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 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 1.

 INTRODUÇÃO 1.1.

 

O presente trabalho teve como objetivo a realização do Estudo de Tráfego que avaliou as 
acessibilidades rodoviárias (em transporte individual e coletivo) e os impactes na rede 
rodoviária adjacente associados à construção do Aeroporto do Montijo (AM), a localizar na 
área da atual Base Aérea Nº 6, no concelho do Montijo. 

 

Neste entendimento, foram analisados os efeitos na rede rodoviária resultantes da 
construção e operação desta infraestrutura aeroportuária. Para tal, foi estimada, para 
diferentes cenários temporais, a procura em transporte rodoviário gerada e foram 
estimados os fluxos na rede rodoviária envolvente resultantes dessa procura adicional e os 
correspondentes níveis de serviço associados ao desempenho da rede. O presente estudo 
inclui ainda a avaliação da acessibilidade do local relativamente ao transporte coletivo. 
Deste modo, os objetivos do estudo desenvolvido consistiram essencialmente: 

 Na caracterização da situação atual (2017) ao nível das condições de circulação do 
tráfego rodoviário; 

 Na previsão dos impactes futuros resultantes da implantação dos novos usos 
associados ao projeto em estudo, estimados para o ano base (2022) e para o ano 
horizonte de projeto (2042); 

 Na definição de propostas para a beneficiação / correção de eventuais impactes 
negativos que possam ser detetados ao longo do processo de desenvolvimento dos 
estudos associados a este aeroporto. 

 

O Estudo de Tráfego desenvolvido cumpre todas as boas práticas da Engenharia de 
Tráfego e abrange as seguintes análises: 

 A acessibilidade à área de estudo no que respeita ao transporte individual e coletivo; 

 O esquema de circulação na área de influência direta do AM; 

 Os novos acessos rodoviários ao aeroporto e as novas vias associadas para os 
concelhos do Montijo e Alcochete; 

 A verificação do desempenho das vias envolventes e das suas principais 
intersecções, no cenário atual e nos cenários futuros, com a consideração das 
alterações decorrentes da modificação dos usos do solo prevista para a área de 
estudo. 

 

Nas análises desenvolvidas e na definição de propostas procurou-se garantir: 

 Tanto quanto possível, e em conformidade com os objetivos programáticos do 
promotor, um melhor aproveitamento e valorização da rede viária garantindo-se, no 
entanto, um desempenho satisfatório da rede rodoviária, tendo em conta as 
alterações preconizadas, principalmente no que se refere ao tráfego gerado pelos 
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novos usos. Neste contexto, foram realizadas análises ao nível dos períodos de 
ponta correspondentes aos cenários base e horizonte de projeto; 

 Uma boa acessibilidade em transporte individual ao AM. Os acessos previstos têm 
em vista uma circulação rodoviária fluida e em condições de segurança e 
comodidade; 

 Condições de acessibilidade em transporte coletivo. 

 

Em termos de estrutura, o presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma: 

 Procura de tráfego na situação atual – Análise das contagens direcionais de 
tráfego realizadas, com compreensão e contabilização dos principais movimentos 
de tráfego na área de estudo. Recolha e análise dos dados de tráfego provenientes 
das concessões de estradas na envolvente da área de estudo (exemplo: Ponte 
Vasco da Gama (Lusoponte), IP1/A12 e IC32/A33 (Brisa)). Modelação da rede 
rodoviária atual e análise quantitativa e qualitativa das condições de circulação, com 
identificação de eventuais debilidades do sistema; 

 Tráfego gerado pelos novos usos a implantar na área de intervenção e sua 
distribuição pela rede rodoviária existente – Estimação da geração de tráfego 
nos períodos mais críticos. Distribuição da procura através da análise de ocupação 
do solo na área de influência, a atratividade dos novos usos e, principalmente, pela 
análise do perfil do passageiro; 

 Procura de tráfego na situação futura – Cálculo dos volumes de tráfego atuais 
acrescidos do tráfego gerado pelos novos usos e da “evolução endógena” do 
tráfego estimada. Relativamente à oferta, realizou-se a modelação da rede 
rodoviária futura onde se materializam as alterações preconizadas para a rede 
rodoviária; 

 Análise e avaliação da situação futura – Análise quantitativa e qualitativa das 
estimativas de tráfego na rede rodoviária. Eventuais alterações à solução proposta 
visando garantir um desempenho eficaz do sistema rodoviário; 

 Análise da acessibilidade em transporte coletivo. 

 

 METODOLOGIA APLICADA 1.2.

 

Para a caracterização e diagnóstico da situação atual foi seguida a seguinte metodologia: 

 Levantamento dos sentidos de circulação e dos movimentos permitidos nas vias e 
interseções existentes na área de estudo, nomeadamente na vila do Montijo e na 
rede viária de hierarquia superior da zona (A12 e A33); 

 Um vasto conjunto de trabalhos de campo constituído por inquéritos 
Origem / Destino ao tráfego automóvel em dois (2) pontos singulares e contagens 
ao tráfego rodoviário direcionais classificadas em onze (11) pontos singulares da 
rede rodoviária da área de estudo; 



  

 
 
  
Estudo de Tráfego para o Aeroporto do Monti jo –  Relatório  13  

 

 Caracterização do sistema de transportes públicos coletivos que serve a área de 
estudo, com a indicação do modo, operadores, carreiras, frequências e localização 
das zonas de paragem; 

 Modelação e calibração da rede rodoviária atual e validação da matriz de fluxos 
Origem / Destino por forma a estimar os volumes de tráfego na rede rodoviária, 
analisando-se os seus desvios relativamente aos resultados dos trabalhos de 
campo; 

 Cálculo da matriz de fluxos Origem / Destino para a situação atual nas horas de 
ponta da manhã (HPM) e da tarde (HPT) de dia útil – os períodos mais críticos; 

 Atribuição do tráfego à rede rodoviária e avaliação quantitativa e qualitativa das 
condições de circulação para a situação atual; 

 Verificação das condições de circulação na rede rodoviária da área de estudo, com 
cálculo de níveis de serviço. 

 

De forma similar, a caracterização e diagnóstico da situação futura incluiu as seguintes 
tarefas principais: 

 Modelação da rede rodoviária futura prevista para a área de intervenção tendo por 
base o modelo de tráfego desenvolvido na primeira etapa do trabalho 
(considerando-se as alterações previstas no âmbito da construção e entrada em 
funcionamento do AM); 

 Cálculo da geração de tráfego associada ao Aeroporto do Montijo, para as horas de 
ponta consideradas; 

 Estimação da evolução endógena do tráfego para o ano base (ano previsto para a 
entrada em funcionamento do AM) e ano horizonte de projeto (20 anos após o ano 
base); 

 Cálculo das matrizes de fluxos Origem / Destino para o ano base e para o ano 
horizonte de projeto; 

 Verificação das condições futuras de circulação na rede rodoviária da área de 
estudo, com cálculo de níveis de serviço; 

 Indicação de eventuais alterações a introduzir na rede rodoviária de modo a 
solucionar possíveis pontos com menor segurança ou desempenho no sistema de 
acessos (etapa com resultados imediatos ao longo do desenvolvimento do estudo). 

 

 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ENQUADARAMENTO DO PROGRAMA 1.3.

 

A importância que uma infraestrutura aeroportuária assume no contexto das 
acessibilidades e transportes de uma região é de tal forma preponderante que não é 
possível avaliar uma localização para a implantação de um aeroporto sem, em íntima 
associação com essa implantação, avaliar uma configuração coerente e eficiente do 
conjunto das redes de transportes que envolvem o aeroporto e que permitam tirar o 
máximo partido dessa implantação. É de elevada importância garantir que uma 
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infraestrutura com este impacte está perfeitamente enquadrada na rede de transportes 
envolvente, de escala regional e nacional. 

 

No capítulo das acessibilidades rodoviárias, a rede rodoviária da área de estudo (Figura 1) 
é constituída por um conjunto de vias classificadas na rede rodoviária fundamental e 
complementar do PRN 2000 (Plano Rodoviário Nacional 2000). 

 

A rede fundamental integra os Itinerários Principais (IP) que, de acordo com o PRN 2000, 
consistem em vias de comunicação de maior interesse nacional e que asseguram a ligação 
entre os centros urbanos com influência supra distrital e destes com os principais portos, 
aeroportos e fronteiras. 

 

Na área em estudo a rede rodoviária fundamental é constituída por dois itinerários 
principais, ambos com perfil de Autoestrada (AE), designadamente: 

 IP7/A2 – constitui um dos principais eixos longitudinais de atravessamento Norte/Sul 
do país, que estabelece a ligação entre a Ponte 25 de Abril, a A33 (CRIPS) e a A6 
(ligação ao Alentejo / Espanha (Badajoz)) permitindo ao longo do seu percurso 
efetuar a ligação a diversas vias da rede fundamental e complementar e assegurar o 
acesso a diversos polos de desenvolvimento nacional e internacional. Na área em 
estudo os nós de ligação existentes consistem nos nós rodoviários de Almada, 
Fogueteiro, Coina, Palmela, A2-A33, A2-A12 e A33-A12; 

 IP1/A12 – via com perfil de autoestrada portajada que estabelece a ligação entre 
Lisboa (Ponte Vasco da Gama), Montijo/Alcochete (IC32) e a A2/IP7, podendo aí 
optar-se entre as direções de Lisboa (via Ponte 25 de Abril), Algarve (via A2/IP1) ou 
Alentejo e Espanha (via A6/IP7). A partir deste último ponto, a A12 faz parte do IC3, 
possibilitando a ligação à EN10 (Setúbal). 

 

A rede viária complementar é constituída pelos Itinerários Complementares (IC) e pelas 
Estradas Nacionais (EN) e, de acordo com o PRN 2000, asseguram a ligação entre a rede 
nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas 
infra distrital. No caso da presente caracterização, estabelecem as ligações de maior 
interesse regionais, bem como constituem-se como as principais vias envolventes e de 
acesso à área metropolitana de Lisboa. Na área em estudo o conjunto de Itinerários 
Complementares compreende as seguintes vias: 

 IC11/A13 – Eixo rodoviário que estabelece a ligação entre o nó com a A2 (Lisboa ou 
Sul do país) / A6 (interior do país e Espanha) e Almeirim/Santarém/A1 – IP1. 
Através do nó de interligação com a A10/IC11 permite, por via do atravessamento 
da ponte das Lezírias, a ligação à A1/IP1, Carregado, Arruda dos Vinhos e à 
Circular Regional Exterior de Lisboa (A9 – IC18). Trata-se de uma via portajada, 
possuindo um perfil transversal de duas vias por sentido. Dadas as suas 
características, esta via serve essencialmente o tráfego de média e longa distância 
(funcionando como uma alternativa à A1/IP1) embora tenha também contribuído 
para melhorar as acessibilidades locais; 
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 IC3 – Este itinerário permite a ligação entre as cidades do Montijo e Alcochete, 
assegurando ligações de curto, médio e longo curso, estabelecendo a ligação à 
A13/IC11 no Infantado (EN119); 

 IC21/A39 – Este itinerário que estabelece as ligações do eixo Coina, Penalva e 
Barreiro, assumirá um papel estruturante no acesso previsto à Terceira Travessia 
rodoviária do Tejo (Chelas/Barreiro). Faz a ligação entre a A33, no nó de Coina, e 
liga ao Barreiro / Lavradio, prolongando-se pela EN11 até Moita e articulando-se 
com o IC32, através da N379-2; 

 IC32/A33 – que permite uma ligação direta à Ponte Vasco da Gama na sua 
interseção com a A12 e, continuando no sentido norte, encaminha-se para 
Alcochete e, já enquanto EN118, liga diretamente à ponte do Carregado (Ponte da 
Lezíria) (Acesso à A1 e a Torres Vedras). No seu sentido sul, a A33 desenvolve-se 
enquanto CRIPS (Circular Regional Interior da Península de Setúbal), servindo o 
Montijo, Barreiro e Moita e parte sul do concelho do Seixal, ligando à A2, e de 
seguida servindo a parte ocidental do concelho de Almada, permitindo a ligação 
direta à Caparica. Este itinerário liga o Montijo (“Nó do Montijo” da A12) ao “Nó do 
Barreiro” do IC21, possuindo um papel estruturante na área em que se insere (zona 
Poente do Concelho de Almada e zona Sul do Concelho do Seixal), melhorando as 
acessibilidades locais e servindo como alternativa à A2 para as viagens entre a 
Caparica e os concelhos do Seixal, do Barreiro, de Moita e de Sesimbra. 

 

Já no caso das Estradas Nacionais, destacam-se as seguintes vias: 

 EN4 – Esta via, localizada a sul da área em estudo, permite a ligação entre o 
Montijo e Vila Boím, no Alentejo, nomeadamente a Pegões e Vendas Novas; 

 EN10 – Esta estrada nacional efetua a ligação entre o Fogueteiro e Alverca. Na área 
em estudo possibilita as deslocações rodoviárias entre Pegões, Infantado e Porto 
Alto, constituindo uma alternativa à A13; 

 EN11 – Esta estrada (desclassificada) desenvolve-se no arco ribeirinho sul, ligando 
o Barreiro a Moita e articula-se com a EN5 (desclassificada), que liga o Montijo ao 
Poceirão; 

 EN119 – Estabelece a ligação entre o Montijo e Alcochete, articulando-se com o IC3 
e com a EN118, Infantado, Santo Estêvão e Coruche, efetuando os seus nós a 
interligação com a restante rede rodoviária, designadamente com a EN10, a A13 e a 
EN251; 

 EN252 – Esta via estabelece a ligação do Montijo (IC32) a Palmela e Setúbal. 

 

Em síntese, este conjunto de infraestruturas garante boas acessibilidades rodoviárias à 
área de estudo, nomeadamente nos contextos territoriais da AML Norte e da AML Sul, 
assim como boas ligações ao Norte (A12/ Ponte Vasco da Gama/ A1 e A13) e ao Sul (A2) 
do País e a Espanha (A6). A A2 assegura, ainda, uma boa acessibilidade ao setor sul da 
região de polarização metropolitana, sendo a ligação à zona Norte desta região garantida 
pela A13-A10. 
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Como descrito, na proximidade da atual BA6, a A33 permite uma ligação direta à Ponte 
Vasco da Gama na sua interseção com a A12 e liga diretamente à ponte do Carregado 
(Ponte da Lezíria – acesso à A1 e a Torres Vedras). No seu sentido sul, a A33 desenvolve-
se enquanto CRIPS (Circular Regional Interior da Península de Setúbal), servindo o 
Montijo, Barreiro e Moita e parte sul do concelho do Seixal, ligando à A2, e de seguida 
servindo a parte ocidental do concelho de Almada, permitindo a ligação direta à Costa de 
Caparica. 

 

Apesar da BA6 já possuir, deste modo, acesso às vias estruturantes que são a A33 e a 
A12, este conjunto de eixos regista nos períodos de pico algumas restrições de capacidade 
e condições de funcionamento correspondentes a níveis de serviço mais deficitários. 

 

Desta forma, para esta localização configurar condições de acolher um polo gerador de 
viagens como o Aeroporto do Montijo, regista-se a necessidade de promover um acesso 
direto entre o futuro Aeroporto e a A12 (cujo traçado encontra-se muito próximo da BA6, 
ver Figura 1), já que o seu atual acesso, pela A33 (nó do Montijo Sul), implica o 
atravessamento de toda a malha urbana da cidade do Montijo. 

 

 

Figura 1 | Localização da área de intervenção 

Fonte: Google Earth Pro com tratamento TIS 
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Caracteriza-se de seguida, e de uma forma mais fina, o objeto deste estudo, ou seja, o 
Aeroporto do Montijo (Figura 2). Salienta-se que o principal objetivo desta infraestrutura 
aeroportuária é incrementar a capacidade de transporte aéreo da região de Lisboa, que 
hoje tem no Aeroporto Humberto Delgado o seu único aeroporto, ao oferecer capacidade 
aeroportuária suplementar e destinada ao mercado aéreo low-cost, apesar de não se 
pretender servir exclusivamente este mercado. 

 

Desta forma propõe-se um novo terminal, de aproximadamente 90.000 metros quadrados, 
concebido como um hub para companhias aéreas e direcionado para voos europeus de 
curto curso e maioritariamente dentro do espaço Schengen. 

 

 

Figura 2 | Aeroporto do Montijo (Render 3D) 

Fonte: Imprensa 
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 CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA ATUAL 2.

 

No sentido de se avaliar a procura atual de tráfego na rede rodoviária da área de estudo, 
foi realizada uma campanha de recolha de dados de tráfego. Tendo em conta a 
importância e características do empreendimento em análise, esta recolha incluiu uma 
abrangente campanha de contagens de tráfego no concelho do Montijo, bem como dados 
cedidos pelas concessionárias das vias de hierarquia superior da região. 

 

Os trabalhos de campo para recolha de informação sobre o tráfego rodoviário consistiram 
em:  

 Inquéritos Origem / Destino aos condutores dos veículos em dois (2) postos de 
inquérito, em 4 horas; 

 Contagens de veículos (por categorias) em onze (11) postos de contagem manual 
classificada em secção de 7 horas, incluindo uma secção em que o período de 
contagens estendeu-se a 24 horas. 

 

 INQUÉRITOS ORIGEM / DESTINO 2.1.

 

Na Figura 3 apresenta-se a localização dos postos de inquérito e na Tabela 1 uma 
descrição dos inquéritos Origem / Destino realizados no âmbito do presente estudo. 

 

Tabela 1 | Descrição dos inquéritos 

Tipo 
N.º 

Posto 
Localização Mov.s Data 

Período 
Horário 

Inquérito I1 Ramos da Rotunda Portas da Cidade, Montijo 
3 movimentos 

direcionais 
22/11/2016 07h00-11h00 

Inquérito I2 
Ramo Poente da interseção giratória entre a EN11 e a 

EN5 
2 movimentos 

direcionais 
23/11/2016 07h00-11h00 

Fonte: TIS 
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Figura 3 | Localização dos postos de inquérito 

Fonte: Google Earth Pro com tratamento TIS 

 

Os inquéritos foram feitos por operadores e incluíram o levantamento da origem e destino 
de cada inquirido, número de ocupantes no veículo e motivo da viagem. Os elementos que 
se seguem apresentam os postos de inquérito (Figura 4 e Figura 6) e os movimentos 
inquiridos (Figura 5 e Figura 7). 

 

 

Figura 4 | Fotografia do posto I1 

Fonte: RDT  

Figura 5 | Posto 1: Movimentos inquiridos 

Fonte: RDT 
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Figura 6 | Fotografia do posto I2 

Fonte: RDT  

Figura 7 | Posto 2: Movimentos inquiridos 

Fonte: RDT 

 

No tratamento dos dados recolhidos, as origens e destinos apresentados pelos inquiridos 
foram atribuídos às zonas utilizadas neste estudo para constituir a matriz de origens e 
destinos. Este zonamento (Figura 8) incluiu 32 zonas respetivas a território dos concelhos 
do Montijo e de Alcochete (numeradas de 1 a 32) e 5 zonas que representam as ligações 
desta zona ao exterior (numeradas de 101 a 105). 

