funções urbanas ganham uma importância decisiva na senda da mobilidade 
sustentável (APA, 2010). 
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A mobilidade sustentável traduz-se, assim, na “capacidade de dar resposta às necessidades da 
sociedade em deslocar-se livremente, aceder, comunicar, negociar e estabelecer relações, sem 
sacrificar outros valores humanos e ecológicos hoje ou no futuro”1. 
 
A acessibilidade encerra um conceito mais amplo do que o da mobilidade, na medida em que 
consiste na possibilidade de acesso de todas as pessoas ao edificado, à via pública, aos transportes 
e às tecnologias de informação e comunicação, etc., com a máxima autonomia possível, segurança 
e usabilidade, o que implica um olhar inclusivo para o território e a integração de todos. É neste 
sentido que surge o conceito ECA (European Concept for Acessibility) ou acessibilidade para todos, 
criado em 19962, que assenta nos princípios do Design Universal ou Design Inclusivo. Aplica-se ao 
design de edifícios, das infraestruturas e de produtos de consumo, de modo a que todas as pessoas 
tenham um acesso facilitado e seguro aos mesmos, promovendo o respeito pela diversidade humana. 
 
A estreita interdependência entre o ordenamento do território, o sistema de transportes e as 
condições de mobilidade de pessoas e bens fundamenta a inclusão de um capítulo no PDM 
dedicado à identificação das redes locais de acessibilidades e à respetiva articulação com as redes 
rodoviária e ferroviária nacionais, as estradas regionais, os portos e aeroportos, nomeadamente em 
convergência com o previsto no RJIGT3. É também neste sentido que aponta o Guião Orientador para 
os PMOT (IMTT, 2011a) ao recomendar que os PMOT se centrem, conforme as escalas de 
planeamento, na definição: 
 
a. das relações de acessibilidade a estabelecer e a privilegiar entre os diversos espaços em 
função dos seus usos e características morfotipológicas, com especial atenção à localização de 
funções e atividades indutoras de fluxos de pessoas e de bens; 
b. das redes de transportes constituídas pelos espaços-canais que, com as suas diversas 
características funcionais e hierarquia, proporcionam as condições de acessibilidade no território; 

                                                        
1 World Business Council for Sustainable Development. 
2 Em resposta ao pedido da Comissão Europeia de 1987 
3 Do que decorre em concreto, sem prejuízo de outras referências mais ou menos diretas ou relacionadas, da leitura conjugada da 
alínea f) do artigo 10.º com o n.º 1 do artigo 16.º e alínea b do artigo 85.º RJIGT. 
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c. das principais infraestruturas e equipamentos que integram as redes dos diversos modos de 
transporte, dos quais dependem as condições de eficiência e qualidade do seu funcionamento e dos 
serviços que prestam. 
 
Este capítulo integra duas escalas de abordagem: uma de pequena escala, a partir da qual se 
caraterizam os acessos no contexto municipal, desde os viários, aos ferroviários, aos aéreos até aos 
marítimos, se analisam os movimentos pendulares e a mobilidade da população no concelho; e outra 
de grande escala, focalizada sobre os acessos no contexto urbano, i.e., a rede viária, as redes 
cicláveis e pedonais e os estacionamentos, e na explanação dos conceitos de acessibilidade e design 

for all e de que modo deve ser feita a sua aplicação ao concelho. Por último, este capítulo apresentará 
os principais aspetos a reter para o ordenamento do território.  
 
 

V.5.2. ACESSOS NO CONTEXTO MUNICIPAL 
 

V.5.2.1. VIÁRIOS 
 
 
No que respeita à componente viária, o concelho de Viana do Alentejo apresenta, de um modo geral, 
um nível satisfatório de acessibilidade relativamente ao exterior patenteado pela proximidade 
ao itinerário principal (IP) 2, que estabelece a ligação entre Faro e Portelo, e pela existência das 
respetivas vias de ligação a este eixo da rede fundamental de estradas. Não obstante, o território 
municipal não ser atravessado por nenhuma autoestrada, beneficia igualmente da proximidade a 
Évora e à A6, que constitui a principal ligação entre Lisboa e Espanha, sustentando o eixo Lisboa-
Madrid. Além disso, a sua acessibilidade poderá ser incrementada no contexto nacional e regional 
aquando da conclusão do troço do IC33, entre Sines e Évora. 
 
A acessibilidade aos territórios próximos e com os quais estabelece relações mais intensas depende 
essencialmente de quatro vias principais que atravessam este concelho: 
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1. o acesso a norte, nomeadamente, a Évora e a Montemor-o-Novo é assegurado, no primeiro 
caso, pela estradas nacionais (EN) 257 (a partir de Alcáçovas) e 254 (a partir de Viana e de 
Aguiar) e, no segundo caso, pela estrada regional (ER) 2 (a partir de Alcáçovas); 

2. o acesso a sul, nomeadamente, a Torrão e posteriormente a Ferreira do Alentejo faz-se 
preferencialmente através da ER 2 (a partir de Alcáçovas), enquanto a EN 257 estabelece a 
ligação entre Viana e Alvito; 

3. a nascente, a ER 384 liga a sede de concelho a Portel; 
4. a poente, a acessibilidade a Alcácer do Sal é manifestamente inferior aos restantes 

concelhos, não havendo nenhum eixo com caraterísticas que proporcionem uma eficiente 
ligação entre as duas sedes de concelho. 

 
De salientar que da rede viária classificada do concelho apresenta, maioritariamente, um razoável 
estado de conservação, assegurando boas acessibilidades intra e inter locais, só estranguladas em 
troços que atravessam os principais aglomerados por força de acumularem a dupla função de 
atravessamento e de distribuição. Além desta condição reduzir as condições de acessibilidade, 
traduzindo a segurança e conforto sobretudo de quem se desloca em modos suaves, gera ainda 
alguma poluição atmosférica e ruído especialmente. 
 
Deste modo, no sentido de melhorar as condições de acessibilidade aos e nos aglomerados urbanos 
do concelho, propõe-se: 
 
1. construção de variantes à EN 257 nos aglomerados urbanos de Viana do Alentejo e de 

Alcáçovas, que canalizem o tráfego de atravessamento para fora dos espaços residenciais; 
2. desclassificação da EN 257 nos troços urbanos de Viana e de Alcáçovas, juntamente com a 

alteração do seu perfil, função e vocação; 
3. uma solução adequada em termos de acessibilidade em alternativa e/ou na própria ER 254, 

no troço que atravessa Aguiar, reduzindo conflitos decorrentes da circulação rodoviária; 
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V.5.2.2. FERROVIÁRIOS 
 
O concelho de Viana do Alentejo é atravessado pela linha ferroviária do Alentejo, mas tem apenas 
em funcionamento a estação de Alcáçovas. A ligação entre esta e Évora ou Lisboa não é direta, 
havendo necessidade de transbordo em Casa Branca. A duração média destes percursos é de 
aproximadamente 1:30h e pode ser feita através de quatro serviços do comboio Intercidades. Isto 
significa que a acessibilidade a Lisboa e a Évora, através deste meio de transporte, é idêntica, quando 
as distâncias que estão em causa são bastante díspares. 
 