 

Após devido tratamento estes inquéritos permitiram obter uma clara imagem dos principais 
pares origem / destino da região, e que são apresentados no Gráfico 1 e no Gráfico 2, para 
a hora de ponta da manhã e da tarde respetivamente. 

 

Estas análise dos pares origem / destino dos inquéritos permite obter uma boa 
compreensão e medição das linhas de desejo dos principais movimentos da área de 
estudo durante o período de ponta. É por exemplo visível os fortes fluxos pendulares do 
Montijo para Lisboa. Assim, os resultados dos inquéritos foram utilizados como o ponto de 
partida para a calibração do modelo da rede rodoviária e, juntamente com as contagens de 
tráfego recolhidas, permitiram calcular as matrizes de fluxos Origem / Destino para as 
horas de ponta determinadas. 
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Figura 8 | Zonamento utilizado neste estudo 

Fonte: TIS (Macromodelo de tráfego em PTV Visum) 

 

Gráfico 1 | Principais pares origem/destino obtidos nos inquéritos, período da manhã de dia útil 

 
Fonte: RDT com tratamento TIS 
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Gráfico 2 | Principais pares origem/destino obtidos nos inquéritos, período da tarde de dia útil 

 
Fonte: RDT com tratamento TIS 

 

 CONTAGENS DE TRÁFEGO 2.2.

 

Na Figura 9 apresenta-se a localização dos postos de contagem e na Tabela 2 uma 
descrição das contagens realizadas no âmbito do presente estudo. 

 

Tabela 2 | Descrição dos trabalhos de campo 

Tipo 
N.º 

Posto 
Localização Mov.s Data Período Horário 

Contagem 
classificada em 

secção 
C1 Rotunda Portas da Cidade, Montijo 

8 
mov.s 

08/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 
C2 

Interseção giratória entre a Via Circular Externa e a Av. 
Garcia de Orta 

8 
mov.s 

02/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 
C3 

Interseção giratória entre a Via Circular Externa e a R. 
Antero de Quental 

8 
mov.s 

02/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 
C4 

Interseção giratória entre a Av. Dom João II, Av. Cap. 
Salgueiro Maia, Av. Olivença e Via Circular do Montijo 

8 
mov.s 

03/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 
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Tipo 
N.º 

Posto 
Localização Mov.s Data Período Horário 

Contagem 
classificada em 

secção 
C5 

Interseção giratória entre a EN119, Av. de Portugal, Av. 
Olivença e R. Gago Coutinho 

8 
mov.s 

03/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 
C6 

Interseção giratória entre a Av. de Portugal, Av. Fialho 
Gouveia e Av. Luís de Camões 

6 
mov.s 

03/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 
C7 

Interseção entre a Av. Fialho Gouveia, R. Oceano, R. Cidade 
de Guimarães 

6 
mov.s 

03/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 
C8 

Interseção giratória entre a R. da Quinta da Praia, R. Dr. 
Manuel da Cruz Júnior e M501 

7 
mov.s 

02/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 
C9 Interseção giratória entre a EN11 e a EN5 

8 
mov.s 

08/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 
C10 

Interseção giratória entre a Via Circular do Montijo, Av. 
Corregedor Rodrigo Dias, R. Joaquim de Almeida e Av. 

Garcia de Orta 

10 
mov.s 

08/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 
C11 Estrada do Seixalinho 

6 
mov.s 

02/11/2016 
07h00-11h00 e 
18h00-21h00 

Contagem 
classificada em 

secção 

C1 
(24H) 

Rotunda Portas da Cidade, Montijo 
2 

mov.s 
22/11/2016 07h00-07h00 

Fonte: TIS 
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Figura 9 | Localização dos postos de contagem 

Fonte: Google Earth Pro com tratamento TIS 

 

As contagens foram manuais, feitas em separado para cada movimento direcional nas 
várias aproximações, com os valores registados por períodos de ¼ de hora. Nestas 
contagens os veículos foram discriminados em ligeiros e pesados. Devido às metodologias 
utilizadas para a realização das análises executadas no âmbito do presente estudo, houve 
necessidade de converter os veículos contabilizados em unidade de veículos ligeiros 
equivalente (uvle), considerando-se que um veículo pesado é igual a dois veículos ligeiros. 

 

Os elementos que se seguem (Figura 10 a Figura 21), apresentam os movimentos 
contados em cada posto. 
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Figura 10 | Posto C1: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

Figura 11 | Posto C2: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

 

Figura 12 | Posto C3: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

Figura 13 | Posto C4: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

 

Figura 14 | Posto C5: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

Figura 15 | Posto C6: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 
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Figura 16 | Posto C7: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

Figura 17 | Posto C8: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

 

Figura 18 | Posto C9: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

Figura 19 | Posto C10: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

 

Figura 20 | Posto C11: Movimentos contabilizados 

Fonte: RDT 

 

Figura 21 | Posto C1 (Secção 24h) : Movimentos 
contabilizados 

Fonte: RDT 
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Para determinação da hora de ponta da manhã e da tarde de dia útil, foi considerada a 
dinâmica de tráfego do Montijo ao longo de um dia (aferida no posto 24h, Gráfico 3), 
enquanto proxy de toda a Área Metropolitana de Lisboa Sul. 

 

Gráfico 3 | Volumes de tráfego horário ao longo de 24 horas, Posto C1 (Secção 24h) 

 
Fonte: RDT com tratamento TIS 

 

Devido à sua capacidade de gerar tráfego, foram também tidos em consideração os 
movimentos aéreos previstos ao longo do Design Day do futuro Aeroporto do Montijo. 

 

Após a devida translação temporal da chegada e partida dos passageiros, considerando-se 
que os passageiros chegam ao aeroporto duas horas antes da sua partida e que saem do 
aeroporto na hora seguinte à sua chegada, obtiveram-se os movimentos aéreos previstos 
ao longo do Design Day, transferidos para a rede viária (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 | Movimentos aéreos ao longo do Design Day do Aeroporto do Montijo (2022), transferidos 
temporalmente para a rede viária 

 
Fonte: ALTITUDE com tratamento TIS 

 

Assim, da sobreposição dos volumes de tráfego rodoviário ao longo do dia e dos 
movimentos aéreos previstos ao longo do Design Day, decidiu-se que o período das 8h00 
às 9h00 corresponde à hora de ponta da manhã de dia útil (HPM-DU) e o período das 
17h00 às 18h00 à hora de ponta da tarde de dia útil (HPT-DU). 

 

Note-se que tendo em conta os volumes de tráfego envolvidos, e neste caso tendo em 
conta a prevalência dos volumes de tráfego pendulares, a escolha destas horas de ponta é 
mais influenciada pelos movimentos pendulares que pelo AM. É importante ressalvar, no 
entanto, que, como é visível no Gráfico 4, a estes períodos críticos de carga na rede viária 
correspondem grandes gerações de tráfego pelo aeroporto. 

 

Os volumes registados nestes períodos de pico são apresentados na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 | Volumes registados (em uvle’s/h) na HPM-DU e na HPT-DU 

Movimento HPM-DU HPT-DU Movimento HPM-DU HPT-DU Movimento HPM-DU HPT-DU 
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Movimento HPM-DU HPT-DU Movimento HPM-DU HPT-DU Movimento HPM-DU HPT-DU 

C1 M1 905 932 C5 M1 330 418 C9 M1 743 728 

C1 M2 574 1140 C5 M2 464 453 C9 M2 844 913 

C1 M3 770 1358 C5 M3 1360 1204 C9 M3 128 426 

C1 M4 1029 1055 C5 M4 951 983 C9 M4 294 401 

C1 M5 367 960 C5 M5 405 500 C9 M5 832 1011 

C1 M6 396 812 C5 M6 421 503 C9 M6 727 724 

C1 M7 337 602 C5 M7 775 764 C9 M7 719 717 

C1 M8 380 844 C5 M8 1034 948 C9 M8 557 844 

C2 M1 558 578 C6 M1 431 260 C10 M1 911 1106 

C2 M2 562 730 C6 M2 416 536 C10 M2 705 744 

C2 M3 562 578 C6 M3 567 681 C10 M3 305 336 

C2 M4 589 561 C6 M4 841 587 C10 M4 315 416 

C2 M5 576 1094 C6 M5 1034 948 C10 M5 218 269 

C2 M6 965 898 C6 M6 775 764 C10 M6 420 330 

C2 M7 682 539 C7 M1 163 104 C10 M7 222 292 

C2 M8 262 602 C7 M2 202 190 C10 M8 269 335 

C3 M1 470 463 C7 M3 320 251 C10 M9 248 226 

C3 M2 391 691 C7 M4 194 121 C10 M10 195 404 

C3 M3 13 32 C7 M5 158 255 C11 M1 8 2 

C3 M4 19 12 C7 M6 106 134 C11 M2 7 1 

C3 M5 390 699 C8 M1 218 148 C11 M3 4 5 

C3 M6 476 465 C8 M2 172 145 C11 M4 347 104 

C3 M7 43 34 C8 M3 132 154 C11 M5 102 321 

C3 M8 30 59 C8 M4 193 154 C11 M6 1 2 

C4 M1 259 238 C8 M5 318 333 
   

C4 M2 340 281 C8 M6 192 154 
   

C4 M3 632 644 C8 M7 111 182 
   

C4 M4 463 634 
      

C4 M5 912 883 
      

C4 M6 695 719 
      

C4 M7 1014 1036 
      

C4 M8 1319 1168 
      

Fonte: RDT com tratamento TIS 

 

 

 

 

 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE TRÁFEGO 2.3.
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Para a caracterização do tráfego existente na área de estudo foram ainda consideradas 
como informação complementar as contagens das concessionarias Brisa, Baixo Tejo e 
Lusoponte, referentes aos sublanços indicados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 | Contagens consideradas como informação complementar 

Tipo Concessionário Localização Mov.s 

Contagem em secção Brisa Sublanço Montijo - Pinhal Novo (A12/IP1) 2 mov.s 

Contagem em secção Baixo Tejo Sublanço Moita – Sarilhos Grandes (A33/IC32) 2 mov.s 

Contagem em secção Baixo Tejo Sublanço Sarilhos Grandes – Montijo Sul (A33/IC32) 2 mov.s 

Contagem em secção Baixo Tejo Sublanço Montijo Sul – Montijo (A12/A33) (A33/IC32) 2 mov.s 

Contagem em secção Baixo Tejo Sublanço Montijo (A12/A33) – Alcochete (A33/IC32) 2 mov.s 

Contagem em secção Lusoponte Sublanço Ponte Vasco da Gama (A12/IP1) 2 mov.s 

Fonte: TIS 

 

Os volumes registados nas horas de ponta determinadas são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 | Volumes registados (em uvle’s/h) na HPM-DU e na HPT-DU 

Movimento HPM-DU HPT-DU 

Montijo - Pinhal Novo 769 550 

Pinhal Novo - Montijo 727 701 

Alcochete - Montijo (A12/A33) 1479 1098 

Montijo (A12/A33) - Alcochete 858 1094 

Montijo (A12/A33) - Montijo Sul 1494 2742 

Montijo Sul – Montijo (A12/A33) 3499 1623 

Montijo Sul - Sarilhos Grandes 1370 2130 

Sarilhos Grandes – Montijo Sul 2806 1405 

Sarilhos Grandes - Moita 1393 2029 

Moita – Sarilhos Grandes 2876 1438 

PVG Norte - Sul 1781 2950 

PVG Sul - Norte 4948 2004 

Fonte: Lusoponte, Brisa e Baixo Tejo com tratamento TIS 

 

 

 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA REDE – INVENTÁRIO FÍSICO 2.4.
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A caracterização da rede envolve o inventário rodoviário das vias localizadas na área de 
estudo, e que se encontram identificadas na Figura 22. Esta caracterização foi realizada 
através do levantamento das suas características físicas, capacidades e velocidades 
praticadas. 

 

 

Figura 22 | Rede Viária inventariada 

Fonte: TIS (macro modelo, atual, de tráfego desenvolvido em PTV Visum) 

 

 

  



  

 
 
  
Estudo de Tráfego para o Aeroporto do Monti jo –  Relatório  33  

 

 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE TRÁFEGO 3.

 

Para a macro modelação e afetação do tráfego à rede rodoviária foi utilizado o software 
PTV – Visum 17. A utilização deste programa como instrumento de planeamento consiste 
num processo faseado que começa com a correta definição das características da rede 
rodoviária a analisar para, posteriormente, se proceder a uma análise quantitativa do 
desempenho do sistema, com identificação de eventuais debilidades. 

 

Para a micro modelação de interseções em análise e correspondente análise qualitativa foi 
utilizado o software PTV – Vissim 10. Neste âmbito foi utilizada uma metodologia similar à 
anterior mas restrita apenas à parte da rede a analisar a este nível e com uma 
caracterização muito mais minuciosa, procedendo-se a uma análise qualitativa do 
desempenho e identificação de eventuais fragilidades. Esta simulação, por definição, 
apresenta resultados inatingíveis para as metodologias aproximadas de cálculo muitas 
vezes aplicadas a este nível. 

 

Com esta dupla modelação, cobrindo dois diferentes graus de pormenor, garante-se uma 
compreensão completa do tráfego em estudo, quer no seu nível macro dos volumes (i.e. 
quantificação dos movimentos em toda a rede em estudo), quer no nível micro com a 
realística simulação das condições de tráfego (i.e. exata avaliação dos níveis de serviço), 
validando de forma completa as conclusões deste estudo. 

 

No âmbito deste estudo foram modelados e analisados os seguintes cenários: 

 Situação Atual (2017) para as horas de ponta da manhã e da tarde de dia útil; 

 Situação no ano base (2022, ano em que se considera a conclusão e entrada em 
funcionamento do Aeroporto do Montijo) para as horas de ponta da manhã e da 
tarde de dia útil, tendo em conta: 

o Concretização ou não do Aeroporto do Montijo; 

o Solução base e solução alternativa de acessibilidades rodoviárias ao 
aeroporto; 

 Situação no ano horizonte de projeto (2042, vinte anos após o ano base) para as 
horas de ponta da manhã e da tarde de dia útil, tendo em conta: 

o Concretização ou não do Aeroporto do Montijo; 

o Solução base e solução alternativa de acessibilidades rodoviárias ao 
aeroporto; 

 

Seguidamente descreve-se o processo de modelação realizado no âmbito deste estudo. 
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 MODELAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA 3.1.

 

Com o objetivo de descrever as vias situadas na área de estudo, foram recolhidos todos os 
elementos considerados relevantes para a caracterização da rede rodoviária a fim de 
posteriormente se efetuar a sua modelação. Em concreto, foram considerados os 
seguintes parâmetros para os troços que a compõem: 

 Nível hierárquico; 

 Capacidade horária (veículos/hora/sentido) e velocidade de circulação base 
(km/hora); 

 Número de vias e sentidos de circulação (no troço); 

 Extensão (m); 

 Número e características geométricas das interseções; 

 Condições de acesso e circulação (veículos cuja circulação é permitida, eventuais 
portagens, etc.); 

 Tipo e densidade de ocupação marginal às vias e arruamentos. 

 

 MATRIZ ORIGEM/DESTINO ATUAL 3.2.

 

A partir de matrizes “semente” determinadas através de inquéritos e com os resultados das 
contagens direcionais calcularam-se as matrizes de fluxos Origem / Destino (O/D) para os 
períodos de ponta horária da manhã e da tarde de dia útil. Estas matrizes foram obtidas 
com recurso a aplicativos do software de modelação de tráfego “PTV TFlow Fuzzy”, 
através de programação matemática, numa formulação que tem como objetivo minimizar 
as diferenças entre os fluxos estimados pelo modelo e os fluxos resultantes das contagens. 
Apesar das dificuldades e incertezas associadas ao processo de modelação e calibração 
de uma rede rodoviária, os valores obtidos após atribuição do tráfego à rede, apresentam 
uma boa aproximação aos valores medidos nas contagens. Tendo em conta a metodologia 
adotada e a informação que serviu de base à construção das matrizes, admite-se um 
elevado nível de aderência à realidade. 

 

 REDE MODELADA ATUAL 3.3.

 

Na Figura 23 apresenta-se a rede rodoviária macro modelada correspondente à situação 
atual. 

 

Esta cobre toda a área de estudo, cuja extensa dimensão deve-se à importância regional 
que uma infraestrutura como o Aeroporto do Montijo tem. 
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Figura 23 | Rede macro modelada atual 

Fonte: TIS (macro modelo, atual, de tráfego desenvolvido em PTV Visum) 

 

Já na Figura 24 apresenta-se a rede rodoviária micro modelada correspondente à situação 
atual. Seguindo a metodologia estabelecida para este estudo, esta rede inclui todos os 
pontos críticos da acessibilidade e onde se quer observar / avaliar as condições de 
circulação, como o nó da A12 / A33 e a Ponte Vasco da Gama. 
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Figura 24 | Rede micro modelada atual (2017) 

Fonte: TIS (micromodelo, atual, de tráfego desenvolvido em PTV Vissim) 

 

 MATRIZ ORIGEM/DESTINO FUTURA 3.4.

 

Com o objetivo de avaliar as condições de circulação futuras na área de estudo, foram 
calculadas as matrizes para as horas de ponta da manhã e da tarde de dia útil para os 
anos base e horizonte de projeto, 2022 e 2042 respetivamente. As matrizes futuras 
resultaram das matrizes atuais às quais foi acrescentada a geração associada aos usos do 
solo previstos e a evolução endógena do tráfego automóvel até ao ano considerado. 

 

Note-se que a escolha destes dois horizontes temporais (ano de 2022 e ano 2042) foi 
criteriosa. O ano 2022 representa o ano base deste estudo, considerado como o início de 
operação do AM. O ano 2042 representa o ano horizonte deste estudo (vinte anos após o 
ano base), já que por um lado o erro envolvido em qualquer das projeções incluídas neste 
estudo cresce com o dilatar do horizonte temporal, tornando-se a confiança mais reduzida 
para horizontes muito longínquos, e por outro as análises mostram que a partir deste ano 
não existe capacidade de resposta da oferta considerada para a procura (sendo que neste 
ponto note-se que considerar uma oferta constante para cenários tão longínquos é também 
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uma aproximação grosseira). Interessa neste ponto acrescentar ao que atrás se referiu o 
facto de que as alterações previstas, para um futuro a médio longo prazo, ao nível da 
tecnologia dos veículos (motorização, autonomia, condução autónoma, etc.), utilização 
(taxas de ocupação com a partilha de veículos, propriedade dos veículos, etc.) bem como 
das alterações ao nível da repartição modal tendo em vista o contributo para o atingimento 
das metas ao nível da descarbonização, comprometem ainda mais qualquer estimativa a 
médio, longo prazo. 

 

Existindo na área de estudo vias de âmbito claramente regional (A12 e A33) e vias 
claramente urbanas (malha urbana do Montijo), foram utilizadas metodologias distintas 
para a aproximação da evolução do tráfego nestes dois tipos de vias, calculando-se de 
forma distinta a evolução do tráfego rodoviário regional (referente à totalidade da Área 
Metropolitana de Lisboa) e a evolução do tráfego rodoviário nos concelhos do Montijo e de 
Alcochete. 

 

3.4.1. EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO REGIONAL 

 

Os fatores de crescimento considerados na evolução endógena do tráfego regional (i.e. 
tráfego com origem ou destino numa zona exterior à área de estudo, como por exemplo a 
Ponte Vasco da Gama) para os anos futuros tiveram por base os efeitos decorrentes das 
variações da população e do emprego, da evolução do poder de compra, do uso do 
automóvel e da taxa de motorização, das transformações urbanísticas e das alterações 
que irão ocorrer nos padrões de mobilidade. 

 

A análise a projeções realizadas das vendas de combustíveis na Área Metropolitana de 
Lisboa, com base em séries históricas (2003-2015) apresentadas no Gráfico 5, revela 
valores e estimativas de venda que conduzem a níveis de motorização e de mobilidade 
elevados. Esta projeção positiva da evolução do tráfego resulta da recuperação que tem se 
verificado nos últimos anos, após a quebra resultante da conjuntura económica que o país 
atravessou no passado recente, onde inclusivamente ocorreu uma diminuição do tráfego 
rodoviário. 
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Gráfico 5 | Evolução da venda de combustíveis (gasolinas + gasóleos) na Área Metropolitana de Lisboa (com 
estimativa) 

 
Fonte: Direção Geral de Energia (DGE) com tratamento TIS 

 

A aplicação deste modelo para os períodos analisados conduziu às taxas de evolução 
anual apresentadas na Figura 25. 

 

 

Figura 25 | Taxa média de evolução de tráfego anual e fator de evolução (Área Metropolitana de Lisboa) 

Fonte: TIS 
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3.4.2. EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO NOS CONCELHOS DO MONTIJO E ALCOCHETE  

 

Para determinar a evolução do tráfego rodoviário nos concelhos do Montijo e Alcochete 
decidiu-se analisar a sua evolução populacional e comportamentos de mobilidade. Assim, 
ao elencarmos a evolução de tráfego à população local a cada zona, garantimos que não 
se sobrestima fortemente a evolução do tráfego. 

 

Na metodologia utilizada para determinar a evolução populacional do Montijo e Alcochete, 
e respetivas gerações de tráfego imputadas a esta evolução, foram utilizados vários 
pressupostos. A saber: 

 No cálculo das projeções populacionais para os concelhos do Montijo e Alcochete 
foram utilizadas como base as projeções desenvolvidas pelo INE (cenário central de 
projeção), para o período 2015-2080, por NUTS II (NUTS - 2013), tendo sido 
realizada a distribuição da população residente em função do peso relativo de cada 
concelho na Área Metropolitana de Lisboa (AML); 

 Admite-se que a tendência de evolução do peso relativo de cada concelho dos 
últimos 16 anos (2001 a 2016) se irá manter nos 16 anos seguintes (até 2032). A 
partir desta data, admite-se a manutenção do peso relativo de cada concelho 
daquele ano (face ao total da AML); 

 Admite-se que o peso da população por freguesia (face ao total do concelho) se 
mantém constante para os anos 2022, 2032, 2042 e 2062 e igual a 2011; 

 Admite-se que a dimensão média da família se mantém constante para os anos 
2022, 2032, 2042 e 2062 e igual a 2011; 

 O volume de novos fogos é dado pelo quociente entre o diferencial do crescimento 
populacional e a dimensão média da família; 

 Para a estimativa de veículo, considera-se a taxa de motorização do Montijo (500 
veic. / 1000 hab.); 

 Para a estimativa de viagens considera-se que cada veículo faz 2,5 viagens diárias. 

 

Da aplicação da metodologia explicada, para as horas de ponta da manhã e da tarde de 
dia útil, resultam os fluxos de viagens geradas e atraídas (adicionalmente) nos concelhos 
do Montijo e Alcochete, e que se encontram indicados na Tabela 6 e na Tabela 7. 
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Tabela 6 | Geração/atração adicional de viagens resultante da evolução populacional da área de estudo em 
uvle nas horas de ponta (ano base, 2022) 

Segmentos 
Geração de Tráfego HPM-DU Geração de Tráfego HPT-DU 

Total Entradas Saídas Total Entradas Saídas 

Freguesia Montijo (Zona Consolidada) 2 406 219 2 187 2 187 1 750 437 

Freguesia Montijo (Novo Acesso) 0 0 0 0 0 0 

Atalaia 171 16 155 155 124 31 

Sarilhos Grandes 271 25 246 246 197 49 

Afonsoeiro 569 52 517 517 414 103 

Concelho Alcochete 1 463 133 1 330 1 330 1 064 266 

São Francisco 179 16 163 163 130 33 

Fonte: TIS 

 

Tabela 7 | Geração/atração adicional de viagens resultante da evolução populacional da área de estudo em 
uvle nas horas de ponta (ano horizonte, 2042) 

Segmentos 
Geração de Tráfego HPM-DU Geração de Tráfego HPT-DU 

Total Entradas Saídas Total Entradas Saídas 

Freguesia Montijo (Zona Consolidada) 3 939 358 3 581 3 581 2 865 716 

Freguesia Montijo (Novo Acesso) 1 642 149 1 493 1 493 1 194 299 

Atalaia 396 36 360 360 288 72 

Sarilhos Grandes 628 58 570 570 456 114 

Afonsoeiro 1 321 121 1 200 1 200 961 239 

Concelho Alcochete 3 369 306 3 063 3 063 2 450 613 

São Francisco 413 37 376 376 300 76 

Fonte: TIS 

 

Note-se que para o ano horizonte (2042) já se tem em conta o impacto do novo acesso 
privilegiado a Lisboa que a rede viária imputada ao AM permitirá à zona Norte do Montijo. 
Assim, existe uma deslocalização de parte da evolução populacional para zonas próximas 
do novo acesso, que se a tornarão um ativo imobiliário apetecível. 

 

 REDE MODELADA FUTURA 3.5.

 

Este estudo de tráfego considera nos seus cenários futuros duas soluções para o acesso 
ao Aeroporto do Montijo, correspondentes às definidas no estudo prévio das Acessibilidade 
ao Aeroporto Complementar de Lisboa no Montijo. Estas diferem principalmente na 
localização do seu nó de amarração à A12. 
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3.5.1. SOLUÇÃO BASE DE ACESSIBILIDADES RODOVIÁRIAS 

 

Na Figura 26 apresenta-se a rede rodoviária macro modelada futura, correspondente à 
solução base. 

 

 

Figura 26 | Rede macro modelada futura (Solução Base) 

Fonte: TIS (macro modelo, atual, de tráfego desenvolvido em PTV Visum) 

 

Já na Figura 27 apresenta-se a rede rodoviária micro modelada. Seguindo a metodologia 
estabelecida para este estudo, esta rede inclui todos os pontos críticos da acessibilidade 
onde se quer observar / avaliar as condições de circulação. Aqui destaque-se, para além 
do nó da A12 / A33, também avaliado na situação atual, a avaliação do novo acesso que 
liga o aeroporto à A12, incluindo as suas ligações à rede local que servem Montijo e 
Alcochete. 

 



 
 

 
 
 
42  Estudo de Tráfego para o Aeroporto do Monti jo –  Relatório 

 

 

Figura 27 | Rede micro modelada futura (Solução Base) 

Fonte: TIS (micromodelo, futuro, de tráfego desenvolvido em PTV Vissim) 

 

3.5.2. SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ACESSIBILIDADES RODOVIÁRIAS 

 

Na Figura 28 apresenta-se a rede rodoviária macro modelada futura, correspondente à 
solução alternativa. 
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Figura 28 | Rede macro modelada futura (Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (macro modelo, atual, de tráfego desenvolvido em PTV Visum) 

 

Tal como para a Solução Base, na Figura 29 apresenta-se a rede rodoviária micro 
modelada. Seguindo novamente a metodologia estabelecida para este estudo, esta rede 
inclui todos os pontos críticos da acessibilidade onde se quer observar / avaliar as 
condições de circulação rodoviária. Relativamente a este ponto, destaque-se, para além do 
nó da A12 / A33, também avaliado na situação atual, a avaliação do novo acesso que 
ligará o futuro Aeroporto do Montijo à A12, incluindo as suas ligações à rede local que 
servem Montijo e Alcochete. 
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Figura 29 | Rede micro modelada futura (Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (micromodelo, futuro, de tráfego desenvolvido em PTV Vissim) 

 

 MODELO DE AFETAÇÃO 3.6.

 

A afetação do tráfego à rede foi realizada segundo o método de equilíbrio para as horas de 
ponta da manhã e da tarde de dia útil, para o ano atual (2017), ano base (2022) e para o 
ano horizonte de projeto (2042). 

 

Na afetação por equilíbrio procura-se modelar uma situação em que, para qualquer par de 
viagens origem / destino, todos os caminhos utilizados deverão ter um custo de transporte 
idêntico, pressupondo que os utilizadores do caminho mais “caro” se mudam para 
caminhos mais “baratos” até que se atinja um equilíbrio entre caminhos alternativos. 

 

O custo total da viagem (tal como é visto pelo viajante que decide o caminho que vai tomar 
para o seu destino) é composto de três parcelas: o custo marginal percebido de operação 
da viatura (combustível e consumíveis do veículo); o custo atribuído ao tempo que se gasta 
na viagem e o custo monetário das portagens (quando as haja). A expressão de cálculo 
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utilizada na determinação do custo generalizado (impedância) apercebido pelo condutor 
numa viagem é a seguinte: 

𝐶 = 𝐿 × 𝐶𝑂 + 𝑇 × 𝑉𝑡 + 𝐿 × 𝑃 

Onde: 

C – Custo total; 

L – Extensão do(s) arco(s) (km); 

CO – Custo de operação (€/km); 

T – Tempo de deslocação (s); 

Vt – Valor do tempo (€/s); 

P – Portagem/km (€/km), quando aplicável. 

 

Custo de Operação (CO) – O custo de operação aqui considerado tem por base os 
consumos médios dos veículos (ligeiros e pesados) e o preço médio dos combustíveis. 
Conforme se apresenta na Tabela 8, adotou-se o custo de 0,13 €/km para os veículos 
ligeiros e de 0,28 €/km para os veículos pesados. Estes valores consideram ainda um 
acréscimo de 10% associado ao desgaste e manutenção do veículo. 

 

Tabela 8 | Valores adotados para consumos e custos de combustíveis para veículos ligeiros e pesados 

Tipo de Veículo Combustível 
Preço 
(€/l) 

Consumo médio 
(l/100km) 

Valor do km 
(€/km) 

% Tipo de Veículo (I) 

Veículos 
Ligeiros 

Gasolina 1,54 € 9,0 0,14 € 48,5% 

Gasóleo 1,25 € 7,5 0,09 € 48,5% 

Média Ponderada 1,36 € 8,0 0,12 € - 

Valor médio do km (comb. + desg. + manut.) 0,13 € 97,0% 

Veículos 
Pesados 

Gasóleo 1,25 € 20,0 0,25 € 3,0% 

Valor médio do km (comb. + desg. + manut.) 0,28 € 3,0% 

Fonte: Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) – custo médio dos combustíveis até ao segundo trimestre de 2015, e (I) Associação 

Automóvel de Portugal (ACAP) – vendas de veículos automóveis em Portugal por tipo de combustível 

 

Valor do Tempo (Vt) – De grande importância para os resultados que se obtêm nos 
cálculos de custo mínimo e, portanto, da afetação. É o valor atribuído ao tempo que se 
poupa quando se escolhe uma ligação mais rápida. 

 

Para a análise deste valor consideraram-se os cálculos baseados no Projeto UNITE – 
Unification of Accounts and Marginal Costs for Transport Efficiency (junho 2003, European 
Commission, 5th Framework Programme). Na Tabela 9 apresentam-se os valores aí 
considerados para 1998, os quais foram atualizados para 2017. 

 

Neste entendimento, considerou-se que, para os veículos ligeiros, o valor do tempo no ano 
atual é de 10,80 €/h, e para os pesados é de 44,24 €/h. Estes são os dados transferidos 
para Portugal e para a atualidade, baseados no estudo da Comissão Europeia UNITE. 
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Tabela 9 | Valores de referência para custo do tempo 

Tipo de Veículo 

UNITE UNITE PORTUGAL 

Total (III) 
€/hora 

Preços 1998 Preços 1998 (I) Preços 2017 (II) 

Negócios Privado Negócios Privado Negócios Privado 

Veículos 
Ligeiros 

21,00 € 6,00 € 15,06 € 4,30 € 21,60 € 6,17 € 10,80 € 

Veículos Pesados 43,00 € - 30,83 € - 44,24 € - 44,24 € 

(I) Fator de transferibilidade para Portugal = 0,717; 

(II) Atualização considerando uma taxa de crescimento anual igual à taxa de inflação de Portugal entre 1998 e 2015; 

(III) Considerou-se que 30% das viagens de ligeiros são efetuadas em negócios. 

Fonte: Cálculos baseados no Projeto UNITE “Unification of Accounts and Marginal Costs for Transport Efficiency”, junho 2003, European 

Commission, 5th Framework Programme – adaptado para 2017 

 

Portagem (P) – Foi considerada a portagem existente na Ponte Vasco da Gama, o único 
troço portajado existente na rede modelada. 

 

 MICROMODELO DE TRÁFEGO 3.7.

 

Todo o trabalho de modelação neste capítulo apresentado teve como corolário uma 
completa simulação do tráfego através de um micromodelo (Figura 30). Note-se 
igualmente que com uma cuidada programação do modelo foi possível reproduzir de forma 
seamless as condições de circulação em autoestrada (A12, A33 e acesso ao aeroporto) e 
em meio urbano (novas rotundas de acesso ao Montijo e Alcochete). 

 

Este micromodelo de tráfego garante, pelo seu modus operandi e construção, uma 
precisão nas suas métricas que é inatingível a qualquer macro modelo ou metodologia de 
cálculo aproximada e, pela sua interface gráfica evoluída, permite uma visualização da 
circulação com fácil identificação de problemas não óbvios e que de outra maneira 
poderiam passar despercebidos. Este modelo é assim uma base sólida de onde se pode 
subtrair com segurança diversas medidas de performance (e.g. tempos de atraso, 
densidades, tempos de viagem, dimensão de filas de espera, velocidades de circulação, 
consumos de combustível, emissões, etc.) e avaliar a resposta da rede às solicitações a 
que está sujeita. 
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Figura 30 | Valências do micromodelo de tráfego 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Ressalve-se que, incluindo o modelo de simulação utilizado para avaliar a circulação uma 
aleatoriedade intrínseca, parte importante da sua riqueza, os resultados aqui apresentados 
constituem valores médios da totalidade das execuções. Para evitar qualquer 
enviesamento dos resultados, cada cenário foi executado em trinta (30) simulações únicas, 
tendo-se analisado criteriosamente vários indicadores estatísticos a fim de avaliar a 
qualidade dos outputs do modelo. Esta avaliação validou completamente a qualidade dos 
resultados. 

 

 

  

Acesso ao Aeroporto (S. Alternativa) Novo nó do Montijo (S. Base) Nó A12/A33 (Atual) 
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 ANÁLISE ÀS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO ATUAIS 4.

 

Neste capítulo são apresentados os volumes registados nos períodos horários de maior 
procura na rede rodoviária em estudo e analisada a acessibilidade em transporte individual 
na envolvente direta à área de intervenção, sendo avaliadas qualitativa e quantitativamente 
as atuais condições de circulação. 

 

A avaliação das condições de circulação foi realizada para os períodos de maior procura 
de tráfego, sendo que estes períodos correspondem, naturalmente, à situação mais 
desfavorável. Por este motivo procedeu-se à análise dos seguintes períodos: 

 Hora de ponta da manhã de dia útil (HPM-DU); 

 Hora de ponta da tarde de dia útil (HPT-DU). 

 

A análise das condições de circulação foi realizada para os pontos singulares identificados 
na Figura 31, pontos que, tendo em conta os fluxos de tráfego da zona e as características 
físicas e funcionais da infraestrutura rodoviária, são considerados essenciais para a 
caracterização das condições de circulação. 

 

 

Figura 31 | Pontos singulares analisados quanto ao seu desempenho (situação atual) 

Fonte: TIS 

 

As condições de desempenho foram avaliadas de acordo com o critério de Níveis de 
Serviço (LOS – Level Of Service), baseado na metodologia proposta pelo manual norte-
americano HCM 2010. Estes níveis de serviço refletem a perceção do utilizador, neste 
caso automóvel, sobre o desempenho da via tendo-se, de acordo com a mesma, os níveis 
apresentados na Figura 32. 
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Figura 32 | Definição genérica dos níveis de serviço 

Fonte: HCM 2010 com adaptação TIS 

 

Note-se que estes pontos de avaliação são em autoestrada (rampas E1 e E2 e secções S1 
e S2), sendo assim a sua avaliação baseada em densidades de circulação. 

 

Assim consultou-se os capítulos reservados a análise de autoestradas do HCM 2010, onde 
o mesmo propõe a densidade por via a que correspondem cada nível de serviço nos 
acessos a autoestradas (rampas), valores apresentados na Tabela 10. Já para a avaliação 
de secções de autoestrada, o HCM 2010 propõe os valores da Tabela 11. 

 

Tabela 10 | Definição dos níveis de serviço para rampas 

Nível de Serviço Densidade (veíc./km/via) 

A 0-6 

B >6-12 

C >12-17 

D >17-22 

E >22 

F Procura excede a capacidade 

Fonte: HCM 2010 com adaptação TIS 

 

 

 

A 

•Solução estável 

•Condições de circulação muito boas 

B 

•Solução estável 

•Condições de circulação muito satisfatórias 

C 

•Solução estável 

•Condições de circulação satisfatórias 

D 

•Solução estável 

•Condições de circulação satisfatórias 

E 

•Solução estável 

•Capacidade da infraestrutura pode ser atingida 

F 

•Procura excede a capacidade 

•Possíveis congestionamentos 
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Tabela 11 | Definição dos níveis de serviço para secções 

Nível de Serviço Densidade (veíc./km/via) 

A 0-7 

B >7-11 

C >11-16 

D >16-22 

E >22-28 

F >28 

Fonte: HCM 2010 com adaptação TIS 

 

Assim, usando a metodologia previamente explicada, e com base nos valores obtidos nos 
trabalhos de campo realizados e na informação recolhida respeitante à oferta rodoviária, foi 
macro modelada a rede em estudo e obtidos os volumes de tráfego para os períodos de 
ponta da manhã e da tarde de dia útil, que se apresentam esquematicamente nas figuras 
que se seguem (Figura 33 e Figura 34). 