A ligação entre as estações de Alcáçovas e de Beja é igualmente assegurada através de quatro 
serviços do comboio Intercidades num total de cerca de 45 minutos. No entanto, a partir de Vila Nova 
de Baronia para Beja acrescem a estes serviços mais dois através de comboios regionais. 
 

V.5.2.3. AÉREOS 
 
A única infraestrutura aérea existente neste concelho é um aeródromo, localizado a cerca de 5,5 Km 
a noroeste de Viana do Alentejo. Não obstante, o concelho está ainda relativamente próximo do 
aeródromo de Évora (cerca de 25 minutos) e do aeroporto de Beja (57 Km, ou 1h de distância).  
 

V.5.2.4. MARÍTIMOS 

 
Em pleno Alentejo Central, o concelho de Viana do Alentejo, dista aproximadamente 1h45m do Porto 
de Sines, podendo vir a beneficiar da futura ligação rodoviária IC33 (Sines-A6-Elvas). 
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V.5.3. MOVIMENTOS PENDULARES 
 
 
Segundo os Censos 2011, cerca de 69,5% dos residentes no concelho de Viana do Alentejo que 
trabalha ou estuda fá-lo internamente, e destes mais de 80% fazem-no na freguesia onde residem. 
Porém 29,8% da população do concelho trabalha ou estuda noutro concelho. 
 

A população que por motivos de trabalho ou estudo, se desloca diariamente para outro concelho, 
a qual corresponde aproximadamente a 17,7% da população residente, tem como principais 
destinos os concelhos de Évora, Alvito, Lisboa, Beja e Alcácer do Sal (vd. quadro V.5.1). 
 

 
Numa abordagem à freguesia é possível perceber que Évora é o concelho para onde se registam 
mais movimentos pendulares diários dos habitantes de todas as freguesias do concelho, por motivos 
de trabalho ou estudo. No entanto, Aguiar é a sede de freguesia onde este fenómeno é especialmente 
relevante, já que mais de 50% da população trabalha ou estuda fora do concelho, com especial 

Quadro V.5.1 
Deslocações de trabalho e estudo, segundo o local de destino (totais concelho) 

 
 Total % 
Viana do Alentejo 3398  
Total que reside e trabalha ou estuda no município de residência 2361 69,48 
         Em casa 107 4,53 
         Na freguesia onde reside 1902 80,56 
         Noutra freguesia do município onde reside 352 14,91 
Noutro município 1014 29,84 
         Évora 663 65,38 
         Alvito 53 5,23 
         Lisboa 44 4,34 
         Beja 37 3,65 
         Alcácer do Sal 17 1,68 
         Outros municípios 223 21,99 

    Fonte: INE, 2011. Tratamento próprio 
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dependência do município de Évora para onde se desloca quase 83% da população. A esta condição 
não será alheia a atratividade de Aguiar relativamente a Évora, devido ao preço mais baixo da renda 
locativa em relação àquela cidade polarizadora. Alcáçovas é a freguesia com menos movimentos 
pendulares (22%) e onde se regista mais saídas em direção a Lisboa, Alcácer do Sal e Montemor-o-
Novo (vd. quadro V.5.2 e figura V.5.1). 

 

 

 

 

 

Figura V.5.1 
Movimentos pendulares (saídas), por freguesia, 2011 

 

Fonte: INE, 2011. Tratamento próprio. CAOP, 2014; IGP, 1998/2005. 
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Para o concelho de Viana do Alentejo, com o objetivo de trabalho ou estudo, deslocam-se 
diariamente 307 pessoas vindas de outros concelhos do Alentejo, o que corresponde a cerca de 5,4% 
de entradas. Comparando este valor com os quase 18% de saídas, verifica-se que o saldo entre 
entradas e saídas é claramente negativo, o que poderá indiciar alguma atratividade do mercado 
habitacional deste concelho, sobretudo da freguesia mais próxima de Évora e, paralelamente alguma 
necessidade de incremento do dinamismo económico. 
 
Os concelhos vizinhos do de Viana do Alentejo são a origem da maior parte das pessoas que 
diariamente se desloca para este concelho tendo como objetivo trabalhar ou estudar (88%). Évora 
destaca-se dos restantes, sendo responsável por mais de 41% das entradas neste concelho, 
seguido por Portel e Alvito (vd. quadro V.5.3. e figura V.5.2). 
 
Fazendo uma análise comparativa entre os principais concelhos de destino e de origem dos 
movimentos pendulares que ocorrem no concelho de Viana do Alentejo, verifica-se que apenas há 
coincidência nos de Évora e Alvito. As entradas são preferencialmente de concelhos contíguos, 

Quadro V.5.2 
Deslocações de trabalho e estudo, segundo o concelho de destino (por freguesia), 2011 

 

 
Concelhos de destino 

Freguesia 
Viana do Alentejo Aguiar Alcáçovas 

Évora 54,52 82,9 62,98 
Alvito 10,18 1,29  
Beja 4,75 2,26 3,44 
Lisboa 3,62 3,55 6,49 
Castro Verde 3,62   
Portel  1,61  
Alcácer do Sal   3,44 
Montemor-o-Novo   3,05 
Outros 23,30 10 23,66 
Total fora Município 27,75 50,57 21,98 

      Fonte: INE, 2011. Tratamento próprio 
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enquanto as saídas demonstram a atratividade exercida por concelhos mais longínquos, como Lisboa 
ou Beja (vd. quadros V.5.1 e V.5.3 e figuras V.5.1 e V.5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro V.5.3 
Deslocações de trabalho e estudo, segundo o concelho de origem 

 

Município Entradas % 
Évora 126 41,04 
Portel 57 18,57 
Alvito 57 18,57 
Alcácer do Sal 18 5,86 
Montemor-o-Novo 12 3,91 
Sub-total 270 87,95 
Outros municípios do Alentejo 37 12,05 
Total 307 100,00 

  Fonte: INE, 2011. Tratamento próprio 

Figura V.5.2 
Movimentos pendulares (entradas), 2011 

 

 
Fonte: INE, 2011. Tratamento próprio. CAOP, 2014; IGP, 1998/2005. 
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V.5.4. MOBILIDADE DA POPULAÇÃO NO CONCELHO. MEIOS DE 
TRANSPORTE 

 
 
O uso do automóvel no concelho de Viana do Alentejo nas deslocações casa-trabalho/escola 
representa cerca de 61,6% do total dos meios de transporte usados neste tipo de movimentos. 
Apesar de elevado, este valor é ainda assim inferior à média do Alentejo Central e do Alentejo, 
respetivamente 66,3% e 63,5%. As deslocações a pé ocupam o segundo lugar, representando quase 
28%, contra 22,4% e 22,1%, respetivamente no Alentejo Central e Alentejo (vd. quadro V.5.4). 
 