 

 

Figura 33 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPM-DU, situação atual) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 
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Figura 34 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPT-DU, situação atual) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 

 

Na Figura 35 apresenta-se a situação atual, disponibilizando-se como exemplo um 
pequeno vídeo das condições de circulação na hora de ponta da tarde de dia útil. O 
modelo de tráfego utilizado para avaliação das condições de circulação é o já apresentado 
no capítulo 3.7. 
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Figura 35 | Apresentação do micromodelo de simulação (cenário HPT-DU, situação atual) 

(I) Também disponível em: https://bit.ly/2EGJ7EU 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Através da micro simulação da situação atual no Vissim foi possível obter as métricas 
necessárias à apreciação de cada ponto singular em estudo, e assim avaliar o seu 
funcionamento. Assim, apresenta-se a análise das condições de funcionamento atuais da 
rede viária em estudo na Tabela 12. Os níveis de serviço encontram-se também 
representados esquematicamente na Figura 36 e na Figura 37. 

 

Tabela 12 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2017) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E1 - Saída para A12 111 14,2 C 116 6,2 B 

E2 - Saída para A33 111 5,3 A 104 10,2 B 

S1 - Secção PVG 
(Sentido Sul) 

119 5,1 A 118 8,2 B 

S2 - Secção PVG 
(Sentido Lisboa) 

116 13,3 C 119 5,5 A 

Fonte: TIS 

 

Captura (HPT-DU) Vídeo (HPT-DU) (I) 

https://bit.ly/2EGJ7EU
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Figura 36 | Níveis de serviço (2017, HPM-DU) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 37 | Níveis de serviço (2017, HPT-DU) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Os resultados apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam boas condições de 
circulação, afetadas, no entanto, pela aproximação da capacidade máxima de resposta do 
nó A12 / A33 para os fortes movimentos pendulares entre a AML Sul e Lisboa. Este 
problema é acentuado na hora de ponta de manhã, já que existe um pico mais acentuado 
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nos volumes da rede hierarquia superior na manhã. Este pico é justificado pela “urgência” 
de muitos utilizadores em cumprir uma hora de chegada a Lisboa de manhã, enquanto à 
tarde o regresso à AML Sul é mais dilatado ao longo do entardecer. 

 

Esta menor performance do nó A12 / A33, que inclusivamente apresenta um desenho 
favorável das suas rampas, resulta da constatação que, considerando os fluxos de tráfego 
das horas de ponta, a Ponte Vasco da Gama deveria continuar em plena via para a A33 e 
assim se inserir numa grande circular da AML. Naturalmente a esmagadora maioria do 
tráfego que utiliza a Ponte Vasco da Gama em hora de ponta tem como origem a AML Sul 
e não zonas mais a sul do país o que faz completo sentido se analisarmos as dinâmicas de 
emprego e habitação que relacionam Lisboa com a sua margem sul. 

 

Em jeito de conclusão, a rede viária em estudo apresenta bons indicadores de resposta ao 
tráfego na situação atual, existindo, no entanto, algumas limitações no nó A12 / A33 que 
exigiriam uma reconfiguração da rede para resolução completa. 

 

Conforme apresentado no capítulo 3.7, o micromodelo de simulação produzido para este 
estudo apresenta uma robustez e aproximação à realidade que permite que se subtraia do 
mesmo não só as métricas utilizadas para calcular os níveis de serviço (tempos de atraso 
e densidades) como também muitas outras medidas de performance bem como a 
avaliação visual das condições de circulação através da sua interface 3D. 

 

Desta observação do modelo de micro simulação de tráfego rodoviário, destacam-se 
desde logo algumas conclusões: 

 Na HPM, denota-se uma densidade de veículos na A33, resultante do seu perfil (2x2 
vias) e dos volumes de tráfego que aí circulam. As restrições do nó com a A12 
acentuam este problema; 

 Na HPT existe alguma propagação de filas de trânsito na via mais à direita da A12, 
tráfego que tenta aceder à A33. 
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 ANÁLISE ÀS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO FUTURAS (SEM 5.
CONCRETIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO) 

 

Para avaliar os impactes relacionados com os aumentos de tráfego rodoviário 
independentes da execução do Aeroporto do Montijo foi necessário caracterizar e analisar 
detalhadamente as condições de circulação em cenários futuros, correspondentes aos 
horizontes temporais associados ao projeto do aeroporto, mas no cenário de não 
concretização do mesmo. 

 

Relativamente à evolução futura da procura em transporte rodoviário, e como já explicado, 
esta inclui normalmente duas parcelas: 

 A procura diretamente associada aos polos geradores de viagens cuja implantação 
está prevista para a área de estudo; 

 A evolução endógena do tráfego, evolução essa que corresponde o crescimento 
“natural” do tráfego imputado ao aumento das necessidades de transportes da 
população. 

 

Ora, sendo esta uma avaliação de cenários de não concretização, nesta análise a procura 
de tráfego foi incrementada apenas pela evolução endógena do tráfego. 

 

As análises realizadas referem-se ao ano base (2022), ano em que se considera a entrada 
em funcionamento do Aeroporto do Montijo nos cenários de execução e ano horizonte de 
projeto (2042). 

 

 ANO 2022 – ANO BASE NOS CENÁRIOS DE CONCRETIZAÇÃO 5.1.

 

Conforme já apresentado, este estudo tem em conta em cada cenário futuros a totalidade 
das alterações na área de estudo e na sua envolvente com impactes na procura de tráfego 
e na oferta viária da rede em estudo. A Figura 38 sintetiza as condições neste cenário. 

 

 

 

Figura 38 | Condições no ano base (cenário de não concretização) 

Fonte: TIS 

Tráfego 2017 
Evolução 

Endógena 2022 

Cenário 2022 
(Não 

Concretização) 
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Usando a metodologia previamente explicada, foi macro modelada a rede em estudo e 
obtidos os volumes de tráfego para os períodos de ponta da manhã e da tarde de dia útil, 
que se apresentam nas figuras que se seguem. 

 

 

Figura 39 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPM-DU, 2022, sem execução) 

Fonte: TIS (Macromodelo de tráfego em PTV Visum) 
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Figura 40 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPT-DU, 2022, sem execução) 

Fonte: TIS (Macromodelo de tráfego em PTV Visum) 

 

Na Figura 41 apresenta-se o ano de 2022 se não se concretizar o Aeroporto do Montijo, 
disponibilizando-se como exemplo um vídeo com um excerto da micro simulação de 
tráfego representativo das condições de circulação na hora de ponta da tarde de dia útil. O 
modelo de tráfego utilizado para avaliação das condições de circulação é o já apresentado 
no capítulo 3.7. 
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Figura 41 | Apresentação do micromodelo de simulação (cenário HPT-DU, 2022, não concretização) 

(I) Também disponível em: https://bit.ly/2XGv8aQ 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Através da micro simulação deste cenário futuro no Vissim foi possível obter as métricas 
necessárias à apreciação de cada ponto singular em estudo, e assim avaliar o seu 
funcionamento. Assim, apresenta-se a análise das condições de funcionamento da rede 
viária em estudo na Tabela 13. Os níveis de serviço encontram-se também representados 
esquematicamente na Figura 42 e na Figura 43. 

 

Tabela 13 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2022, sem concretização) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E1 - Saída para A12 110 16,8 C 115 8,7 B 

E2 - Saída para A33 110 5,9 A 73 22,5 E 

S1 - Secção PVG 
(Sentido Sul) 

119 5,7 A 117 10,7 B 

S2 - Secção PVG 
(Sentido Lisboa) 

114 18,3 D 119 6,3 A 

Fonte: TIS 

 

Captura (HPT-DU) Vídeo (HPT-DU) (I) 

https://bit.ly/2XGv8aQ
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Figura 42 | Níveis de serviço (2022, sem concretização, HPM-DU) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 43 | Níveis de serviço (2022, sem concretização, HPT-DU) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Os resultados apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que as principais 
conclusões da situação atual se mantêm válidas. O ponto fraco da rede viária mantém-se 
na falta de capacidade de resposta do nó A12 / A33 para os fortes movimentos pendulares 
entre a AML Sul e Lisboa. Esta debilidade é neste cenário acentuada em relação à 
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situação atual pela evolução endógena do tráfego da AML. Note-se que na hora de ponta 
da manhã já se regista no ano base alguma degradação da circulação na secção da Ponte 
Vasco da Gama, naturalmente no sentido de Lisboa. 

 

Em jeito de conclusão, salienta-se que, por comparação à situação atual, os problemas no 
nó A12 / A33 mantêm-se, com uma degradação decorrente da evolução endógena do 
tráfego. Não existindo qualquer intervenção nesta parte da rede viária, outro resultado 
seria inusitado. 

 

 ANO 2042 – ANO HORIZONTE DE PROJETO NOS CENÁRIOS DE CONCRETIZAÇÃO 5.2.

 

Conforme já apresentado, este estudo tem em conta em cada cenário futuros a totalidade 
das alterações na área de estudo e na sua envolvente com impactes na procura de tráfego 
e na oferta viária da rede em estudo. A figura que se segue sintetiza as condições neste 
cenário. 

 

 

Figura 44 | Condições no ano horizonte de projeto (cenário de não concretização) 

Fonte: TIS 

 

Usando novamente a metodologia previamente explicada, foi macro modelada a rede em 
estudo e obtidos os volumes de tráfego para os períodos de ponta da manhã e da tarde de 
dia útil, que se apresentam nas figuras que se seguem. 

 

Tráfego 2017 
Evolução 

Endógena 2042 

Cenário 2042 
(Não 

Concretização) 
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Figura 45 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPM-DU, 2042, sem execução) 

Fonte: TIS (Macromodelo de tráfego em PTV Visum) 
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Figura 46 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPT-DU, 2042, sem execução) 

Fonte: TIS (Macromodelo de tráfego em PTV Visum) 

 

Na Figura 47 apresenta-se o ano de 2042 se não se concretizar o Aeroporto do Montijo, 
disponibilizando-se novamente como exemplo um pequeno vídeo das condições de 
circulação expectáveis para a hora de ponta da tarde de dia útil. O modelo de tráfego 
utilizado para avaliação das condições de circulação é o já apresentado no capítulo 3.7. 
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Figura 47 | Apresentação do micromodelo de simulação (cenário HPT-DU, 2042, não concretização) 

(I) Também disponível em: https://bit.ly/2EK7GAM 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Através da micro simulação deste cenário futuro no Vissim foi possível obter as métricas 
necessárias à apreciação de cada ponto singular em estudo, e assim avaliar o seu 
funcionamento. Assim, apresenta-se a análise das condições de funcionamento da rede 
viária em estudo na Tabela 14. Os níveis de serviço encontram-se também representados 
esquematicamente na Figura 48 e na Figura 49. 

 

Tabela 14 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2042, sem concretização) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E1 - Saída para A12 109 16,0 C 113 12,2 C 

E2 - Saída para A33 110 7,5 B 70 22,3 E 

S1 - Secção PVG 
(Sentido Sul) 

118 7,3 B 115 14,8 C 

S2 - Secção PVG 
(Sentido Lisboa) 

109 27,3 E 118 8,0 B 

Fonte: TIS 

 

Captura (HPT-DU) Vídeo (HPT-DU) (I) 

https://bit.ly/2EK7GAM
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Figura 48 | Níveis de serviço (2042, sem concretização, HPM-DU) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 49 | Níveis de serviço (2042, sem concretização, HPT-DU) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

A simultaneidade de aumentos do tráfego rodoviário, resultante da expressiva evolução 
endógena do tráfego considerada neste estudo para um cenário “tão longínquo” como 
este, e a não consideração de um aumento significativo de capacidade da rede viária 
regional, nomeadamente na travessia do Tejo, resulta em indicadores de performance 
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deficientes no ano horizonte. De facto, os resultados apresentados para as horas de ponta 
de dia útil revelam que se agrava a falta de capacidade de resposta do nó A12 / A33, 
atingindo-se também densidades de circulação elevadas na Ponte Vasco da Gama. Deste 
facto preconiza-se, naturalmente, a hipótese de ocorrência de congestionamentos na A12 
e na A33. 

 

Concluindo, as condições de circulação estimadas para o cenário horizonte não são 
satisfatórias (na ótica do desempenho rodoviário). Tal é justificado pela já existência de 
alguns problemas, já identificados e localizados na situação atual, que são agravados 
pelos significativos aumentos de tráfego rodoviário preconizados. 

 

É importante, contudo, ressalvar novamente que devido à forte separação temporal do 
cenário base ao cenário horizonte existe até 2042 margem para que alterações no 
comportamento de mobilidade tornem estes resultados pessimistas, como a não 
verificação dos aumentos significativos de tráfego agora previstos (por equilíbrio da 
repartição modal da AML) ou uma otimização da capacidade da rede viária existente com a 
evolução tecnológica do automóvel (condução autónoma, comunicação veículo-veículo, 
comunicação veículo-infraestrutura, etc.). 

 

Por outro lado, é igualmente possível que, verificando-se os sinais atuais de recuperação 
económica, exista no futuro novamente alguma disponibilidade para aumentar 
significativamente a capacidade viária da AML, recuperando-se os projetos associados a, 
por exemplo, novas travessias do Tejo. 
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 GERAÇÃO DE TRÁFEGO DO AEROPORTO DO MONTIJO 6.

 

Como explicado no capítulo 3.4, as matrizes futuras resultaram das matrizes atuais às 
quais foi acrescentada a geração associada aos usos do solo previstos e à evolução 
endógena do tráfego automóvel até ao ano considerado. 

 

Ora se a evolução endógena do tráfego automóvel, já calculada no mesmo capítulo 3.4, 
aproxima a progresso natural do tráfego, a gerações calculadas neste capítulo determinam 
as grandes alterações nos volumes de tráfego imputadas ao empreendimento em estudo, 
o Aeroporto do Montijo. 

 

 CÁLCULO DO TRÁFEGO GERADO PELO AEROPORTO DO MONTIJO 6.1.

 

A procura gerada por segmento do Aeroporto do Montijo foi caracterizada no estudo de 
procura do Aeroporto do Montijo. Este estudo recorreu a diferentes fontes de informação, 
complementares entre si. A saber: 

 Dados de procura aérea fornecidos pela ANA – Aeroportos de Portugal, de autoria 
da ALTITUDE; 

 Inquéritos aos passageiros realizados no Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa; 

 Índices sugeridos em bibliografia internacionalmente reconhecida. 

 

Utilizando os dados de procura e as taxas médias de ocupação obtidas no âmbito do 
mesmo estudo, foi possível calcular as viagens geradas por segmento nas horas de ponta 
da manhã e da tarde de dia útil, bem como a distribuição entre os veículos entrados e 
saídos. Os consequentes fluxos de viagens geradas e atraídas pelo aeroporto, encontram-
se indicados na Tabela 15 e na Tabela 16, para o ano base e ano horizonte 
respetivamente. 
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Tabela 15 | Geração/atração de viagens do Aeroporto do Montijo em uvle nas horas de ponta, por segmento 
e modo (ano base, 2022) 

Segmentos Modo 
Geração de Tráfego HPM-DU Geração de Tráfego HPT-DU 

Total Entradas Saídas Total Entradas Saídas 

Passageiros 

TI 626 377 249 432 345 87 

TÁXI+UBER/CABIFY 305 183 122 213 169 44 

TC+OUTRO 40 20 20 32 16 16 

FLUVIAL 14 7 7 12 6 6 

Total Segmento Passageiros (UVLE) 1 039 614 425 733 558 175 

Trabalhadores 
TI 515 515 0 0 0 0 

TC+OUTRO 4 2 2 0 0 0 

Total Segmento Trabalhadores (UVLE) 523 519 4 0 0 0 

Visitantes TI 176 176 0 352 176 176 

Total Segmento Visitantes (UVLE) 176 176 0 352 176 176 

Total (UVLE) 1 738 1 309 429 1 085 734 351 

Fonte: TIS 

 

Tabela 16 | Geração/atração de viagens do Aeroporto do Montijo em uvle nas horas de ponta, por segmento 
e modo (ano horizonte, 2042) 

Segmentos Modo 
Geração de Tráfego HPM-DU Geração de Tráfego HPT-DU 

Total Entradas Saídas Total Entradas Saídas 

Passageiros 

TI 801 589 212 558 430 128 

TÁXI+UBER/CABIFY 474 349 125 331 255 76 

TC+OUTRO 52 26 26 44 22 22 

FLUVIAL 20 10 10 16 8 8 

Total Segmento Passageiros (UVLE) 1 419 1 010 409 1 009 745 264 

Trabalhadores 
TI 679 679 0 0 0 0 

TC+OUTRO 10 5 5 0 0 0 

Total Segmento Trabalhadores (UVLE) 699 689 10 0 0 0 

Visitantes TI 269 269 0 538 269 269 

Total Segmento Visitantes (UVLE) 269 269 0 538 269 269 

Total (UVLE) 2 387 1 968 419 1 547 1 014 533 

Fonte: TIS 

 

Assim, no ano base estima-se que o Aeroporto do Montijo apresente uma 
geração / atração que será de: 

 1.738 veículos (429 a entrar e 1.309 a sair do aeroporto), na hora de ponta da 
manhã; 

 1.085 veículos (734 a entrar e 351 a sair do aeroporto), na hora de ponta da tarde. 
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Já no ano horizonte estima-se que o mesmo aeroporto apresente uma geração / atração 
que será de: 

 2.387 veículos (1.968 a entrar e 419 a sair do aeroporto), na hora de ponta da 
manhã; 

 1.547 veículos (1.014 a entrar e 533 a sair do aeroporto), na hora de ponta da 
tarde. 

 

 REPARTIÇÃO DAS VIAGENS GERADAS 6.2.

 

Calculada a geração do aeroporto por segmento, foi necessário distribuir essa geração 
pelas origens e destinos da área de estudo. Naturalmente, esta distribuição foi distinta para 
cada segmento (passageiros, trabalhadores e visitantes). 

 

No que toca ao segmento dos passageiros, a repartição da geração de veículos foi 
estimada com base nas distribuições de destinos após desembarque e origens antes de 
embarque, conforme aferidos no estudo de procura do Aeroporto do Montijo, e 
apresentadas no Gráfico 6 e no Gráfico 7. 

 

Gráfico 6 | Destino dos passageiros após desembarque 

 
Fonte: TIS 
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Gráfico 7 | Origem dos passageiros antes de embarque 

 
Fonte: TIS 

 

Já para o segmento visitantes a repartição da geração de veículos foi estimada com base 
na repartição atual dos veículos gerados na zona de estudo. Assim, assume-se que a 
repartição do novo tráfego gerado seguirá a repartição do tráfego já existente, tendo como 
base a consciência que não se alterará toda a dinâmica Origem / Destino atual da área em 
estudo. O assumir desta hipótese é validado pelo reduzido peso relativo do tráfego gerado 
em relação à totalidade da matriz de fluxos origem / destino. 

 

Por fim, a repartição da geração de veículos do segmento de trabalhadores seguiu uma 
metodologia similar à do segmento de visitantes, mas acrescida de uma validação dos 
resultados obtidos através do seu benchmarking com o Aeroporto Humberto Delgado, em 
Lisboa. 
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 ANÁLISE ÀS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO FUTURAS 7.

 

As análises realizadas referem-se ao ano base (2022), ano em que se considera a 
abertura do Aeroporto do Montijo, e ao ano horizonte de projeto (2042), vinte anos após o 
ano base. Estes cenários futuros consideram a evolução endógena do tráfego estimada e 
a geração de tráfego do aeroporto. 

 

Será importante notar que, devido à forte separação temporal entre o cenário base e o 
cenário horizonte, com o correspondente peso de evolução endógena do tráfego que este 
facto importa, consideravelmente superior ao do Aeroporto do Montijo, existe naturalmente 
um aumento acentuado dos volumes de tráfego no cenário horizonte em relação ao 
cenário base. 

 

Neste contexto, é necessário analisar os resultados apresentados para o ano horizonte em 
perspetiva, não só pelos aumentos acentuados de tráfego que estão a ser considerados 
sem a existência do lado da oferta de um aumento de capacidade significativo (hipótese 
base deste estudo), como uma nova travessia do Tejo, mas também pelo facto de se 
estarem a considerar comportamentos de mobilidade similares aos atuais para um cenário 
tão distante temporalmente, existindo até 2042 margem para que alterações no 
comportamento de mobilidade tornem estes resultados pessimistas. 

 

Nesta secção são analisadas as condições de circulação futuras na rede rodoviária, em 
pontos singulares considerados essenciais para a caracterização das condições de 
circulação. 

 

A avaliação das condições de circulação foi realizada para os períodos de maior procura 
de tráfego, sendo que estes períodos correspondem, naturalmente, à situação mais 
desfavorável. Por este motivo procedeu-se à análise dos seguintes períodos: 

 Hora de ponta da manhã de dia útil (HPM-DU); 

 Hora de ponta da tarde de dia útil (HPT-DU). 

 

Neste cenários futuros de concretização do projeto, para além de se avaliar os pontos já 
analisados para a situação atual e para os cenários de não concretização (Figura 31), 
adicionou-se os pontos singulares da nova rede viária em estudo (acesso ao aeroporto).  

Assim, a análise das condições de circulação foi realizada para os pontos singulares 
identificados na Figura 50 e na Figura 51 (solução base e solução alternativa 
respetivamente), pontos que são considerados essenciais para a caracterização das 
condições de circulação do novo acesso a construir no âmbito do Aeroporto do Montijo. 
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Figura 50 | Pontos singulares analisados quanto ao seu desempenho (solução base) 

Fonte: TIS 

 

 

Figura 51 | Pontos singulares analisados quanto ao seu desempenho (solução alternativa) 

Fonte: TIS 

 

Note-se que parte destes novos pontos de avaliação são de natureza urbana (interseções 
I5 e I6), sendo assim a sua avaliação baseada nos tempos de atraso impostos aos seus 
utilizadores, e os restantes são em autoestrada (rampas E3 a E10 e secções S3 e S4), 
sendo assim a sua avaliação baseada em densidades de circulação. 
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À semelhança da análise efetuada para a situação atual, a análise condições de 
desempenho futuras de circulação foi realizada de acordo com o critério de Níveis de 
Serviço (LOS – Level Of Service). Estes níveis de serviço refletem a perceção do utilizador, 
neste caso automóvel, sobre o desempenho da via, tendo-se os níveis apresentados na 
Figura 32. Coerentemente, os valores presentes na Tabela 10 e Tabela 11 foram 
novamente adotados, conforme necessário. 

 

Igualmente, e de forma a analisar as novas interseções com a rede local que irão servir o 
Montijo e Alcochete, recorreu-se aos capítulos reservados a intersecções giratórias, onde 
HCM 2010 propõe os tempos médios de atraso por veículo que correspondem a cada nível 
de serviço, valores estes presentes na Tabela 17 e que foram adotados neste estudo. 

 

Tabela 17 | Definição dos níveis de serviço para interseções giratórias 

Nível de Serviço Tempo Médio de Atraso (seg./veíc.) 

A 0-10 

B >10-15 

C >15-25 

D >25-35 

E >35-50 

F >50 

Fonte: HCM 2010 com adaptação TIS 

 

 SOLUÇÃO BASE DE ACESSIBILIDADES RODOVIÁRIAS 7.1.

7.1.1. ANO 2022 – ANO BASE 

 

Conforme já apresentado, este estudo tem em conta nos seus cenários futuros a totalidade 
das alterações na área de estudo e na sua envolvente com impactes na procura de tráfego 
e na oferta viária da rede em estudo. A Figura 52 sintetiza as condições neste cenário. 

 

 

Figura 52 | Condições no ano base (2022), solução base 

Fonte: TIS 
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Usando a metodologia previamente explicada, foi macro modelada a rede futura em estudo 
e obtidos os volumes de tráfego para os períodos de ponta da manhã e da tarde de dia útil, 
que se apresentam nas figuras que se seguem (Figura 53 e Figura 54). 

 

 

Figura 53 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPM-DU, ano base, solução base) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 
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Figura 54 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPT-DU, ano base, solução base) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 

 

Na Figura 55 apresenta-se a análise do acesso ao aeroporto, neste caso para a hora de 
ponta da manhã de dia útil enquanto exemplo. Para melhor visualização, é disponibilizado 
também em vídeo o modelo de tráfego, utilizado para avaliação das condições de 
circulação e já apresentado no capítulo 3.7. 
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Figura 55 | Apresentação do micromodelo de simulação (HPM-DU, 2022, solução base) 

(I) Também disponível em: https://bit.ly/2NwDYDC 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Através da micro simulação da situação futura no software Vissim foi possível obter de 
forma exata as métricas necessárias à apreciação de cada ponto singular em estudo, e 
assim avaliar o seu funcionamento futuro. Assim, apresenta-se a análise das condições de 
funcionamento no ano base da rede viária em estudo (solução base), com os pontos de 
avaliação em autoestrada apresentados na Tabela 18 e em meio urbano na Tabela 19. Os 
níveis de serviço encontram-se também representados esquematicamente na Figura 56 e 
na Figura 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura (HPM-DU) Vídeo (HPM-DU) (I) 

https://bit.ly/2NwDYDC
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Tabela 18 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2022, solução base) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade 
média (km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade 
média (km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E3 - Entrada N.A. - Lisboa 108 12,4 C 112 4,1 A 

E4 - Entrada N.A. - Sul 112 5,0 A 113 7,5 B 

E5 - Saída Lisboa - N.A. 118 5,9 A 115 9,6 B 

E7 - Saída N.A. - 
Alcochete 

106 2,8 A 106 4,2 A 

E8 - Entrada Montijo - 
N.A. 

104 5,7 A 105 2,0 A 

E9 - Saída N.A. - Montijo 105 2,5 A 101 3,9 A 

E10 - Entrada Alcochete - 
N.A. 

100 3,1 A 105 1,4 A 

S3 - Secção N.A. I (Sentido 
Aeroporto) 

107 2,8 A 106 4,2 A 

S4 - Secção N.A. I (Sentido 
A12) 

109 5,2 A 109 1,8 A 

Fonte: TIS 

 

Tabela 19 | Análise das condições atuais de circulação em meio urbano (2022, solução base) 

Intersecção Aproximação 
HPM-DU HPT-DU 

T.M.A. (seg./veíc.) N.S. T.M.A. (seg./veíc.) N.S. 

I5 - Rotunda Montijo 

Acesso 3 A 3 A 

Samouco 2 A 5 A 

Estr. Real 4 A 1 A 

Montijo 3 A 2 A 

Seixalinho 2 A 4 A 

Global 3 A 3 A 

I6 - Rotunda Alcochete 

Acesso 1 A 0 A 

Samouco 0 A 0 A 

Alcochete 0 A 0 A 

Local 0 A 0 A 

Global 0 A 0 A 

Fonte: TIS 
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Figura 56 | Níveis de serviço (2022, HPM-DU, solução base) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 57 | Níveis de serviço (2022, HPT-DU, solução base) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

De forma similar ao cenário atual e aos cenários de não concretização, foi também 
utilizado o micromodelo de tráfego para obter as métricas necessárias à apreciação de 
cada ponto singular da rede já existente neste cenário futuro. Note-se que, apesar de na 
Ponte Vasco da Gama neste cenário apenas diferir do cenário de não execução 
equivalente pela geração do Aeroporto do Montijo, podem existir grandes diferenças nas 
condições de circulação do nó da A12 / A33 devido à redistribuição de tráfego do Montijo e 
Alcochete entre este nó e o novo nó do acesso ao aeroporto. 
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Assim, apresenta-se a análise das condições de funcionamento na Tabela 20. Os níveis de 
serviço encontram-se também representados esquematicamente na Figura 58 e na Figura 
59. 

 

Tabela 20 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2022, solução base) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E1 - Saída para A12 109 17,0 D 114 9,3 B 

E2 - Saída para A33 110 6,8 B 76 21,3 D 

S1 - Secção PVG 
(Sentido Sul) 

118 7,4 B 116 12,1 C 

S2 - Secção PVG 
(Sentido Lisboa) 

113 19,5 D 119 6,8 A 

Fonte: TIS 

 

 

Figura 58 | Níveis de serviço (2022, solução base, HPM-DU) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 
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Figura 59 | Níveis de serviço (2022, solução base, HPT-DU) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Os resultados apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que a solução base 
de acessibilidades ao Aeroporto do Montijo apresenta bons níveis de serviço. Mais, não se 
prevê qualquer ponto singular que venha a apresentar problemas de circulação ou 
restrições relevantes. 

 

Assim, pode concluir-se que a nova rede viária, prevista no âmbito deste projeto e que 
servirá diretamente o futuro aeroporto, apresenta em ambas as horas de ponta muito boas 
condições de funcionamento, comprovando a sua resposta adequada às solicitações do 
ano base. 

 

Já quanto à circulação no nó A12 / A33 e na Ponte Vasco da Gama, os resultados 
apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que as principais conclusões da 
situação atual se mantêm válidas. O ponto fraco da rede viária mantém-se nas menores 
condições de desempenho associadas ao nó A12 / A33 decorrentes dos fortes movimentos 
pendulares entre a AML Sul e Lisboa. Note-se que na hora de ponta da manhã já se 
regista no ano base alguma degradação da circulação na secção da Ponte Vasco da 
Gama, naturalmente no sentido de entrada na cidade de Lisboa. 

 

É importante salvaguardar que estes problemas na rede viária, aqui acentuados em 
relação à situação atual, são resultados da evolução endógena do tráfego da AML, como 
se pode ver pela comparação com os cenários de não concretização. 

 

Em jeito de conclusão, salienta-se que, por comparação à situação atual, os problemas no 
nó A12 / A33 mantêm-se, com uma degradação decorrente da evolução endógena do 
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tráfego. Não existindo qualquer intervenção nesta parte da rede viária, outro resultado 
seria difícil de prever. É de ressalvar, no entanto, que as acessibilidades ao Aeroporto do 
Montijo, objeto deste estudo, respondem aos volumes de tráfego que o solicitam de forma 
distinta. 

 

7.1.2. ANO 2042 – ANO HORIZONTE DE PROJETO 

 

Conforme já apresentado, este estudo tem em conta nos seus cenários futuros a totalidade 
das alterações na área de estudo e na sua envolvente com impactes na procura de tráfego 
e na oferta viária da rede em estudo. A Figura 60 sintetiza as condições neste cenário. 

 

 

Figura 60 | Condições no ano horizonte de projeto (2042), solução base 

Fonte: TIS 

 

Note-se que no ano horizonte (2042) é considerado o impacte do novo acesso privilegiado 
a Lisboa que a rede viária imputada ao AM permitirá à zona Norte do Montijo. Assim, existe 
uma deslocalização de parte da evolução populacional para zonas próximas do novo 
acesso, que se a tornarão um ativo imobiliário apetecível. Esta deslocalização não existe 
naturalmente nos cenários de não execução, onde a evolução endógena mantêm-se no 
centro urbano existente. 

 

Usando a metodologia previamente explicada, foi macro modelada a rede futura em estudo 
e obtidos os volumes de tráfego para os períodos de ponta da manhã e da tarde de dia útil, 
que se apresentam nas figuras que se seguem (Figura 61 e Figura 62). 

 

Tráfego 
2017 

Evolução 
Endógena 

2042 

Aeroporto 
do 

Montijo 
2042 

Solução 
Base de 
Acesso 

Cenário 
Ano 

Horizonte 
(2042) 
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Figura 61 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPM-DU, ano horizonte de projeto, solução base) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 
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Figura 62 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPT-DU, ano horizonte de projeto, solução base) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 

 

Na Figura 63 apresenta-se a análise do acesso ao aeroporto, neste caso para a hora de 
ponta da manhã de dia útil enquanto exemplo. Para melhor visualização, é disponibilizado 
também em vídeo o modelo de tráfego, utilizado para avaliação das condições de 
circulação e já apresentado no capítulo 3.7. 
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Figura 63 | Apresentação do micromodelo de simulação (HPM-DU, 2042, solução base) 

(I) Também disponível em: https://bit.ly/2U82b5w 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Através da micro simulação da situação futura no Vissim foi possível obter de forma exata 
as métricas necessárias à apreciação de cada ponto singular em estudo, e assim avaliar o 
seu funcionamento. Assim, apresenta-se a análise das condições de funcionamento no 
ano horizonte da rede viária em estudo (solução base), com os pontos de avaliação em 
autoestrada apresentados na Tabela 21 e em meio urbano na Tabela 22. Os níveis de 
serviço encontram-se também representados esquematicamente na Figura 64 e na Figura 
65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura (HPM-DU) Vídeo (HPM-DU) (I) 

https://bit.ly/2U82b5w
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Tabela 21 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2042, solução base) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade 
média (km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade 
média (km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E3 - Entrada N.A. - Lisboa 104 18,9 D 112 5,4 A 

E4 - Entrada N.A. - Sul 109 7,0 B 113 8,8 B 

E5 - Saída Lisboa - N.A. 116 8,1 B 108 14,3 C 

E7 - Saída N.A. - 
Alcochete 

106 3,4 A 103 8,4 B 

E8 - Entrada Montijo - 
N.A. 

102 11,3 B 105 2,5 A 

E9 - Saída N.A. - Montijo 105 3,2 A 97 7,1 B 

E10 - Entrada Alcochete - 
N.A. 

95 8,4 B 105 1,7 A 

S3 - Secção N.A. I (Sentido 
Aeroporto) 

106 3,7 A 105 8,2 B 

S4 - Secção N.A. I (Sentido 
A12) 

106 11,5 C 108 2,4 A 

 Fonte: TIS 

 

Tabela 22 | Análise das condições atuais de circulação em meio urbano (2042, solução base) 

Intersecção Aproximação 
HPM-DU HPT-DU 

T.M.A. (seg./veíc.) N.S. T.M.A. (seg./veíc.) N.S. 

I5 - Rotunda Montijo 

Acesso 7 A 7 A 

Samouco 5 A 30 D 

Estr. Real 13 B 2 A 

Montijo 13 B 5 A 

Seixalinho 4 A 9 A 

Global 11 B 10 B 

I6 - Rotunda Alcochete 

Acesso 3 A 2 A 

Samouco 41 E 0 A 

Alcochete 5 A 1 A 

Local 0 A 0 A 

Global 10 B 1 A 

Fonte: TIS 
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Figura 64 | Níveis de serviço (2042, HPM-DU, solução base) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 65 | Níveis de serviço (2042, HPT-DU, solução base) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

De forma similar ao cenário atual e aos cenários de não concretização, foi também 
utilizado o micromodelo de tráfego para obter as métricas necessárias à apreciação de 
cada ponto singular da rede já existente neste cenário futuro. Note-se uma vez mais que, 
apesar de na Ponte Vasco da Gama este cenário apenas diferir do cenário de não 
execução equivalente pela geração do Aeroporto do Montijo, podem existir grandes 
diferenças nas condições de circulação do nó da A12 / A33 devido à redistribuição de 
tráfego do Montijo e Alcochete entre este nó e o novo nó do acesso ao aeroporto. 
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Neste contexto, apresenta-se a análise das condições de funcionamento da rede micro 
simulada na Tabela 23. Para melhor perceção do desempenho estimado para a rede 
rodoviária, os níveis de serviço encontram-se também representados esquematicamente 
na Figura 66 e na Figura 67. 

 

Tabela 23 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2042, solução base) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E1 - Saída para A12 110 17,4 D 112 14,0 C 

E2 - Saída para A33 107 9,9 B 72 22,4 E 

S1 - Secção PVG 
(Sentido Sul) 

117 9,9 B 114 16,8 D 

S2 - Secção PVG 
(Sentido Lisboa) 

109 28,5 F 118 8,7 B 

Fonte: TIS 

 

 

Figura 66 | Níveis de serviço (2042, HPM-DU, solução base) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 
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Figura 67 | Níveis de serviço (2042, HPT-DU, solução base) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Os resultados apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que a solução base 
de acessibilidades ao Aeroporto do Montijo apresenta bons níveis de serviço. Mais, apenas 
a rampa E3, e apenas na hora de ponta da manhã, apresenta uma maior densidade de 
tráfego, já responsável pela degradação do nível de serviço. 

 

É importante ressalvar que inclusivamente os atrasos na rampa E3 não resultam das 
solicitações do Aeroporto do Montijo, mas sim dos fortes movimentos pendulares entre a 
AML Sul e Lisboa, neste caso do acesso a Lisboa na HPM-DU, como se pode comprovar 
por comparação aos resultados do ano base. 

 

Em suma, pode concluir-se que a nova rede viária que serve diretamente o futuro 
aeroporto apresentará em ambas as horas de ponta condições de funcionamento 
satisfatórias, comprovando a sua resposta adequada às solicitações desta solução base, 
inclusive neste ano horizonte em que existe um forte crescimento de tráfego imputado à 
evolução endógena, como já explicado anteriormente. 

 

Já quanto à circulação no nó A12 / A33 e na Ponte Vasco da Gama, os resultados 
apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que se agrava a falta de 
capacidade de resposta do nó A12 / A33, atingindo-se também densidades de circulação 
elevadas na plena via do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama (principalmente na hora de 
ponta da manhã, no sentido de acesso à cidade de Lisboa). Deste facto, estima-se a 
possibilidade de formação de congestionamentos na A12 e na A33. 
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Este agravamento resulta da simultaneidade de significativos aumentos de tráfego e da 
não consideração de um aumento significativo de capacidade da rede viária regional, 
nomeadamente na travessia do Tejo. 

 

É novamente importante salvaguardar que estes problemas na rede viária, aqui 
acentuados em relação à situação atual, são maioritariamente resultados da evolução 
endógena do tráfego da AML, como se pode confirmar pela comparação com os cenários 
de não concretização (do Aeroporto do Montijo). 