 
O uso dos transportes coletivos é praticamente residual neste concelho, à semelhança do que 
acontece nas NUT II e III onde se insere, não chegando, no conjunto, aos 8% (vd. quadro V.5.4). O 
serviço de transporte público é assegurado por cinco circuitos de autocarro (vd. figura V.5.3):  
 

Quadro V.5.4 
Meios de transporte usados nas deslocações casa-trabalho/escola 

 

  
Alentejo Alentejo 

Central 
Viana do 
Alentejo 

F. 
Alcáçovas 

F. Viana do 
Alentejo F. Aguiar 

A pé 87220 20151 875 276 531 68 
% 22,12 22,43 27,88 25,46 36,02 11,72 

Automóvel ligeiro 250334 59561 1934 683 833 418 
% 63,50 66,30 61,63 63,01 56,51 72,07 

Autocarro 28493 5440 157 32 50 75 
% 7,23 6,06 5,00 2,95 3,39 12,93 

Transporte coletivo da 
empresa ou escola 

15986 2783 74 36 27 11 
% 4,05 3,10 2,36 3,32 1,83 1,90 

Comboio 4000 57 8 4 4 0 
% 1,01 0,06 0,25 0,37 0,27 0,00 

Outros 6985 1520 72 41 24 7 
% 1,77 1,69 2,29 3,78 1,63 1,21 

Total 394235 89842 3138 1084 1474 580 
 
Fonte: INE, 2011. Tratamento próprio. 
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1. Alcáçovas – Évora (todos os dias uteis, uma saída de manhã de Alcáçovas para Évora e ao final 
da tarde um serviço em sentido inverso); 
2. Viana do Alentejo – Aguiar – Évora (todos os dias uteis, num total de dois serviços, um de 
manhã e outro à tarde, de Viana para Évora, e um serviço à tarde, DE Évora para Viana1); 
3. Viana do Alentejo – Alcáçovas (todos os dois dias uteis2, num total de dois serviços. As saídas 
de Alcáçovas ocorrem de manhã e a seguir à hora do almoço, enquanto as de Viana ocorrem à hora 
do almoço e ao final da tarde; 

                                                        
1 No período não escolar há apenas uma ligação entre estas localidades: de manhã sai um autocarro de Viana em direção a Évora e à 
tarde passa-se o inverso 
2 Durante o período escolar, porque no período não escolar este percurso é realizado apenas em dois dias uteis. 

Figura V.5.3 
Percursos de autocarro de e para o concelho de Viana do Alentejo 

 

 

Fonte: www.rodalentejo.pt (12/11/2013). CAOP (2014) 

http://www.rodalentejo.pt/
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4. Viana do Alentejo – Cuba (todos os dois dias uteis1, num total de dois serviços, um de manhã e 
outro à tarde, em ambos os sentidos); 
5. Viana do Alentejo – Portel (todos os dias uteis, durante o período escolar, há um serviço, à tarde, 
de Viana do Alentejo para Portel, não havendo nenhum em sentido inverso); 
6. Alcáçovas – Montemor-o-Novo (todos os dias uteis, uma saída de manhã para Montemor e uma 
saída ao final da tarde para Alcáçovas); 
 
Desagregando a análise por freguesia, conclui-se que o uso do transporte individual de 
passageiros é ainda mais significativo na freguesia de Aguiar, com cerca de 72% do total, facto 
explicado pela percentagem considerável de população que diariamente se desloca para outros 
concelhos para trabalhar ou estudar, como mencionado. Por outro lado, a freguesia de Viana do 
Alentejo é a que apresenta a menor percentagem de uso deste meio de transporte (56,5%) e 
aquela em que uma maior percentagem de população residente se desloca a pé de casa para o 
trabalho/escola e vice-versa (36%) (vd. quadro V.5.4). 
 
A freguesia de Aguiar destaca-se pelo uso dos transportes públicos coletivos, designadamente o 
autocarro (12,9%, quase mais 8 p.p. que o concelho) (vd. quadro V.5.4). 
 
As deslocações casa-trabalho/escola que ocorrem no concelho de Viana do Alentejo são 
maioritariamente de curta duração (61,8% não ultrapassam os 15 minutos), seguidas das que 
demoram entre 16 a 30 minutos (27,4%). As deslocações mais longas (mais de 30 minutos) detêm 
uma importância menor neste concelho relativamente à média do Alentejo, no entanto, prevalecem 
as deslocações entre 16 e 30 minutos, sobretudo na freguesia de Aguiar em que estas ultrapassam 
percentualmente a importância das mais curtas (até 15 minutos) (vd. quadro V.5.5). 
 
 
 
 
 

                                                        
1 No período não escolar realiza-se apenas um serviço em cada sentido: de manhã sai um autocarro de Cuba e à tarde sai de Viana. 
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Os dados apresentados indicam uma utilização excessiva do automóvel particular nas deslocações 
casa-trabalho/escola, com as inerentes consequências ao nível da saúde e da segurança rodoviárias, 
pelo aumento do ruído, poluição e tráfego. 
 
A concentração do povoamento e o facto de a maior parte das deslocações de residentes ocorrerem 
para o concelho vizinho de Évora permite a adoção de algumas medidas que poderão contribuir para 
a redução da fragilidade apresentada: 
 
1. ajustamento dos horários e percursos às necessidades da população, e.g, através da 

introdução de mais uma carreira diária nos percursos entre Viana-Aguiar e entre Viana-Évora, 
por Aguiar, designadamente no período do almoço, respondendo assim à necessidade criada 
pelas curtas distâncias que favorecem o fenómeno de “ir almoçar a casa” e também porque 
permite reduzir tempos de espera para os alunos que tenham tardes ou manhãs livres.  

Quadro V.5.5. 
Duração das deslocações casa-trabalho/escola 

 

  Alentejo 
Alentejo 
Central 

Viana do 
Alentejo 

F. 
Alcáçovas 

F. Viana 
do 

Alentejo F. Aguiar 
Total 394235 89842 3138 1084 1474 580 
Até 15 minutos 254764 59729 1940 695 990 255 

% 64,62 66,48 61,82 64,11 67,16 43,97 
De 16 a 30 minutos 93068 21229 861 278 306 277 

% 23,61 23,63 27,44 25,65 20,76 47,76 
De 31 a 60 minutos 32578 6484 244 82 122 40 

% 8,26 7,22 7,78 7,56 8,28 6,90 
De 61 a 90 minutos 8822 1346 62 18 39 5 

% 2,24 1,50 1,98 1,66 2,65 0,86 
Mais de 90 minutos 5003 1054 31 11 17 3 
% 1,27 1,17 0,99 1,01 1,15 0,52 

 
Fonte: INE, 2011. Tratamento próprio 
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2. estudo sobre a necessidade de serem criados mais pontos de paragem ou relocalizados 
alguns dos existentes, reduzindo assim os tempos despendidos nos percursos pedonais entre 
casa e o local de embarque. 

 
 

V.5.5. ACESSOS NO CONTEXTO URBANO 

 

V.5.5.1. REDE VIÁRIA 
 
 
A circulação interna corresponde ao tráfego de geração local, associado às necessidades dos 
residentes e aos fluxos da população não residente, com fins essencialmente administrativos, 
comerciais, etc. A fluidez de circulação e a acessibilidade interna dependem de vários fatores, 
nomeadamente: 
 
1. das caraterísticas dos arruamentos; 
2. da quantidade de tráfego de atravessamento; 
3. do estacionamento disponível; 
4. das condições/existência de redes pedonais e cicláveis; 
5. da disponibilidade de transportes, etc. 
 
Nos aglomerados urbanos (sedes de freguesia) alguns arruamentos, nomeadamente nos setores 
mais antigos, não se compatibilizam com as atuais exigências de circulação e mobilidade (fluidez e 
segurança) devido, de forma conjunta ou individual: 
 
1. ao perfil (ângulos de curvatura pouco funcionais, reduzida largura), tipo de pavimento e estado 
de conservação das vias;  
2. a sentidos de trânsito pouco adequados; 
3. às dificuldades de estacionamento; 
4. à introdução de novas tipologias de transportes e volume de veículos em circulação; 
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5. à alteração da vocação funcional (de habitacional para também incluir novas atividades, como o 
comércio e serviços). 
 
Estes, entre outros fatores, geram alguma dificuldade de coabitação entre peões, bicicletas, 
motociclos, automóveis, etc., sendo raros os casos de circulação exclusivamente pedonal, embora 
em muitos arruamentos das áreas centrais a circulação ocorra apenas num sentido. 
 
Com exceção da área central de Viana, as restantes vias urbanas pautam-se, na maioria dos casos, 
pela existência de um tipo de pavimento (asfaltado betuminoso) e estado de conservação 
adequados à função viária. Na área central de Viana decorre um projeto de requalificação das ruas 
com fraca acessibilidade em plataformas únicas de circulação ou ruas partilhadas. Nestas ruas é 
criado um corredor com a largura mínima de 90 cm em lajes de diorito, descentrado do eixo da via, o 
qual alberga uma caleira contínua de recolha de águas pluviais, sendo a restante área revestida com 
cubo de diorito de 11x11cm. A rematar as laterais da rua existem pontualmente grelhas de 
escoamento de águas pluviais. O referido corredor facilita a mobilidade de todos, incluindo pessoas 
com alguma incapacidade e/ou mobilidade reduzida (vd. capítulo V.5.6.2). 
 

Ainda no contexto da acessibilidade urbana, destaca-se a existência de duas praças de táxis em 
Viana e uma em Alcáçovas, ocupando as áreas centrais destas vilas. 
Decorre deste contexto a necessidade de equacionar no terreno ações que visam o incremento da 
mobilidade e acessibilidade para todos em Viana do Alentejo sem prejuízo do definido no 
PSIATMVA (PROASolutions, 2013), nomeadamente: 
 
1. a redefinição dos sentidos de trânsito; 
2. definição de soluções que determinem a circulação alternada sempre que tal potenciar a 
acessibilidade e mobilidade; 
3. a implantação de mecanismos de redução de velocidade em artérias urbanas de maior 
suscetibilidade ao ruído, segurança, etc., por meio de: 
a. sinalética (horizontal, vertical ou luminosa); 
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b. criação de “zonas 30” em alguns sectores dos aglomerados1; 
c. bandas/lombas; 
d. piso dissuasor da velocidade; 
e. alteração do perfil transversal das vias; 
f. mais educação/sensibilização junto dos condutores. 
4. privilegiar modos suaves de deslocação (peões e bicicletas); 
5. a substituição de pavimentos que promovam a melhoria da mobilidade (desnível, atrito); 
6. promover a segregação do tráfego no interior da malha urbana dos principais núcleos 
habitacionais, do seguinte modo: 
a. por tipo de veículo e suas funções (pesados, comerciais, etc.); 
b. por vias, em função das suas caraterísticas, hierarquia ou funcionalidade; 
c. por incentivo à mobilidade suave criando para o efeito as condições adequadas; 
d. por criação e educação para o estacionamento nos locais indicados para o efeito; 
e. por revisão dos pontos de recolha de RSU e locais de cargas e descargas para pesados. 
6. introduzir rotundas, que permitem escoar o tráfego de modo mais funcional e seguro, em áreas 
estratégicas sujeitas a algum tipo de estrangulamentos. 
 

V.5.5.2. REDES PEDONAIS E CICLÁVEIS 
 
As redes pedonais e cicláveis enquadram-se no conceito de mobilidade suave2, cujos meios de 
deslocação dão resposta às necessidades de locomoção para curtas distâncias. De facto, existem 
evidências que para distâncias inferiores a cinco quilómetros3 os modos suaves apresentam-se mais 
rápidos que o automóvel, para além das vantagens decorrentes da redução de poluentes atmosféricos 
e do ruído associado à circulação rodoviária. 
 

                                                        
1 Solução adequada para espaços semi-pedonais, onde convivem indistintamente peões e automóveis, ainda que a prioridade deva 
pertencer aos primeiros. 
2 Meios de deslocação de velocidade reduzida, ocupando pouco espaço e com pouco impacte na via pública e sem emissões de gases 
para a atmosfera, como a simples pedonalidade ou a deslocação com recurso a bicicletas, patins, skates, trotinetas ou quaisquer outros 
similares, encarados como uma mais-valia económica, social e ambiental, e alternativa real ao automóvel. 
3 Sobretudo em contexto urbano. 
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Os fluxos pedonais apresentam maior expressão nos arruamentos mais centrais dos principais 
aglomerados onde se verifica maior concentração de atividades comerciais e terciárias (públicas e 
privadas), correspondentes, de um modo geral, ao CBD, das sedes de freguesia do concelho. Não 
existindo praticamente espaços para utilização pedonal exclusiva, verifica-se a coabitação – às vezes 
perigosa - de veículos automóveis e dos modos suaves de mobilidade. 
O motivo da viagem, as variáveis pessoais do peão, os modos de transporte associados à viagem, 
as caraterísticas do percurso ou os usos do solo marginais condicionam e determinam as 
caraterísticas das viagens a pé (FRUIN, 1987, e PITA, 2003). Neste contexto de planeamento 
municipal importa sobretudo intervir ao nível do diagnóstico das características do percurso, no 
sentido de identificar os principais estrangulamentos ao incremento da mobilidade pedonal: 
 
1. inclinação das vias; 
2. o tipo1 e o estado de conservação do pavimento; 
3. a ausência de rebaixamento junto das passadeiras; 
4. a inexistência de textura diferenciada junto às guias de acesso às passadeiras por forma a 
facilitar a mobilidade dos cegos; 
5. a ausência de avisos sonoros nos semáforos; 
6. a ausência de passeios ou a sua reduzida dimensão; 
7. a ocupação anárquica do estacionamento em corredores pedonais; 
8. a presença de degraus; 
9. a existência de obstáculos no passeio: mobiliário urbano (candeeiros, bancos, semáforos, 
papeleiras, armários de eletricidade e/ou gás, floreiras, contentores de lixo, etc.), sinalética (sinais 
de trânsito, mupis, etc.) e esplanadas, árvores e quiosques, entre outros. 
 