 

Concluindo, as condições de circulação determinadas para o cenário horizonte 
considerando-se a rede no seu todo e não apenas o acesso ao futuro aeroporto, não são 
satisfatórias. Tal é justificado pela já existência de alguns problemas localizadas na 
situação atual, que são agravados pelos significativos aumentos de tráfego previstos para 
o cenário horizonte de projeto. 

 

Porém, saliente-se novamente que, devido à forte separação temporal existente entre o 
cenário base (2022) e o cenário horizonte (2042), até este último ano existirá claramente 
margem de evolução para que alterações no comportamento da mobilidade tornem os 
resultados agora apresentados em resultados pessimistas (na ótica do desempenho 
rodoviário). Estas alterações, tais como a não verificação dos aumentos significativos de 
tráfego agora previstos (por equilíbrio da repartição modal da AML) ou a otimização da 
capacidade da rede viária existente com a evolução tecnológica do automóvel (condução 
autónoma, comunicação veículo-veículo, comunicação veículo-infraestrutura, etc.) são 
perfeitamente possíveis num cenário futuro de médio-longo prazo. 

 

Por outro lado, é igualmente possível que, verificando-se os sinais atuais de recuperação 
económica, exista no futuro novamente alguma disponibilidade para aumentar 
significativamente a capacidade viária da AML, recuperando-se os projetos associados, por 
exemplo, a novas travessias do Tejo (e em diferentes modos). 

 

É de extrema importância ressalvar mais uma vez que estes problemas advêm 
principalmente da menor capacidade de resposta do binómio A12 / A33 aos fortes 
movimentos pendulares entre a AML Sul e Lisboa, sendo o Aeroporto do Montijo “vítima” e 
não polo gerador destes congestionamentos. Tal demonstra-se pelas boas condições de 
circulação em todo o acesso ao futuro aeroporto. Como tal, mantêm-se verdadeira a 
ressalva que as acessibilidades ao Aeroporto do Montijo, objeto deste estudo, estão 
garantidas de forma muito satisfatória, inclusive neste cenário horizonte. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
92  Estudo de Tráfego para o Aeroporto do Monti jo –  Relatório 

 

 SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ACESSIBILIDADES RODOVIÁRIAS 7.2.

7.2.1. ANO 2022 – ANO BASE 

 

Conforme já apresentado, este estudo tem em conta nos seus cenários futuros a totalidade 
das alterações na área de estudo e na sua envolvente com impactes na procura de tráfego 
e na oferta viária da rede em estudo. A Figura 68 sintetiza as condições neste cenário. 

 

 

Figura 68 | Condições no ano base (2022), solução alternativa 

Fonte: TIS 

 

Usando a metodologia previamente explicada, foi macro modelada a rede futura em estudo 
e obtidos os volumes de tráfego para os períodos de ponta da manhã e da tarde de dia útil, 
que se apresentam nas figuras que se seguem. 

 

Tráfego 
2017 

Evolução 
Endógena 

2022 

Aeroporto 
do Montijo 

2022 

Solução 
Alternativa 
de Acesso 

Cenário 
Ano Base 
(2022) 
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Figura 69 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPM-DU, ano base, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 
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Figura 70 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPT-DU, ano base, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 

 

Na Figura 71 apresenta-se a análise do acesso ao aeroporto, neste caso para a hora de 
ponta da manhã de dia útil enquanto exemplo. Para melhor visualização, é disponibilizado 
também em vídeo o modelo de tráfego, utilizado para avaliação das condições de 
circulação e já apresentado no capítulo 3.7. 
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Figura 71 | Apresentação do micromodelo de simulação (HPM-DU, 2022, solução alternativa) 

(I) Também disponível em: https://bit.ly/2Ea4U7B 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Novamente através da micro simulação do tráfego rodoviário na situação futura no 
software Vissim foi possível obter de forma exata as métricas necessárias à apreciação de 
cada ponto singular em estudo, e assim avaliar o seu funcionamento futuro. Assim, 
apresenta-se a análise das condições de funcionamento no ano base da rede viária em 
estudo (solução alternativa), com os pontos de avaliação em autoestrada apresentados na 
Tabela 24 e em meio urbano na Tabela 25. Os níveis de serviço encontram-se também 
representados esquematicamente na Figura 72 e na Figura 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura (HPM-DU) Vídeo (HPM-DU) (I) 

https://bit.ly/2Ea4U7B
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Tabela 24 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2022, solução alternativa) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade 
média (km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade 
média (km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E3 - Entrada N.A. - Lisboa 109 12,1 C 113 4,0 A 

E4 - Entrada N.A. - Sul 114 4,7 A 114 7,2 B 

E5 - Saída Lisboa - N.A. 113 6,0 A 108 10,0 B 

E7 - Saída N.A. - 
Alcochete 

107 2,9 A 107 4,0 A 

E8 - Entrada Montijo - 
N.A. 

99 6,3 B 101 2,3 A 

E9 - Saída N.A. - Montijo 106 2,6 A 102 3,8 A 

E10 - Entrada Alcochete - 
N.A. 

92 3,7 A 98 1,5 A 

S3 - Secção N.A. I (Sentido 
Aeroporto) 

107 2,9 A 107 4,0 A 

S4 - Secção N.A. I (Sentido 
A12) 

105 5,5 A 107 1,9 A 

Fonte: TIS 

 

Tabela 25 | Análise das condições atuais de circulação em meio urbano (2022, solução alternativa) 

Intersecção Aproximação 
HPM-DU HPT-DU 

T.M.A. (seg./veíc.) N.S. T.M.A. (seg./veíc.) N.S. 

I5 - Rotunda Montijo 

Acesso 3 A 2 A 

Samouco 2 A 4 A 

Estr. Real 3 A 1 A 

Montijo 3 A 1 A 

Seixalinho 2 A 3 A 

Global 3 A 2 A 

I6 - Rotunda Alcochete 

Acesso 1 A 0 A 

Samouco 0 A 0 A 

Alcochete 0 A 0 A 

Local 0 A 0 A 

Global 0 A 0 A 

Fonte: TIS 
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Figura 72 | Níveis de serviço (2022, HPM-DU, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 73 | Níveis de serviço (2022, HPT-DU, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 
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De forma similar ao cenário atual e aos cenários de não concretização, foi também 
utilizado o micromodelo de tráfego para obter as métricas necessárias à apreciação de 
cada ponto singular da rede já existente neste cenário futuro. Note-se que, apesar de na 
Ponte Vasco da Gama este cenário apenas diferir do cenário de não execução equivalente 
pela geração do Aeroporto do Montijo, podem existir grandes diferenças nas condições de 
circulação do nó da A12 / A33 devido à redistribuição de tráfego do Montijo e Alcochete 
entre este nó e o novo nó do acesso ao aeroporto (com peso claramente significativo na 
redistribuição do tráfego rodoviário de acesso a Alcochete e ao Montijo). 

 

Assim, apresenta-se a análise das condições de funcionamento na Tabela 26. Os níveis de 
serviço encontram-se também representados esquematicamente na Figura 74 e na Figura 
75. 

 

Tabela 26 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2022, solução alternativa) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E1 - Saída para A12 109 16,9 C 114 9,1 B 

E2 - Saída para A33 110 6,7 B 78 20,6 D 

S1 - Secção PVG 
(Sentido Sul) 

118 7,4 B 116 12,1 C 

S2 - Secção PVG 
(Sentido Lisboa) 

113 19,5 D 119 6,8 A 

 Fonte: TIS 

 

 

Figura 74 | Níveis de serviço (2022, HPM-DU, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 
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Figura 75 | Níveis de serviço (2022, HPT-DU, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Os resultados apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que a solução 
alternativa de acessibilidades ao Aeroporto do Montijo apresenta bons níveis de serviço, 
confirmando-se que não existe nenhum ponto singular onde se antevejam problemas de 
circulação rodoviária. 

 

Neste sentido, pode concluir-se que a rede viária preconizada para servir diretamente o 
futuro aeroporto apresenta, em ambas as horas de ponta da rede, muito boas condições 
de funcionamento, comprovando a sua resposta adequada às solicitações do ano base de 
projeto. 

 

Já quanto à circulação no nó A12 / A33 e na Ponte Vasco da Gama, os resultados 
apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que as principais conclusões da 
situação atual se mantêm válidas. O ponto singular de menor desempenho da rede viária 
mantém-se na menor capacidade de resposta do nó rodoviário A12 / A33 aos fluxos 
rodoviários pendulares expressivos registados entre a AML Sul e Lisboa. Note-se que na 
hora de ponta da manhã já se regista no ano base alguma degradação da circulação na 
secção da Ponte Vasco da Gama, naturalmente no sentido de Lisboa (sul / norte). 

 

É importante salvaguardar que estes problemas na rede viária aqui acentuados em relação 
à situação atual, são resultado da evolução endógena do tráfego da AML, como se pode 
ver pela comparação com os cenários de não concretização. 

 

Em jeito de conclusão, salienta-se que, por comparação à situação atual, os problemas no 
nó A12 / A33 mantêm-se, com uma degradação decorrente da evolução endógena do 
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tráfego. Não existindo qualquer intervenção nesta parte da rede viária, outro resultado 
seria inusitado. É de ressalvar, no entanto, que as acessibilidades ao Aeroporto do Montijo, 
objeto deste estudo, respondem aos volumes de tráfego que o solicitam de forma distinta. 

 

7.2.2. ANO 2042 – ANO HORIZONTE DE PROJETO 

 

Conforme já apresentado, este estudo tem em conta nos seus cenários futuros a totalidade 
das alterações na área de estudo e na sua envolvente com impactes na procura de tráfego 
e na oferta viária da rede em estudo. A Figura 76 sintetiza as condições neste cenário. 

 

 

Figura 76 | Condições no ano horizonte de projeto (2042), solução alternativa 

Fonte: TIS 

 

Note-se que no ano horizonte (2042) é considerado o impacte do novo acesso privilegiado 
a Lisboa que a rede viária imputada ao AM permitirá à zona Norte do Montijo. Assim, existe 
uma deslocalização de parte da evolução populacional para zonas próximas do novo 
acesso, que se a tornarão um ativo imobiliário apetecível. Esta deslocalização não existe 
naturalmente nos cenários de não execução, onde a evolução endógena mantêm-se no 
centro urbano existente. 

 

Usando a metodologia previamente explicada, foi macro modelada a rede futura em estudo 
e obtidos os volumes de tráfego para os períodos de ponta da manhã e da tarde de dia útil, 
que se apresentam nas figuras que se seguem. 

 

Tráfego 
2017 

Evolução 
Endógena 

2042 

Aeroporto 
do Montijo 

2042 

Solução 
Alternativa 
de Acesso 

Cenário 
Ano 

Horizonte 
(2042) 
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Figura 77 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPM-DU, ano horizonte de projeto, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 
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Figura 78 | Volumes de tráfego em uvle (cenário HPT-DU, ano horizonte de projeto, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Macro modelo de tráfego em PTV Visum) 

 

Na Figura 79 apresenta-se a análise do acesso ao aeroporto, neste caso para a hora de 
ponta da manhã de dia útil enquanto exemplo. Para melhor visualização, é disponibilizado 
também em vídeo o modelo de tráfego, utilizado para avaliação das condições de 
circulação e já apresentado no capítulo 3.7. 
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Figura 79 | Apresentação do micromodelo de simulação (HPM-DU, 2042, solução alternativa) 

(I) Também disponível em: https://bit.ly/2XwZDA6 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Através da micro simulação da situação futura no Vissim foi possível obter de forma exata 
as métricas necessárias à apreciação de cada ponto singular em estudo, e assim avaliar o 
seu funcionamento. Assim, apresenta-se a análise das condições de funcionamento no 
ano horizonte da rede viária em estudo (solução alternativa), com os pontos de avaliação 
em autoestrada apresentados na Tabela 27 e em meio urbano na Tabela 28. Os níveis de 
serviço encontram-se também representados esquematicamente na Figura 80 e na Figura 
81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura (HPM-DU) Vídeo (HPM-DU) (I) 

https://bit.ly/2XwZDA6
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Tabela 27 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2042, solução alternativa) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade 
média (km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade 
média (km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E3 - Entrada N.A. - Lisboa 105 18,2 D 113 5,2 A 

E4 - Entrada N.A. - Sul 111 6,7 B 114 8,9 B 

E5 - Saída Lisboa - N.A. 108 8,4 B 115 13,3 C 

E7 - Saída N.A. - 
Alcochete 

107 3,9 A 103 8,5 B 

E8 - Entrada Montijo - 
N.A. 

97 12,2 C 101 2,9 A 

E9 - Saída N.A. - Montijo 105 3,6 A 97 7,1 B 

E10 - Entrada Alcochete - 
N.A. 

88 8,4 B 98 1,9 A 

S3 - Secção N.A. I (Sentido 
Aeroporto) 

107 3,8 A 105 8,3 B 

S4 - Secção N.A. I (Sentido 
A12) 

97 12,7 C 106 2,5 A 

Fonte: TIS 

 

Tabela 28 | Análise das condições atuais de circulação em meio urbano (2042, solução alternativa) 

Intersecção Aproximação 
HPM-DU HPT-DU 

T.M.A. (seg./veíc.) N.S. T.M.A. (seg./veíc.) N.S. 

I5 - Rotunda Montijo 

Acesso 6 A 8 A 

Samouco 4 A 29 D 

Estr. Real 9 A 2 A 

Montijo 11 B 5 A 

Seixalinho 4 A 9 A 

Global 9 A 10 A 

I6 - Rotunda Alcochete 

Acesso 3 A 2 A 

Samouco 37 E 1 A 

Alcochete 5 A 1 A 

Local 0 A 0 A 

Global 10 B 1 A 

Fonte: TIS 
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Figura 80 | Níveis de serviço (2042, HPM-DU, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 81 | Níveis de serviço (2042, HPT-DU, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 
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De forma similar ao cenário atual e aos cenários de não concretização, foi também 
utilizado o micromodelo de tráfego para obter as métricas necessárias à apreciação de 
cada ponto singular da rede já existente neste cenário futuro. Note-se que, apesar de na 
Ponte Vasco da Gama este cenário apenas diferir do cenário de não execução equivalente 
pela geração do Aeroporto do Montijo, podem existir grandes diferenças nas condições de 
circulação do nó da A12 / A33 devido à redistribuição de tráfego do Montijo e Alcochete 
entre este nó e o novo nó do acesso ao aeroporto. 

 

Assim, apresenta-se a análise das condições de funcionamento na Tabela 29. Os níveis de 
serviço encontram-se também representados esquematicamente na Figura 82 e na Figura 
83. 

 

Tabela 29 | Análise das condições atuais de circulação em autoestrada (2042, solução alternativa) 

Pontos Críticos 

HPM-DU HPT-DU 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

Velocidade média 
(km/h) 

Densidade(veíc./
km/via) 

Nível de 
Serviço 

E1 - Saída para A12 110 17,4 D 112 14,0 C 

E2 - Saída para A33 107 9,7 B 72 21,9 D 

S1 - Secção PVG 
(Sentido Sul) 

117 9,9 B 114 16,8 D 

S2 - Secção PVG 
(Sentido Lisboa) 

109 28,5 F 118 8,7 B 

 Fonte: TIS 

 

 

Figura 82 | Níveis de serviço (2042, HPM-DU, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 
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Figura 83 | Níveis de serviço (2042, HPT-DU, solução alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

Os resultados apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que a solução 
alternativa de acessibilidades ao Aeroporto do Montijo apresenta bons níveis de serviço. 
Somente a rampa E3, e apenas na hora de ponta da manhã, apresenta uma maior 
densidade de tráfego, já responsável pela degradação do nível de serviço estimado. 

 

É importante ressalvar, uma vez mais, que inclusivamente os atrasos na rampa E3 não 
resultam das solicitações do Aeroporto do Montijo mas sim dos fortes movimentos 
pendulares entre a AML Sul e Lisboa, neste caso do acesso a Lisboa na HPM, como se 
pode comprovar por comparação aos resultados do ano base. 

 

Em suma, pode concluir-se que a nova rede viária que servirá diretamente o futuro 
aeroporto apresenta, em ambas as horas de ponta consideradas, boas condições de 
funcionamento, comprovando a sua resposta adequada às solicitações preconizadas, 
também na sua solução alternativa, inclusive neste ano horizonte em que, tal como 
referido, prevê-se um forte crescimento de tráfego associado à evolução endógena. 

 

Já quanto à circulação no nó A12 / A33 e na plena via do tabuleiro da Ponte Vasco da 
Gama, os resultados apresentados para as horas de ponta de dia útil revelam que se 
agrava a falta de capacidade de resposta do nó A12 / A33, atingindo-se também 
densidades de circulação elevadas na Ponte Vasco da Gama. Deste facto prevê-se a 
possível ocorrência de perturbações / congestionamentos na A12 e na A33. 
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Este agravamento resulta da simultaneidade de significativos aumentos de tráfego e a não 
consideração de um aumento significativo de capacidade da rede viária regional, 
nomeadamente na travessia do Tejo. 

 

É importante salvaguardar que estes problemas na rede viária aqui acentuados em relação 
á situação atual, são maioritariamente resultados da evolução endógena do tráfego da 
AML, como se pode ver pela comparação com os cenários de não concretização. 

 

Concluindo uma vez mais, as condições de circulação determinadas para o cenário 
horizonte não são satisfatórias nalguns pontos da rede. Tal é justificado pela já existência 
de alguns problemas localizadas na situação atual que, naturalmente, são agravados pelos 
significativos aumentos de tráfego previstos. 

 

Mais uma vez (e à semelhança do que foi dito para a Solução Base) recorda-se que, 
devido à forte separação temporal do cenário base ao cenário horizonte existe até 2042, 
existe margem para que alterações no comportamento da mobilidade tornem estes 
resultados pessimistas ou até para que se concretizem aumentos significativos da a 
capacidade viária da AML. 

 

É de extrema importância ressalvar, também mais uma vez, que estes problemas advêm 
da incapacidade de resposta do binómio A12 / A33 aos fortes movimentos pendulares 
entre a AML Sul e Lisboa, sendo o Aeroporto do Montijo “vítima” e não polo gerador destes 
congestionamentos. Tal demonstra-se pelas boas condições de circulação em todo o 
acesso ao futuro aeroporto. Como tal, mantêm-se verdadeira a ressalva que as 
acessibilidades ao Aeroporto do Montijo, objeto deste estudo, estão garantidas de forma 
muito satisfatória, inclusive neste cenário horizonte. 

 

 SOLUÇÃO BASE VS. SOLUÇÃO ALTERNATIVA 7.3.