No que respeita à utilização de bicicletas, verifica-se que no concelho de Viana do Alentejo esta 
não se encontra devidamente potenciada, não havendo nenhuma rede ciclável formalmente 
implementada nem condições de adaptação das vias rodoviárias à coexistência, em segurança, deste 
modo de transporte com o motorizado. Encontra-se, no entanto, em construção um troço de via 

                                                        
1 O tipo de pavimento (calçada ou paralelo em calcário) condiciona significativamente a mobilidade pedonal sobretudo quando 
ocorrem períodos de precipitação que tornam o piso instável. Estes geram também escoamento superficial urbano que nalguns locais 
condicionam a circulação pedonal. 
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ciclável, entre a rotunda de acesso à zona comercial e o cemitério, no setor nascente da sede de 
concelho (vd. figura V.5.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mobilidade suave no concelho de Viana, nas suas diferentes componentes, deverá ser promovida, 
sobretudo num contexto de reduzida dimensão dos aglomerados, em que as distâncias a percorrer 
entre casa-trabalho/escola são curtas, e de morfologia e clima favoráveis, no sentido de se atingirem 
os seguintes objetivos: 
 
1. redução do tráfego de atravessamento; 
2. ao aumento da segurança rodoviária; 
3. redução da emissão de poluentes atmosféricos; 
4. diminuição do ruído; 
5. melhoria do ambiente urbano. 
 
Alguns aspetos poderão contribuir para a promoção da circulação pedonal e ciclável: 
  
1. repensar os locais de colocação do mobiliário urbano e de sinalética de modo a não 

perturbar a circulação e a continuidade urbana; 

Figura V.5.4 
Troço de via ciclável em construção, Viana do Alentejo 

 

 
Fonte: RT Geo, 2013 
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2. redimensionar os passeios com largura insuficiente e estudar as soluções possíveis tendo 
em conta o tipo de tráfego e a importância dessas artérias na hierarquia da rede viária; 

3. introduzir melhorias nos pavimentos; 
4. melhorar a fiscalização e o desenho urbano para redução de estacionamento abusivo; 
5. promover projetos na lógica do princípio das acessibilidade para todos nos arruamentos do 

CBD das sedes de freguesia, como é o caso do PSIATMVA (PROASolutions, 2013); 
6. criar redes cicláveis, iluminadas e desimpedidas de barreiras arquitetónicas, em Viana  e 

Alcáçovas, considerando aspetos como espaço disponível, morfologia, interesse do percurso, 
facilidade de implantação, pontos de conflito, etc.; 

7. implementar parqueamentos para bicicletas junto de escolas, equipamentos de recreio e lazer 
e áreas centrais. 

 

V.5.5.3. ESTACIONAMENTOS 
 
A falta de estacionamento no interior de um aglomerado, sobretudo em áreas onde o automóvel 
apresenta um grande simbolismo e onde há uma fraca tradição de fazer uso de modos suaves de 
mobilidade, pode constituir um estrangulamento à atratividade dos espaços centrais desses 
lugares. Coloca-se a este nível, a reduzida oferta de lugares de estacionamento e o estacionamento 
desordenado e invasivo (em cima de passeios, passadeiras e em locais reservados) do espaço 
público e ambiente urbano, além de dificultar ainda a circulação em situações de emergência e de 
pessoas, sobretudo as que têm mobilidade reduzida.  
 
Ainda que na maior parte das ruas de Viana haja estacionamento, esse não está devidamente 
demarcado e ordenado. Predomina assim essencialmente o estacionamento em linha, i.e., paralelo à 
faixa de rodagem - preferível ao estacionamento perpendicular ou oblíquo sobretudo em arruamentos 
com larguras modestas – e por vezes invasivos dos passeios quando existem. 
 
A adoção de algumas medidas poderá contribuir para reduzir os estrangulamentos anotados: 
 
1. criação de bolsas de estacionamento devidamente ordenadas, nas áreas adjacentes aos CBD; 
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2. aumento da fiscalização do estacionamento irregular; 
3. assegurar a existência de parqueamento para cargas/descargas junto aos espaços comerciais; 
4. criação de lugares de estacionamento reservados a pessoas com mobilidade condicionada. 
 
 

V.5.6. ACESSIBILIDADE E DESIGN FOR ALL 
 

V.5.6.1. ENQUADRAMENTO 

 
 
As sociedades deparam-se atualmente com uma reflexão sobre a necessidade de mudança de 
paradigma no que se refere aos objetivos para as cidades do futuro, sob pena de se tornarem 
insustentáveis, discriminadoras e criarem territórios excluídos. 
 
O uso crescente do automóvel possibilitou o aumento das distâncias entre os locais de 
trabalho/estudo e de residência, com a inerente segregação funcional de espaços nas áreas urbanas. 
Porém, o congestionamento a que se assiste, sobretudo nas áreas metropolitanas, decorrente do 
deficiente planeamento do território e do espaço urbano em concreto ao longo de décadas no que se 
refere à circulação e uso do automóvel, são condições que concorrem para deterioração da 
qualidade de vida nestas áreas. Também se tem assistido à fraca atenção que a criação do espaço 
público tem sofrido no processo de crescimento urbano, com consequências imediatas no aumento 
de barreiras urbanísticas que condicionam a mobilidade de todos, e particularmente daqueles que 
permanente ou temporariamente apresentam condições que lhes reduzem a mobilidade (idosos, 
deficientes motores, pais com carrinhos de bebé, com crianças ao colo, com sacos de compras, com 
muletas, doentes, crianças, etc.). Aliás, o desenvolvimento das pessoas ao longo da vida traduz-se 
em mudanças de capacidades, atitudes e distintos graus de dependência/autonomia ao longo do 
tempo, em função da idade, das capacidades intelectuais, dos recursos económicos, das escolhas 
pessoais e do ambiente em que vivem. Desta forma, atingem-se graus de dependência máxima nos 
estádios mais jovens e nos mais idosos. A fase correspondente à existência de filhos pequenos 
também se traduz no aumento do grau de dependência (DESIGN FOR ALL FOUNDATION, s/d). 
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Ao mesmo tempo verifica-se que o “acesso” ao que nos rodeia tem sido, na maior parte dos casos, 
projetado e pensado para indivíduos que possuem determinadas caraterísticas-padrão, i.e., com um 
perfil (médio) de estatura, aptidões físicas, idade, cultura, estado de saúde, entre outras variáveis que 
mudam de indivíduo para indivíduo (vd. figura V.5.5) e que devem ser equacionadas em vários 
contextos e áreas de atuação diferenciados, nomeadamente: 
 
a. na arquitetura e no urbanismo, ao nível da eliminação de barreiras arquitetónicas; 
b. na informática, através da introdução de programas, ferramentas ou materiais adaptados a um 
maior número de utilizadores; 
c. no turismo, ao nível dos equipamentos e atividades ligados ao lazer que possibilitam cobrir uma 
franja cada vez maior da população; 
d. nos serviços, com a introdução de elementos físicos mais adaptados (rampas, elevadores, balcões 
rebaixados, etc.), crescente facilidade em consultar informação através de mecanismos informativos 
(máquinas táteis) que podem ser facilmente manuseados e consultados, disponibilização de 
informação na internet, etc.; 
e. na rede viária, com a beneficiação de vias e construção de novos acessos que contribuam para 
reduzir a distância relativa entre lugares, etc.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.5.5 
Acessibilidade para todos 

 

 
 
Fonte: TELES (2007) 
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Assim, no sentido da sustentabilidade dos territórios é necessário introduzir o conceito de 
acessibilidade, o que implica um olhar inclusivo para o território e a integração de todos. A 
acessibilidade deve ser, deste modo, encarada como um fator para a competitividade e atratividade 
dos territórios e incluída no processo de planeamento e desenvolvimento. 
 
As lógicas de inclusão atuais incentivam a criação de ambientes o mais abrangente e o menos 
restritivos possível, isto é, que atendam à diversidade das pessoas, às suas necessidades e 
possibilidades físicas e sensoriais. Assim, a partir do reconhecimento das diferenças entre os 
indivíduos equacionam-se soluções integradas de design for all1 (ECA, 2008) que visam tornar o 
espaço urbano: 
 
1. respeitador - deve respeitar a diversidade dos utilizadores, e facilitar o acesso a todos. 
2. seguro – deve ser isento de riscos para os utilizadores (evitar-se chão escorregadio, saliências, 

prever dimensões, etc.). 
3. saudável – não deve constituir-se, em si, um risco para a saúde e deve promover a utilização 

saudável dos espaços e produtos. 
4. funcional – deve ser desenhado e concebido de forma a atingir os fins para que foi criado. 
5. compreensível – deve permitir que todos os utilizadores se orientam num espaço, através da 

existência de informação clara e de uma coerente e funcional disposição dos espaços.  
6. estético – o resultado deve ser esteticamente agradável. 
 
Estas soluções deverão assim contribuir para que todas as pessoas, independentemente da idade, 
género, capacidades físicas, psíquicas e sensoriais ou background cultural, possam utilizar os 
espaços, produtos e serviços da sua envolvente e, ao mesmo tempo, participar na construção da 
sociedade (vd. figura V.5.6). 
 
 
 
 

                                                        
1 Ou desenho universal. 
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Apesar do seu carácter inicialmente informal e presentes apenas no imaginário de alguns 
planeadores, os princípios do design for all aplicados à acessibilidade estenderam-se à 
legislação, numa primeira fase nos Estados Unidos e o Reino Unido. Em Portugal, o grande impulso 
no capítulo da acessibilidade foi dado pelo DL 123/97, de 22 de maio, que veio obrigar à adoção de 
um conjunto de normas técnicas básicas de eliminação de barreiras arquitetónicas em edifícios 
públicos, equipamentos coletivos e via pública para melhoria da acessibilidade das pessoas com 
mobilidade condicionada. 
 
No entanto, o conceito de design for all ou desenho universal é mais abrangente, uma vez que 
estende as vantagens da acessibilidade autónoma a todas as pessoas, independentemente da sua 
idade, estatura, capacidades, deficiências ou outras características. As soluções não poderão partir 
da criação de equipamentos ou produtos específicos para cada indivíduo ou grupo de indivíduos, mas 
sim de forma a dar resposta às necessidades dos diferentes utilizadores, da forma mais igualitária 
possível. 
 

Figura V.5.6 
Design for all 

 

 
Fonte: PROASolutions, 2011. 
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Tendo como base o quadro legislativo atual, foi lançado em 2003 o projeto da rede nacional de 
cidades e vilas com mobilidade para todos, em que os cerca de oitenta municípios aderentes 
manifestaram a vontade de eliminar as barreiras arquitetónicas e urbanísticas presentes no seu 
território (TELES, 2012). 
 
Em 2006, o DL 123/97 é revogado pelo DL 163/2006, de 8 de agosto, o qual, além da introdução de 
maior eficácia sancionatória, alargou o âmbito de atuação aos edifícios habitacionais de modo a que 
o espaço público e os espaços habitacionais sejam acessíveis para todos. 
 
Atendendo a este novo enquadramento jurídico, e com o objetivo de contribuir para a sua 
descodificação e melhoria da sua aplicabilidade, o Governo Português lançou, em 2007, o “Guia da 
Acessibilidade e Mobilidade para Todos”. 
 
Não obstante os avanços observados nesta matéria ao longo da última década, a mudança de 
paradigma só ocorre após a publicação do Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade 
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2007, de 17 de janeiro) que estabelece um conjunto de 
medidas que visam possibilitar aos cidadãos com mobilidade reduzida ou com dificuldades sensoriais, 
uma utilização plena de todos os espaços públicos e edificados, mas também dos transportes e das 
tecnologias de informação, proporcionando assim um aumento da sua qualidade de vida e a 
prevenção e eliminação de diversas formas de discriminação ou exclusão. 
 
Em Portugal, nos últimos anos, algumas autarquias e comunidades intermunicipais têm desenvolvido 
projetos, integrados em planos de promoção de acessibilidade, que visam dotar os seus territórios 
de características de acessibilidade para todos, através da remoção de barreiras que condicionam a 
qualidade de vida das pessoas com mobilidade limitada, construindo territórios mais inclusivos. De 
salientar a importância do programa RAMPA – Regime de Apoio aos Municípios para a 
Acessibilidade1 neste domínio, nomeadamente ao nível do financiamento que proporcionou a este 
tipo de projetos (financiamento até 300 mil euros). 