 

De modo a se facilitar a análise comparativa de soluções de traçado, as figuras que se 
seguem apresentam a comparação expedita do funcionamento estimado para a solução 
base e solução alternativa, para cada um dos cenários analisados (2022, 2042, HPM-DU e 
HPT-DU). 
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Figura 84 | Níveis de serviço (Novo acesso, 2022, HPM-DU, Solução Base vs. Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 85 | Níveis de serviço (Rede existente, 2022, HPM-DU, Solução Base vs. Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 



 
 

 
 
 
110  Estudo de Tráfego para o Aeroporto do Monti jo –  Relatório 

 

 

 

Figura 86 | Níveis de serviço (Novo acesso, 2022, HPT-DU, Solução Base vs. Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 87 | Níveis de serviço (Rede existente, 2022, HPT-DU, Solução Base vs. Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 
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Figura 88 | Níveis de serviço (Novo acesso, 2042, HPM-DU, Solução Base vs. Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 89 | Níveis de serviço (Rede existente, 2042, HPM-DU, Solução Base vs. Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 
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Figura 90 | Níveis de serviço (Novo acesso, 2042, HPT-DU, Solução Base vs. Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 

 

 

Figura 91 | Níveis de serviço (Rede existente, 2042, HPT-DU, Solução Base vs. Solução Alternativa) 

Fonte: TIS (Micromodelo de tráfego em PTV Vissim) 
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Com já foi possível perceber na análise das condições de circulação destas soluções (base 
e alternativa), as condições de circulação são de uma forma geral equivalentes e ambas as 
soluções garantem bons níveis de serviço no acesso ao aeroporto. Assim, e apesar da 
solução base apresentar pontualmente melhores indicadores, resultantes do seu desenho 
menos compacto e mais rodoviário (solução de layout globalmente mais generosa em 
termos geométricos), ambas as soluções em análise são meritórias no que concerne a 
este Estudo de Tráfego, podendo-se optar por qualquer uma delas sem prejuízo de maior 
das condições de circulação / desempenho. 
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 TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL (TMDA) POR PERÍODO 8.

 

Por forma a dar resposta à legislação do ruído, Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, 
foram calculados os valores de tráfego médio diário e ainda os valores de tráfego para os 
seguintes períodos: 

 Diurno: entre as 7h00 e as 20h00; 

 Do entardecer: entre as 20h00 e as 23h00; 

 Noturno: entre as 23h00 e as 7h00. 

 

De forma a obter os valores de tráfego para este estudo foram utilizados os dados das 
contagens de tráfego incluídas nos trabalhos de campo (nomeadamente o posto de 24 
horas) e os dados fornecidos pelas concessionárias (também referentes a 24 horas). A 
Tabela 30 sintetiza as relações obtidas para a repartição de tráfego nos vários períodos, 
relações estas calculadas separadamente para o Montijo (rede local) e para a rede 
concessionada. 

 

Tabela 30 | Repartição do tráfego por período (diurno, entardecer, noturno) e por hora de ponta, dia útil 

   
Montijo Concessionárias (I) 

TMDA-DU 24h 0h-24h 100,0% 100,0% 

Diurno 13h 7h-20h 81,5% 83,2% 

Entardecer 3h 20h-23h 10,9% 9,8% 

Noturno 8h 23h-7h 7,6% 7,0% 

HPM-DU 1h 8h-9h 5,8% 9,7% 

HPT-DU 1h 17h-18h 8,7% 7,9% 

(I) Foram utilizados os dados apresentados na Tabela 4 

Fonte: Extrapolações TIS sobre dados RDT, Lusoponte, Brisa e Baixo Tejo 

 

Com estas relações sintetizadas foi possível obter os volumes de tráfego diários e por 
período requeridos a partir dos volumes calibrados para as horas de ponta. Para a 
desagregação em veículos ligeiros e pesados recorreu-se de forma similar a taxas de 
veículos pesados conforme aferidas em trabalhos de campo (novamente utilizou-se duas 
taxas, uma para a rede local e outra para a rede concessionada). 
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 TRANSPORTES COLETIVOS 9.

 

Para a análise da situação de referência, procede-se nos pontos seguintes à 
caracterização da oferta de transportes públicos que servem diretamente a zona da Base 
Aérea do Montijo e que incluem o transporte coletivo rodoviário, o transporte fluvial e os 
táxis. Relativamente ao transporte ferroviário constata-se que a linha Pinhal Novo – Montijo 
encontra-se encerrada desde 1987, pelo que a estação mais próxima da BA6 é a de Pinhal 
Novo que dista cerca de 9 km do Montijo (Afonsoeiro). 

 

A análise da situação de referência é ainda complementada com uma análise das 
condições de acessibilidade em TC a um conjunto de pontos notáveis da AML. Os pontos 
notáveis selecionados para esta análise incluem as principais interfaces de transportes da 
AML, designadamente aquelas que têm funções de ligação a serviços de âmbito regional e 
suprarregional, como é o caso da gare do Oriente e de Sete Rios, bem como o Aeroporto 
Humberto Delgado, na medida em que se admite que possam existir transfers entre os 
serviços a desviar para a BA6 e os do atual aeroporto, e as cidades de Cascais, Sintra e 
Almada, que segundo o inquérito realizado são localidades preferenciais de 
origem / destino da procura low-cost. 

 

Note-se que apesar deste capítulo efetuar uma caracterização da situação atual (situação 
de referência), um empreendimento com a importância de um aeroporto vai gerar uma 
nova oferta de serviços de transporte públicos dedicados ao mesmo. Pela impossibilidade 
de prever atualmente o alcance destes serviços, que podem variar entre simples transfers 
rodoviários a transporte ferroviário dedicado, os mesmos não serão aqui estudados e/ou 
considerados. 

 

 TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO  9.1.

 

Atualmente a oferta de transportes públicos coletivos rodoviários na zona da Base Aérea 
do Montijo (BA6) é assegurada pela empresa TST - Transportes Sul do Tejo, constatando-
se que não existem carreiras que servem diretamente a base aérea (Figura 92). As 
paragens mais próximas são as que se localizam junto do terminal fluvial do Seixalinho, 
localizado junto ao extremo sudeste da base aérea, e as da povoação de Samouco, 
localizada a nordeste, perto da atual entrada da BA6. 
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Figura 92 | Serviços de transportes públicos na envolvente da base aérea do Montijo 

Fonte: TIS 

 

O terminal fluvial do Seixalinho é servido por cinco carreiras: quatro carreiras estabelecem 
ligações da cidade do Montijo ao terminal fluvial e uma carreira estabelece a ligação de 
Alcochete ao terminal fluvial, passando pelo Samouco (Figura 93). 

 

Seixalinho 

Montijo 

Samouco 

Base Aérea nº 6 
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Figura 93 | Linhas de transporte público rodoviário que servem o terminal fluvial do Seixalinho 

Fonte: TIS 

 

A oferta total de ligações em autocarro ao terminal fluvial é de 87 circulações nos dias úteis 
(45 de acesso e 42 de egresso), baixando esta frequência para 25 circulações (13 +12) ao 
sábado e 16 (8+8) ao domingo. Como se pode verificar da análise da Tabela 31, as linhas 
com maior oferta são a 402 (Bº B. Vista/Afonsoeiro - Cais do Seixalinho) e a linha 412 
(Alcochete – Cais do Seixalinho), com respetivamente 29 e 21 circulações nos dias úteis. 

 

Tabela 31 | Oferta de transporte público rodoviário que serve o terminal fluvial do Seixalinho 

Linha 

Nº De Circulações de/para Terminal Fluvial 
Amplitude Horários (DU) 

Dia Útil Sábado Domingo 

Para De Para De Para De 1ª Ultima 

TST401 Corte do Eloi (ZI) - Cais do Seixalinho 2 1 0 0 0 0 8:14 7:00 

TST402 Bº B Vista/Afonsoeiro - Cais do Seixalinho 14 15 7 8 6 6 6:55 23:50 

TST403 Bº Esteval - Cais do Seixalinho 9 9 0 0 0 0 6:56 19:00 

TST404 
Bº B Vista/Afonsoeiro - Cais Seixalinho 

(via Bº Esteval) 
9 7 4 3 2 2 5:55 20:30 

TST412 Alcochete – Cais do Seixalinho 11 10 2 1 0 0 5:37 20:00 

  
45 42 13 12 8 8 5:37 23:50 

Fonte: TIS 

 

Em termos de distribuição horária das partidas e chegadas ao terminal (Gráfico 8) 
constata-se que, nos dias úteis, os períodos de maior oferta ocorrem entre as 6h30 e as 
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9h30 e entre as 17h30 e as 20h30, com a chegada e partida de mais de 6 circulações de 
autocarros por hora. Nos dias úteis existe oferta entre as 5h37 e as 23h50, sendo que fora 
dos períodos de maior oferta, a frequência mantém-se mais ou menos constante, com 1 a 
2 circulações por hora. 

 

Aos sábados, a amplitude dos horários dos autocarros que servem o terminal fluvial é das 
6h25 às 22h30 e aos domingos é das 8h05 às 22h00. 

 

Gráfico 8 | Distribuição horária da oferta de ligações em transporte coletivo rodoviário ao terminal fluvial do 
Seixalinho 

 
Fonte: TIS 

 

No geral, os horários dos serviços de transportes coletivos rodoviários que servem o 
terminal fluvial do Seixalinho, refletem a oferta de ligações fluviais entre o Montijo e Lisboa. 

 

No que se refere à oferta que serve a localidade de Samouco, na proximidade da entrada 
da base aérea, constata-se que esta é composta pelas carreiras 412 (Alcochete – Cais do 
Seixalinho), 410 (Alcochete/ Freeport – Barreiro), 431 (Lisboa – Montijo) e 435 (Lisboa – 
Samouco, via Montijo). 

 

Com efeito, quando se analisa a rede de transportes públicos que serve a zona do Montijo 
e de Alcochete (Tabela 32) verifica-se que existe um total de 21 linhas dos TST que 
servem estes concelhos, sendo que, como atrás referido, 5 estabelecem ligações de 
âmbito local ao terminal fluvial do Seixalinho, outras 5 estabelecem ligações a Lisboa, mais 
propriamente à Gare do Oriente, 2 estabelecem ligações de âmbito regional a outros 
concelhos da margem Sul, designadamente ao Barreiro e a Setúbal, e 9 estabelecem 
ligações de âmbito marcadamente concelhio, ligando as diversas freguesias do concelho. 

 

Tabela 32 | Lista de linhas dos TST que servem os concelhos de Montijo e Alcochete 

Linhas / Carreiras TC Âmbito / Tipo de Ligação 
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Linhas / Carreiras TC Âmbito / Tipo de Ligação 

TST401 CORTE DO ELOI (ZI) - MONTIJO (Cais do Seixalinho) 

Linhas de âmbito Local que visam a ligação das áreas 
urbanas do Montijo e Alcochete, entre si e ao terminal 

fluvial do Seixalinho 

TST402 Bº B VISTA/AFONSOEIRO - MONTIJO (Cais do Seixalinho) 

TST403 Bº ESTEVAL - MONTIJO (Cais do Seixalinho) 

TST404 
Bº B VISTA/AFONSOEIRO - MONTIJO (Cais Seixalinho) (via Bº 

Esteval) 

TST412 ALCOCHETE - MONTIJO(Cais do Seixalinho) 

TST431 LISBOA – MONTIJO 

Linhas de âmbito regional que estabelecem conexões a 
Lisboa 

TST432 ATALAIA - LISBOA (via Alcochete) 

TST435 LISBOA - SAMOUCO (via Montijo) 

TST437 LISBOA - MONTIJO (via S. Francisco) 

TST453 LISBOA (Gare do Oriente) - SÃO FRANCISCO (via Montijo) 

TST410 ALCOCHETE (Freeport) - BARREIRO (Est) Linhas de âmbito regional que estabelecem a ligação a 
outros concelhos da Margem Sul TST413 ALCOCHETE (Freeport) – SETÚBAL 

TST414 CANHA - MONTIJO 

Linhas de âmbito maioritariamente concelhio, que visam 
a ligação entre as distintas freguesias do concelho 

TST415 MONTE LARANJO - MONTIJO (via Monte Pereiro) 

TST416 CANHA - MONTIJO (via Pegões X) 

TST419 ALCOCHETE – ATALAIA 

TST426 MONTIJO - RIO FRIO 

TST441 FOROS DA BOAVISTA - PEGÕES (Esc) 

TST444 FAIAS - PEGÕES (Esc) (via Aroeira) 

TST446 FAIAS - PINHAL NOVO (Esc) (via Poceirão Esc) 

TST455 FAIAS - POCEIRÃO (Esc) (via Asseiceira) 

Fonte: TIS 

 

Para efeito do presente estudo, importa sobretudo analisar a oferta associada às linhas 
que estabelecem a ligação a Lisboa e a outros concelhos da Margem Sul (Figura 94). 
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Figura 94 | Linhas de transporte público rodoviário que estabelecem a ligação a Lisboa e outros concelhos da 
margem sul 

Fonte: TIS 

 

No que se refere às ligações em TC rodoviário a Lisboa (Tabela 33), verifica-se que todas 
as 5 carreiras que estabelecem esta ligação têm como extremo de viagem a Gare do 
Oriente, disponibilizando um total de 110 circulações (55 por sentido) em dias úteis das 
6h50 à 1h00. O tempo de viagem varia entre 30 e 50 minutos e consoante o percurso que 
as carreiras fazem na margem sul, sendo que entre as 7h30 e as 8h30 partem 11 carreiras 
para Lisboa, o que dá um intervalo médio de tempo entre partidas de 5 minutos. 

 

Aos sábados e aos domingos a oferta de ligações para Lisboa reduz-se para 19 
circulações por sentido, 38 no conjunto dos dois sentidos, que funcionam ente as 7h20 e a 
1h15. 
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Tabela 33 | Oferta de transporte público rodoviário entre o Montijo e Lisboa 

Linhas / Carreiras TC 

Nº De Circulações de/para Gare Oriente 
Amplitude Horários (DU) 

Tempo 
Total 

de 
Viagem 

Dia Útil Sábado Domingo 

Para De Para De Para De 1ª Última 

TST431 Lisboa - Montijo 14 19 19 19 19 19 10:20 01:00 00:50 

TST432 Atalaia - Lisboa (Via Alcochete) 9 9 0 0 0 0 07:00 20:15 00:35 

TST435 Lisboa - Samouco (Via Montijo) 20 22 0 0 0 0 06:50 20:30 00:30 

TST437 
Lisboa - Montijo (Via S. 

Francisco) 
8 2 0 0 0 0 07:19 20:45 00:49 

TST453 
Lisboa – S. Francisco (Via 

Montijo) 
4 3 0 0 0 0 10:40 15:15 00:40 

  
55 55 19 19 19 19 06:50 01:00  

Fonte: TIS 

 

No que se refere a ligações a outros concelhos da margem sul, verifica-se que se 
encontram asseguradas ligações diretas aos concelhos: 

 da Moita e do Barreiro, através da carreira TST 410 – Alcochete/ Freeport – Barreiro 
(Est.) a qual apresenta 39 circulações por sentido que circulam entre as 4h35 e as 
1h30 nos dias úteis. Aos sábados, a oferta reduz-se para cerca de 25 circulações 
por sentido e ao domingo a oferta desta linha é de 20 circulações por sentido, em 
ambos os casos entre as 6h00 e 00h30. O tempo de percurso do Montijo (Est.) à 
Moita é de 23 minutos e de 48 minutos ao Barreiro; 

 de Pamela e Setúbal, através da linha TST 413 - Alcochete/ Freeport – Setúbal que 
apresenta uma oferta de 26 circulações por sentido, entre as 6h15 e as 00h20, nos 
dias uteis. Aos sábados, a oferta reduz-se para 13 circulações por sentido e aos 
domingos para 10 circulações por sentido, com horários entre cerca das 6h30 e as 
00h20, aos sábados e as 23h20 aos domingos. De notar que, no seu percurso. esta 
linha serve a estação de caminhos de ferro do Pinhal Novo. 

 

Em resumo, a oferta de transportes coletivos rodoviários que serve a zona do Montijo 
responde sobretudo às necessidades de ligação dos habitantes desta zona, 
designadamente às necessidades de ligação da procura pendular para Lisboa, Barreiro e 
Setúbal. 

 

 

 TRANSPORTE COLETIVO FLUVIAL 9.2.

 

Como foi já referido, o terminal fluvial do Seixalinho localiza-se junto à extremidade 
sudeste da base aérea do Montijo, sendo que esta interface, inaugurada a 17 de dezembro 
de 2002, dispõe de uma plataforma fixa de acostagem e dois cais móveis (tipo “duques 
d’alba”); uma sala de embarque e instalações de apoio, com máquinas automáticas de 
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venda de bilhetes e informação sonora. Esta interface contempla ainda 5 lugares-cais de 
autocarros e 2/3 lugares de táxis e um parque de estacionamento com capacidade para 
cerca de 1.400 veículos, bem como zonas de estacionamento para bicicletas (Figura 95). 

 

 

 

Figura 95 | Interface do Montijo (Cais do Seixalinho) 

Fonte: Google Earth Pro e TIS 

 

O horário de funcionamento da interface é das 5h45 às 00h00, todos os dias, ainda que 
que as bilheteiras apresentem um horário mais reduzido: das 5h50 às 22h30 nos dias 
úteis, das 6h10 às 21h10 aos sábados e das 7h55 às 20h45 aos domingos e feriados. 

 

Os serviços de transporte fluvial que servem esta interface são assegurados pela 
Transtejo / Soflusa, com navios com capacidade para 496 passageiros, que fazem o 
percurso entre o Cais do Seixalinho e o Cais do Sodré em cerca de 25 minutos. 

 

A oferta de ligações fluviais (Tabela 34) ascende a 43 ligações nos dias úteis: 22 no 
sentido Montijo – Lisboa, com horários de partida entre as 6h00 e as 22h30; e 21 no 
sentido inverso, com chegadas ao Montijo entre as 6h55 e as 23h40. O tempo de intervalo 
entre partidas é de 30 minutos nos períodos de ponta da manhã e da tarde (das 7h00 às 
9h30 e das 16h30 às 20h00), passando para 1h30 entre as 10h30 e as 15h00. 
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Aos sábados, a oferta é reduzida para 22 ligações (11 por sentido), verificando-se uma 
redução da amplitude dos horários (o primeiro serviço passa a ser às 6h30 no sentido 
Montijo – Lisboa e o último barco chega às 22h25 ao Montijo) e um aumento do intervalo 
de tempo entre partidas (nos períodos de maior procura, entre as 6h30 e as 8h30 e entre 
as 19h00 e as 21h00, o intervalo entre partidas é de 1h00, passando para 2h00 entre as 
8h30 e as 16h30 e para 1h30 no período das 14h30 às 19h00). 

 

Aos domingos e feriados, a oferta é de 16 ligações (8 por sentido), operando os barcos 
entre as 8h10 e as 21h30, com intervalos de partidas de 1h30 (entre as 14h30 e as 19h00) 
ou de 2h00 (nos restantes períodos). 