                                                        
1 Este programa enquadra-se no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano, concretamente na Tipologia de Intervenção 6.5 
– Acções de Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas no âmbito da Deficiência, financiado pelo QREN 2007-2013.  
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V.5.6.2. ACESSIBILIDADE PARA TODOS EM VIANA DO ALENTEJO 

 
Viana do Alentejo é uma das autarquias que desenvolveu um “Plano de Soluções Integradas de 
Acessibilidade para Todos” no âmbito do programa de financiamento enunciado. As intervenções no 
espaço público pautam-se pelos seguintes critérios: 
 
a. tornar o município acessível através do alargamento dos passeios para permitir o cruzamento entre 
uma pessoa e outra que circule em cadeira de rodas; definição como plataforma única das ruas 
estreitas onde a segurança da circulação dos peões não está assegurada; construção de passagens 
de peões sobre-elevadas; reordenação dos elementos de mobiliário urbano, sinalização e outros 
obstáculos para que fiquem sempre do lado exterior do passeio, deixando um espaço canal junto às 
fachadas ou muros (1,50m de largura x 2,40m de altura); 
b. eliminar os elementos urbanos que, por estarem mal desenhados, são inacessíveis, substituindo-
os por outros bem desenhados e por isso mesmo, acessíveis. 
  
No que respeita aos edifícios, as intervenções devem:  
a. tornar acessível o acesso ao edifício, procurando não criar acessos alternativos; 
b. resolver todos os desníveis existentes nos percursos; 
c. localizar elevadores para permitir o acesso a pisos superiores ou inferiores; 
d. estabelecer como mínimo, a existência de um WC acessível em cada piso; 
e. ambos os sexos devem estar servidos por WC acessíveis; 
f. tornar acessível a informação e os meios de comunicação. 
 
Ao nível dos transportes devem ser disponibilizados: 
a. táxis adaptados; 
b. abrigos de passageiros acessíveis e confortáveis; 
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c. locais de estacionamento reservados a pessoas com mobilidade reduzida junto de todos os centros 
de interesse municipal. 
 
No que concerne à comunicação, este Plano pretende que qualquer pessoa que tenha problemas 
sensoriais possa comunicar, informar-se e orientar-se no espaço urbano, nos edifícios e nos 
transportes e que disponha dos meios para detetar os problemas espaciais, quando estes existam. 
 
Assim, no sentido de tornar o concelho mais acessível, define um conjunto de normas no âmbito da 
acessibilidade para a via pública e edifícios, incluindo um manual de sinalização e apresenta um 
diagnóstico da área de intervenção prioritária (AIP). Esta AIP engloba os perímetros urbanos de 
Viana do Alentejo, Aguiar e de Alcáçovas, abrangendo alguns grandes eixos principais de acesso, 
bem como os mais importantes equipamento e serviços municipais1. 
 
Destacam-se os principais problemas de acessibilidade para todos identificados no diagnóstico 
do plano, no aglomerado de Viana do Alentejo: 
 
1. mais de 11% das ruas registam declives acentuados (igual ou superior a 12%) sendo, por isso, 

consideradas inacessíveis; 
2. passeios de dimensões reduzidas (7,6%), i.e., com menos de 1,50 m, a inexistência destes 

em 62% das ruas, e a existência de escadas urbanas (1,4%) (vd. figura V.5.7); 
3. perfis de rua bastante reduzidos na área mais antiga de Viana (25% das ruas tem dimensões 

inferiores a 5,40 m); 
4. a existência de ruas com perfil de estrada (1,7%), i.e., sem passeios e de ruas sem 

pavimentação (4,8%); 
5. paragens de autocarros com plataformas e abrigos de passageiros de dimensão 

insuficiente e com reduzida informação disponível (vd. figura V.5.7); 

                                                        
1 Para a determinação da AIP foram considerados os itinerários com maiores fluxos de peões, espaços de especial interesse e zonas 
ou eixos onde se localizam os equipamentos públicos mais procurados. Também se incluem as zonas de maior intensidade comercial 
e as zonas destinadas a lazer e tempos livres. O diagnóstico inclui a análise do declive das ruas, estado atual dos passeios, largura e 
tipologia das ruas, tipologia de rebaixamentos, elementos e mobiliário urbano, rebaixamentos para peões, elementos urbanos (ou 
elementos comuns de urbanização, tais como rebaixamentos para veículos), elementos de mobiliário urbano, mobilidade e níveis de 
acessibilidade. 
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6. 25,6% dos lugares de estacionamento existentes são perpendiculares ou oblíquos em relação 
à faixa de rodagem, o que torna alguns passeios inacessíveis, devido à sua reduzida dimensão; 

7. estacionamento em cima dos passeios (30,5%), tornando-os inacessíveis; 
8. inexistência de rebaixamentos para peões nas interceções dos trechos de rua (vd. figura 

V.5.7); 
9. nos rebaixamentos pontuais existentes ocorrem ressaltos superiores a 2 cm, alguns não 

abrangem a dimensão da passadeira na sua totalidade e não se verifica a existência de pavimento 
táctil de alerta e de encaminhamento; 

10. a existência de planos inclinados e ressaltos inesperados nos passeios como consequência 
dos rebaixamentos de acesso às garagens (vd. figura V.5.7); 

11. a ocorrência de lancis rampeados em passeios com menos de 1,5 m de largura; 
12. a interrupção de passeios; 
13. passeios com pavimento inadequado (cubo de 10*10 cm ou outro tipo de pavimento irregular) 

(vd. figura V.5.7); 
14. ocupação do passeios por degraus de acesso aos edifícios; 
15. rampas e escadas mal desenhadas; 
16. árvores mal localizadas e sem grelhas de proteção; 
17. elementos de mobiliários urbano mal localizados (postes de luz ou telefone, sinais de trânsito, 

contentores de superfície, cabines de telefone público, floreiras, placas de sinalização ou 
informação, esplanadas, marcos de correio, entre outros); 

18. elementos de mobiliário urbano inacessíveis (bancos públicos sem apoio de braço). 
        