 

Tabela 34 | Horários das ligações fluviais entre o Montijo e Lisboa 

Horários das Ligações Fluviais entre o Montijo e Lisboa 

Dias Úteis Sábados Domingos 

Partidas 

Montijo 

Partidas 

C. Sodré 

Partidas 

Montijo 

Partidas 

C. Sodré 

Partidas 

Montijo 

Partidas 

C. Sodré 

06:00 06:30 06:30 07:00 08:10 08:40 

07:00 07:30 07:30 08:00 10:10 10:40 

07:30 08:00 08:30 09:00 12:30 13:00 

08:00 08:30 10:30 11:00 14:30 15:00 

08:30 09:00 12:30 13:00 16:00 16:30 

09:00 10:00 14:30 15:00 17:30 18:00 

09:30 11:00 16:00 16:30 19:00 19:30 

10:30 12:30 17:30 18:00 20:45 21:30 

12:00 14:00 19:00 19:30 
  

13:30 15:30 20:00 20:30 
  

15:00 16:30 21:10 22:00 
  

16:00 17:00 
    

16:30 17:30 
    

17:00 18:00 
    

17:30 18:30 
    

18:00 19:00 
    

18:30 19:30 
    

19:00 20:00 
    

19:30 21:00 
    

20:30 22:00 
    

21:30 23:15 
    

22:30 
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 TÁXIS 9.3.

 

Segundo o diagnóstico realizado na 1ª revisão do PDM do Montijo, em 2011, existia em 
todo o concelho um total de 76 licenças de serviço de táxi, distribuídas do seguinte modo 
pelas diferentes zonas do concelho: 

 Zona urbana Montijo/ Afonsoeiro: 18 táxis com uma média de 2,2 táxis/1000 
habitantes; 

 Zona Oeste (restante): 36 táxis com uma média de 1,6 táxis/1000 habitantes; 

 Zona Este: 22 táxis com uma média de 1,9 táxis/1000 habitantes. 

 

No global, as capitações de número de táxis por mil habitantes refletem o cariz suburbano 
do concelho do Montijo, com médias de cerca de 2 táxis/1000 habitantes. Do ponto de 
vista de distribuição do contingente por praça, o mesmo documento refere que no total 
existem 8 praças de táxis do concelho, nomeadamente: 

 Praça da República - Montijo – 10 táxis; 

 Largo de Canha – 3 táxis; 

 Hospital: Av. 1º de Maio – 3 táxis; 

 Cais do Seixalinho – 2 táxis; 

 Bela Vista: Afonsoeiro – 5 táxis; 

 Sarilhos Grandes – 1 táxi; 

 Atalaia – 1 táxi; 

 Areias – 1 táxi. 

 

De notar que, de acordo com estes dados, grande parte do contingente de táxis do 
concelho não se encontra afeto a uma praça, o que é típico de zonas urbanas onde há 
uma grande rotatividade de serviços. 

 

 

 CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO AOS PRINCIPAIS PONTOS NOTÁVEIS DA REDE DE 9.4.
TRANSPORTES DA AML 

 

Neste ponto procede-se a uma caracterização das atuais condições de circulação a um 
conjunto de pontos notáveis da rede de transportes da AML e que integram: a Gare do 
Oriente, Sete Rios, Aeroporto Humberto Delgado, Cais do Sodré, Terreiro do Paço, Pinhal 
Novo (estação), Cascais, Sintra e Almada. 

 

Apresenta-se de seguida para cada um destes pontos notáveis uma breve descrição do 
seu papel no estabelecimento de ligações à rede metropolitana e nacional e das 
condições/cadeias de viagens que atualmente têm que ser efetuadas para aceder a estes 
pontos, quer em transporte coletivo, quer em transporte individual. 
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9.4.1. GARE DO ORIENTE 

 

Trata-se da principal interface multimodal da região de Lisboa (Figura 96) que permite a 
ligação a: 

 Comboios de âmbito internacional, nacional, regional e suburbano. A oferta de 
serviços ferroviários nesta estação é muito vasta, destacando-se sobretudo a sua 
importância para o estabelecimento de cadeias de viagem para a zona Centro e 
Norte do país. De notar, que nesta estação também param os comboios de ligação 
ao Algarve e Alentejo, bem como alguns comboios suburbanos da linha de Sintra e 
Azambuja e regionais de ligação à zona do Oeste; 

 Serviços expresso rodoviários que asseguram ligações de âmbito internacional e 
nacional; 

 Serviços de transporte rodoviário suburbanos das empresas TST e RL (Rodoviária 
de Lisboa); 

 Rede de Metropolitano de Lisboa (ML), designadamente à linha Vermelha que 
estabelece a ligação ao aeroporto e às estações de metro da Alameda (onde cruza 
com a linha verde), Saldanha (interface com a linha amarela) e São Sebastião 
(interface com a linha Azul); 

 Rede da Carris que assegura a distribuição da procura por toda a cidade de Lisboa. 
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Figura 96 | Gare do Oriente 

Fonte: Elevo Group 

 

Conforme atrás caracterizado, existem ligações diretas em transporte coletivo rodoviário do 
Montijo para a Gare do Oriente asseguradas pelas carreiras das TST. 

 

O tempo de viagem destas ligações varia entre os 30 e os 50 minutos, consoante o 
percurso que realizam na margem sul (as que demoram mais tempo servem Alcochete), 
sendo as frequências elevadas, especialmente nos períodos de ponta. 

 

Já em transporte individual, a ligação a esta gare pode ser efetuada em menos de 20 
minutos. 

 

9.4.2. SETE RIOS 

 

Na zona de Sete Rios encontra-se localizado: 

 o terminal dos serviços da rede nacional de expressos que asseguram ligações a 
todo o país; 

 a estação de caminho de ferro de Setes Rios, onde param os comboios suburbanos 
e ligação à linha de Sintra e a Setúbal e os comboios regionais de ligação ao Oeste 
e ao Alentejo e que se iniciam em Oriente; 
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 a estação de metro do Jardim Zoológico que dá acesso à linha Azul que liga Santa 
Apolónia / Terreiro do Paço à Amadora; 

 diversas paragens da Carris que asseguram a distribuição da procura na cidade de 
Lisboa. 

 

Atualmente, o tempo médio de deslocação do Montijo a Sete Rios em transporte público 
ronda os 45 minutos, usando as seguintes cadeias de viagem: 

 Autocarro TST até ao Oriente + comboios da linha de Cintura entre Oriente e Sete 
Rios; 

 Barco TT até ao Cais do Sodré + Linha Verde até à Baixa Chiado + Linha Azul; 

 Barco TT até ao Cais do Sodré + Carris até ao Terreiro do Paço + Linha Azul; 

 Autocarro TST até ao Oriente + Linha Vermelha até São Sebastião + Linha Verde; 

 

Já em transporte individual, a ligação a esta gare pode ser efetuada em menos de 30 
minutos. 

 

9.4.3. AEROPORTO HUMBERTO DELGADO 

 

As ligações ao Aeroporto Humberto Delgado são sobretudo importantes para acautelar a 
necessidade de transfers entre serviços aeroportuários. 

 

Atualmente o aeroporto é servido pela linha Vermelha do ML e por diversos serviços da 
Carris. 

 

As cadeias mais eficientes de acesso ao Aeroporto Humberto Delgado a partir do Montijo 
em transporte coletivo envolvem tempos de viagem de cerca de 40 minutos que passam 
por apanhar um autocarro TST até Oriente e a linha Vermelha do ML. 

 

O acesso também é possível usando o barco da TT até Cais do Sodré, a Linha Verde até à 
Alameda e a Linha Vermelha, com tempo de viagem de cerca de 60 minutos. 

 

Em transporte individual, a ligação a ao Aeroporto Humberto Delgado pode ser efetuada 
em menos de 30 minutos. 

 

9.4.4. CAIS DO SODRÉ 

 

A interface do Cais do Sodré permite ligações aos comboios da linha de Cascais, à linha 
Verde do ML e a diversas linhas da Carris. Nesta interface, é ainda possível fazer 
transbordos entre as ligações fluviais do Montijo, Seixal e Cacilhas. 
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Atualmente existem ligações fluviais diretas entre o Montijo e o Cais do Sodré, com 
horários e frequências adaptadas à procura pendular. O tempo de viagem desta ligação é 
de 25 minutos. 

 

Se o utilizador optar por o transporte individual, esta ligação demorará cerca de 30 
minutos. 

 

9.4.5. TERREIRO DO PAÇO 

 

A interface do Terreiro do Paço permite ligações à linha Azul do ML e a diversas linhas da 
Carris. Atualmente esta interface só serve as ligações fluviais do Barreiro. 

 

As cadeias de viagem em transporte público mais eficientes de acesso ao Terreiro do Paço 
envolvem tempos de viagem de cerca de 30 minutos que passam por apanhar o barco até 
ao Cais do Sodré e um autocarro da Carris até ao Terreiro do Paço. 

Em transporte individual registam-se tempos similares (30 minutos) nesta viagem. 

 

9.4.6. PINHAL NOVO 

 

A ligação à estação de Pinhal Novo pode ser importante para garantir as ligações aos 
comboios Alfa Pendular e Intercidades de ligação ao Algarve e Alentejo, bem como aos 
comboios urbanos que estabelecem as ligações entre Setúbal e Lisboa. 

 

Como atrás referido existem ligações diretas de autocarro, asseguradas pelos TST do 
Montijo a Pinhal Novo, com frequências razoáveis e tempos de percurso 20 minutos. 

 

Sendo esta uma ligação direta, os tempos de ligação em transporte individual são similares 
(20 minutos). 

 

9.4.7. CASCAIS 

 

O concelho de Cascais tem um peso significativo na geração/ atração de procura turística 
da AML (para além do polo universitário, que terá uma forte procura internacional, em 
construção em Carcavelos), motivos pelos quais se incluiu nesta análise. 
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As ligações mais eficientes em transporte público à vila de Cascais têm tempos de viagem 
na ordem de 68 minutos que passam por apanhar a ligações fluvial até Cais do Sodré e os 
comboios da Linha de Cascais. 

 

Em transporte individual, a mesma ligação tem uma duração aproximada de 45 minutos. 

 

9.4.8. SINTRA 

 

À semelhança do concelho de Cascais, também o concelho de Sintra tem um peso 
significativo na geração/ atração de procura turística da AML. 

 

As ligações mais eficientes em transporte público à vila de Sintra envolvem tempos de 
viagem na ordem de 85 minutos que passam por apanhar os TST até à Gare do Oriente e 
os comboios suburbanos Alverca/ Azambuja – Sintra. 

 

Já em transporte individual é possível efetuar a mesma ligação em 35 minutos. 

 

9.4.9. ALMADA 

 

Almada é o concelho mais populoso da margem sul e o mais distante do Montijo. Como 
ponto de referência assumiu-se a zona do Pragal/ Universidade Nova. 

 

Em transporte público, as ligações mais eficientes à zona do Pragal/ Universidade Nova 
apresentam tempos de viagem 50/60 minutos que passam por apanhar as ligações fluvial 
do Montijo e de Cacilhas e o MST. 

 

A mesma ligação é efetuada em 30 minutos, se a opção recair sobre o transporte 
individual. 
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 CONCLUSÕES 10.

 

No Estudo de Tráfego apresentado ao logo do presente documento analisaram-se os 
efeitos e transformações na rede rodoviária e as acessibilidades em transporte coletivo 
associadas à instalação do Aeroporto do Montijo (AM), a localizar na área da atual Base 
Aérea Nº 6, no concelho do Montijo. O Aeroporto do Montijo (AM) trata-se de um segundo 
aeroporto para servir a região de Lisboa, em conjunto com o Aeroporto Humberto Delgado 
(AHD), localizado, como se sabe, na cidade de Lisboa. 

 

No referente ao enquadramento viário, esta localização garante boas acessibilidades 
rodoviárias, nomeadamente nos contextos territoriais da AML Norte e da AML Sul, assim 
como boas ligações ao Norte e ao Sul do País e, ainda, a Espanha. 

 

Apesar da BA6 possuir já atualmente acesso às duas vias estruturantes que são a A33 e a 
A12, este conjunto de eixos regista nos períodos de pico algumas restrições de capacidade 
e condições de funcionamento correspondentes a níveis de serviço mais deficitários. Por 
outro lado, as ligações rodoviárias existentes entre a BA6 e a A33 e A12, com 
características geométricas e funcionais mais associadas à rede local, não oferecem a 
capacidade necessária para servir uma infraestrutura como um aeroporto. 

 

Desta forma, para esta localização configurar condições de acolher um polo gerador de 
viagens como o Aeroporto do Montijo, regista-se a necessidade de promover um acesso 
rodoviário direto entre o futuro Aeroporto e a A12. 

 

Caracterizando agora de uma forma mais fina o objeto deste estudo, o Aeroporto do 
Montijo, destaque-se que o principal objetivo desta infraestrutura aeroportuária é 
incrementar a capacidade de transporte aéreo de Lisboa, ao oferecer capacidade 
aeroportuária suplementar e destinada ao mercado aéreo low-cost, apesar de não se 
pretender servir exclusivamente este mercado. 

 

 

Ao nível da acessibilidade em transporte individual é de destacar a sua favorável 
performance geral, que é de seguida revisitada. 

 

Da análise dos níveis de serviço e do comportamento da procura de tráfego na situação 
atual verifica-se: 

 Os maiores volumes de procura horária registaram-se no período das 8h00 às 9h00 
na hora de ponta de dia útil (HPM-DU) e no período das 17h00 às 18h00 na hora de 
ponta de sábado (HPT-DU); 

 Em ambos os períodos de ponta analisados, existem volumes de tráfego elevados 
imputados aos movimentos pendulares entre Lisboa e a AML Sul; 

 A rede viária em estudo na situação atual tem um desempenho satisfatório no seu 
todo, apesar dos constrangimentos no nó entre a A12 e a A33. 



 
 

 
 
 
134  Estudo de Tráfego para o Aeroporto do Monti jo –  Relatório 

 

 

No que se refere à situação futura, imediatamente após a abertura do AM (2022) e vinte 
anos depois (ano horizonte de 2042), interessa salientar que: 

 A análise às condições futuras de funcionamento foi realizada tendo em conta a 
geração / atração de viagens associadas ao AM e a “evolução endógena do 
tráfego”. Os fatores de evolução considerados na “evolução do tráfego” para o ano 
horizonte tiveram por base os efeitos decorrentes das variações da população e do 
emprego, da evolução do poder de compra, do uso do automóvel e da taxa de 
motorização, das transformações urbanísticas e das alterações que irão ocorrer nos 
padrões de mobilidade. As análises realizadas referem-se aos anos de 2022 e 2042 
(respetivamente, o ano em que se considera a entrada em operação do AM e um 
ano horizonte, vinte anos após o ano base), nas horas de ponta da manhã e da 
tarde de dia útil, uma vez que estas serão as situações críticas; 

 Estima-se que o AM apresentará uma atração / geração no ano base e no ano 
horizonte será respetivamente de: 

o 1.738 veículos na HPM-DU e 1.085 na HPT-DU (Entradas + Saídas); 

o 2.387 veículos na HPM-DU e 1.547 na HPT-DU (Entradas + Saídas). 

 No que toca a alterações prevista para a rede viária, este estudo considerou as 
duas soluções de rede futura (solução base e solução alternativa) definidas no 
estudo prévio das Acessibilidade ao Aeroporto Complementar de Lisboa no Montijo, 
e que correspondem à evolução do estudo conceptual das Acessibilidade ao 
Aeroporto Complementar de Lisboa no Montijo e interligação de proximidade ao 
Arco Ribeirinho Sul incluindo rede viária local; 

 Em suma, o modelo de tráfego e as análises desenvolvidas no âmbito do presente 
Estudo de Tráfego permitiram concluir que: 

o No que se refere ao novo acesso a construir para o aeroporto, e apesar do 
considerável tráfego estimado para este acesso, resultante maioritariamente 
da sua "evolução endógena", verificam-se boas condições de desempenho 
rodoviário, tanto na hora de ponta da manhã como na da tarde, inclusive nos 
cenários horizonte de 2042; 

o Adicionalmente, é importante assinalar que ambas as soluções rodoviárias 
previstas apresentam uma performance equivalente; 

o Já na rede já hoje existente (Nó da A12 com a A33 e Ponte Vasco da Gama), 
e devido ao estimado aumento do tráfego, consequência maioritariamente da 
sua "evolução endógena", verificam-se constrangimentos no desempenho 
rodoviário, resultado expectável pelo funcionamento atual já próximo da 
capacidade desta rede estruturante; 

o É de extrema importância ressalvar, no entanto, que estes problemas advêm 
da incapacidade de resposta do binómio A12 / A33 aos fortes movimentos 
pendulares entre a AML Sul e Lisboa, sendo o Aeroporto do Montijo “vítima” e 
não culpados destes congestionamentos. Tal demonstra-se pelas boas 
condições de circulação em todo o acesso ao aeroporto, garantindo-se assim 
as acessibilidades ao Aeroporto do Montijo de forma muito satisfatória, 
mesmo nestes cenários "limite" (horas de ponta). 
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Relativamente à acessibilidade em transporte público coletivo, é de destacar que o 
futuro Aeroporto do Montijo será servido por: 

 Transporte publico coletivo rodoviário; 

 Táxis, Uber e Cabify; 

 Transporte fluvial, que se prevê vir a ser reforçado e com uma ligação através de 
um sistema de shuttles entre o curbside do futuro aeroporto e o cais do Seixalinho; 

 E, por fim e ainda em estudo pela ANA, por um sistema de shuttles que farão a 
ligação rodoviária entre o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e o futuro AM. 
Por outro lado, a ANA e a Lusoponte estudam ainda a possibilidade destes shuttles 
poder circular, pelo menos em alguns troços do percurso, em sítio próprio, o que 
terá de ser validado e ponderado com os resultados do presente Estudo de Tráfego. 

 

 

Em conclusão, das análises realizadas, e considerando os pressupostos admitidos neste 
estudo, verifica-se que o tráfego gerado pelo futuro Aeroporto do Montijo em estudo não é 
suscetível de degradar o nível de desempenho da rede rodoviária envolvente face ao 
cenário atual, verificando-se que o sistema rodoviário irá responder de forma plena ao 
acréscimo de procura decorrente da entrada em funcionamento desta unidade 
infraestrutura aeroportuária. Os desempenhos deficitários estimados, para além de 
essencialmente ocorrerem no cenário horizonte de 2042, decorrem da evolução endógena 
do tráfego estimada. Acresce ainda que esta procura foi estimada de forma conservadora, 
ou seja, não considerando, por um lado as evoluções previstas na tecnologia automóvel, e 
por outro a necessidade de equilibrar a repartição modal a favor do transporte público 
tendo em vista as metas de descarbonização estabelecidas. 

 

 

Lisboa, março de 2019 

 

 

Este documento foi sujeito ao controlo da qualidade interno de acordo com o procedimento 
Controlo da Qualidade de Documentos (P2/05) definido no Sistema de Gestão da TIS.pt. 
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