Como resposta aos principais problemas de acessibilidade identificados, o Plano de Soluções 
Integradas de Acessibilidade para Todos do Município de Viana do Alentejo integra planos de atuação 
nos domínios dos edifícios, transportes, comunicações e infoacessibilidade. Decorre aliás, no âmbito 
do projeto de regeneração urbana do centro histórico de Viana, em parte articulado com o programa 
RAMPA, a implementação de algumas soluções preconizadas naquele plano. 
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Figura V.5.7 
Exemplos de problemas de acessibilidade para todos identificados em Viana 

 

Fonte: RT Geo, 2011 e 2013 
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De entre as respostas aos estrangulamentos à acessibilidade e mobilidade na via pública de 
Viana, destacam-se: 
 
1. nas passadeiras: 

a. redesenho de passadeiras, de forma a serem: 
i. sobre-elevadas, estabelecendo uma concordância com a cota do passeio; 
ii. terem um revestimento estável, durável, firme e contínuo; 
iii. pavimento de encaminhamento e de alerta; 

b. aumentar a visibilidade das passadeiras, através de sinalização vertical e horizontal; 
c. introdução de elementos pacificadores do trânsito, nomeadamente bandas cromáticas, 

elementos semafóricos, refletores ou luzes intermitentes de alerta;  
2. nas ruas com largura inferior a 5,40 m: 

a. criação de uma plataforma única, com a criação de um corredor acessível, materializado numa 
faixa de 90 cm de largura descentrada do eixo da via (reduzindo assim o conflito com o 
automóvel), revestida a lajetas de diorito. Este corredor alberga uma caleira contínua de 
recolha de águas pluviais. Em redor do corredor é usado o cubo de diorito de 11x11cm. Em 
zonas onde não haja circulação automóvel, por exemplo no interior das praças e largos, 
poderá ser usada a calçada 5x5cm em cubo de diorito (vd. figura V.5.8); 

3. nos casos de escadas urbanas: 
a. a instalação de corrimãos, ou mesmo patamares intermédios de descanso, que facilitam a 

circulação de pessoas com idade avançada ou pessoas com problemas de equilíbrio; 
b. a instalação de corrimãos a duas alturas, especialmente em zonas escolares; 
c. na construção de escadas é necessário que se desenhem degraus sem elementos salientes 

nos planos de concordância entre o cobertor e o espelho; que os pavimentos usados não 
sejam propícios a escorregamentos e que as tonalidades cromáticas facilitem a sua deteção, 
especialmente às pessoas com dificuldades visuais; 

4. nos casos de ruas com declive acentuado: 
a. intervenções no pavimento, de modo a que o seu acabamento não seja propício a 

escorregamentos, quer em piso seco quer em piso molhado, e que não apresente ressaltos; 
5. nas paragens de autocarro: 
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a. necessidade de serem criadas plataformas com dimensões suficientes e melhoria dos abrigos 
bem como da informação disponibilizada 

6. nos lugares de estacionamento: 
a. necessidade de um levantamento sobre a existência de lugares de estacionamento para 

pessoas com mobilidade reduzida junto aos edifícios públicos; 
b. maior fiscalização das situações de estacionamento indevido, que eliminam a acessibilidade 

dos passeios; 
c. estudo de alternativas às situações de estacionamento autorizado em cima dos passeios e à 

eliminação de estacionamento por via da criação de ruas de plataforma única; 
7. nos rebaixamentos para peões: 

a. correção dos ressaltos superiores a 2 cm; 
b. alargamento dos rebaixamentos a toda a extensão da passadeira; colocação de pavimento 

táctil de alerta e de encaminhamento; 
8. nos rebaixamentos para veículos: 

a. eliminação de lancis rampeados, planos inclinados e ressaltos nos passeios;  
b. correção dos casos de passeios interrompidos; 

9. nos elementos urbanos: 
a. correta identificação (com elementos de alerta) das escadas de acesso aso edifícios 

particulares, no caso de não puderem ser removidas; 
b. relocalização de árvores de pequeno porte quando estejam mal localizadas; 
c. proteção das caleiras das árvores com grelhas de dimensão adequada e niveladas como 

passeio; 
d. colocação de toldos de espaços comerciais e gradeamento de janelas a alturas adequadas; 
e. remoção do mobiliário urbano nos passeios com largura igual ou inferior a 1,20 m de largura; 
f. o mobiliário urbano deve localizar-se sempre no lado exterior dos passeios e, quando estes 

apresentarem uma largura entre 1,20 m e 1,50 m, não deve ocupar mais de 30 cm; 
g. relocalização de alguns elementos de mobiliários urbano (sinais de trânsito e de informação, 

contentores, floreiras, cabines de telefones públicos, esplanadas, e.g.). 
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V.5.7. ASPETOS A RETER PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 
 
As infraestruturas viárias que se localizam nas proximidades ou atravessam este concelho permitem 
a sua classificação com um nível satisfatório de acessibilidade. Não obstante, a coexistência de 
funções de atravessamento e distribuição do tráfego local em alguns eixos que servem as sedes 
de freguesia e de concelho contribui negativamente para a acessibilidade dos territórios, para 
além de incrementar alguns problemas como o ruído e a falta de segurança rodoviária. 
 
Deste modo, no sentido de melhorar as condições de acessibilidade aos e nos aglomerados urbanos 
do concelho, propõe-se a construção de variantes à EN 257 e à ER 254 nos aglomerados urbanos 

Figura V.5.8 
Exemplos da implementação do conceito de plataforma única ou rua partilhada em Viana 

 

  
Criação do corredor acessível  Rua com plataforma única 

 
 Fonte: RT Geo, 2011 e 2013. 
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de Viana do Alentejo, de Alcáçovas e Aguiar, que desviem o tráfego de atravessamento para fora dos 
espaços residenciais e a consequente desclassificação destas vias nos troços urbanos, bem 
como a alteração das suas características físicas e funcionais. 
 
O concelho de Viana regista uma utilização excessiva do automóvel particular nas deslocações 
casa-trabalho/escola, com as inerentes consequências na saúde e segurança rodoviárias, pelo 
aumento do ruído, poluição e tráfego. Com efeito, propõe-se o estudo sobre a necessidade de 
serem efetuados ajustamentos nos percursos, horários e número de carreiras diárias de 
autocarros disponibilizados à população, sobretudo entre Viana/Aguiar e Évora, bem como sobre a 
necessidade de serem criados mais pontos de paragem ou relocalizados os existentes. 
 
No contexto urbano, importa desde logo referir a mais-valia que constitui a implementação do “Plano 
de Soluções Integradas de Acessibilidade para Todos de Viana do Alentejo”, e salientar a 
necessidade do seu alargamento a Alcáçovas e Aguiar. Este plano insere-se numa lógica de 
acessibilidade para todos, intervindo no espaço público através de um conjunto de ações que 
também favorecem a mobilidade. Concretamente no domínio da mobilidade, além das medidas 
relacionadas com a construção de vias circulares (Viana), algumas das medidas preconizadas ao 
longo do capítulo, quando implementadas no âmbito de uma visão sistémica para o concelho, poderão 
traduzir-se em ganhos significativos no que respeita à qualidade de vida dos seus habitantes. A título 
de exemplo enunciam-se as seguintes: 
 
1. redefinição dos sentidos de trânsito em algumas artérias; 
2. introdução de mecanismos de redução de velocidade; 
3. segregação de tráfego nas áreas mais centrais dos aglomerados; 
4. criação de rotundas nos principais cruzamentos; 
5. incremento dos modos de mobilidade suave, numa lógica de criação de redes cicláveis, 

designadamente através: 
 

a. da extensão da via ciclável construída à entrada de Viana; 
b. da criação de locais adequados para o parqueamento de bicicletas 
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