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I Contexto
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Fonte: Eurobarómetro sobre mobilidade urbana, 2013

Sinistralidade: custos 1,9 mil milhões euros ~ 1,17 % PIB nacional
(ENSR, 2010)

Economia: congesDonamento, qualidade de vida
Cada euro de invesDmento TP gera 4€ economia local (UITP)
Saúde: sedentarismo 4º maior fator de risco de mortalidade
global‐ obesidade, risco cardiovascular, hipertensão, diabetes,
osteoporose, cancro, stress absenDsmo (OMS, 2010).
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Fontes: INE, Eurostat, IMT

Veículos em ﬁlas lentas
Só 15% da energia
fornecida pela gasolina é
uIlizada
Fonte: António Costa Silva, Partex ‐ Conferência APVGN,
“O Gás natural nos transportes”, Lisboa, 30 de Setembro de 2014

• Veículos movidos a combusLveis alternaMvos
• Novas tecnologias dos veículos –
combusLveis, sistemas de comunicação no
veículo; veículo/veículo; veículo
infraestruturas; veículo/peão (segurança
aMva);
• Sistemas e serviços inteligentes de
Transportes (ITS)
• Soluções de mobilidade inovadoras
desenhadas em função de público‐alvo

Temas que refletem
as tendências de
evolução tecnológica
e comportamental da
sociedade moderna
(urbana).
Muitos não são
verdadeiramente
disruptivos, outros
poderão ser.

• Sistemas de informação ao cidadão viajante

São todos
importantes,
mas são
suficientemente

• Smart ci;es /Smart mobility

Abrangentes?

• Soluções de mobilidade parMlhada

II Cultura e PráDca

As elites nacionais preocupam‐se em termos abstratos
«Mesmo que o automobilista venha a 30 ou 40 km/h e o peão se
aDrar para a passadeira diﬁcilmente o peão não
será colhido. As pessoas atravessam em qualquer
Lado como se lhes apetecesse e Dvessem direitos.
E muitas vezes ainda batem nos carros».
Carlos Barbosa, Presidente do ACP

• Os cidadãos enquanto coleMvo estão ainda muito reféns da
cultura do automóvel

• Na sociedade urbana emergem já nichos de jovens cidadãos
que exigem melhor espaço público, condições para os
modos suaves

• Tendencialmente a dependência da posse do automóvel

privado, ou do carro como quase único modo de deslocação
irá diminuir nas cidades

Questão:
Como criar uma “nova cultura de mobilidade “– educar para uma mobilidade
sustentável?

•

Expansão urbana/nova construção

•

Disseminação urbana

•

Grandes polos atractores e
geradores de deslocações fora dos
centros urbanos

Questão:
Como descontinuar este
caminho?
Como responder à inercia de
décadas, típica da urbanização e
dos seus estabelecimentos
físicos?

Questão:

• Desenho urbano e espaço público “invivíveis”

Como recentrar o
objecto das nossas
preocupações…..

………no Espaço Público?
………nas Pessoas ?

 Cultura e práIca PolíIca
• A mobilidade urbana não é um tema central na agenda políMca
nacional
• A nível local, o discurso “poliMcamente correto” é dominante; os
avanços na ação são Lmidos, pontuais, fragmentados.
• A estratégia e o planeamento são inconsistentes e raramente
enfrentam os interesses em jogo
• Existe um gap entre a leitura que os políMcos fazem do que
pensam os cidadãos e o que estes querem para a sua cidade e
estão dispostos a ceder.



Cultura e práIca PolíIca

Enrique Penãlosa

Ex Prefeito de Bogotá

“Tratar os engarrafamentos com vias maiores
é como apagar fogo com gasolina”
“Em uma boa cidade, as pessoas estão do lado
de fora, não em shopping centers. Em uma
boa cidade, não vamos de carro comprar pão e
leite. Somos pedestres, necessitamos
caminhar”
“Uma boa cidade não é aquela em que até os
pobres andam de carro, mas aquela em que
até os ricos usam transporte público. “

Questão:
Como multiplicar o número de políticos em Portugal com Visão e Estratégia

III Motores de Mudança

 Motores de mudança a nível instrumental
Dispomos de conceitos, manuais, guias, estratégias, planos, programas de
ﬁnanciamento nacionais e europeus, numas áreas mais consistentes, noutras
nem tanto

Diplomas decisivos para os
Transportes e Mobilidade:
•Regulamento europeu 1370/2007 ‐
abertura à concorrência do serviço de
transportes públicos de passageiros,
de
aplicação obrigatória até 2019
•Novo Regime Jurídico das autarquias
locais –Lei 75/2013 ‐ transferência de
competências AC/AL

Pacote da Mobilidade
Território, Acessibilidade
e Gestão de Mobilidade

 O Pacote da Mobilidade

Pacote da Mobilidade
Território, Acessibilidade
e Gestão de Mobilidade

2009/2011

Estratégia para a

abordagem das
questões das
acessibilidades, dos
transportes e da
mobilidade e da sua
relação com o
Ordenamento do
Território

Documentos disponíveis em hfp://www.imt‐ip.pt

 Motores de mudança nas PolíIcas Públicas
•Não existe uma visão holísMca da mobilidade em Portugal
•Faltam‐nos direcMzes claras, uma visão e um desígnio nacional que
enquadre e suporte a ação a nível central e local ( AC, comunidades
intermunicipais, municípios , cidades).d
•Falta‐nos perceber que um somatório de projetos, medidas e ações, é
necessário, mas não suﬁciente, para transformar as cidades.
•Falta‐nos perceber que as cidades se transformam com os cidadãos e
toda a comunidade, através de uma ação políMca compromeMda e
conMnuada aos diversos níveis

Cidades como Barcelona, Lyon, Copenhaga, Aberdeen,
Estrasburgo, San SebasDan, têm‐se vindo a transformar ao longo de
décadas através de políDcas arDculadas de mobilidade sustentável.

 Motores de mudança na administração central
•É necessária uma virtuosa e clara delimitação do papel das
administrações central e local e um equilíbrio na afectação de
recursos ﬁnanceiros
•À administração central cabe transmiMr conceitos, produzir
orientações, guidelines, regulamentação (ouvidos todos os atores),
contribuir para a coerência e integração transversal das políMcas
públicas, apoiar as autarquias na formação dos seus quadros
•Cabe ainda OBSERVAR, MONITORIZAR, AVALIAR

Não é com uma A.C. esvaziada de meios , como temos agora, que
isso se potencia.

 Motores de mudança na administração local
• À administração local, que gere as cidades e a mobilidade
urbana, cabe assegurar uma clara linha de ação políMca e fazer
escolhas.
• Cabe‐lhe ainda reunir recursos (humanos e ﬁnanceiros),
estruturar‐se, organizar‐se , capacitar‐se para exercer as novas
competências em matéria de transportes e mobilidade, em
arMculação com o planeamento e gestão urbanísMca.
• Finalmente terá que assegurar a formação e atualização de
quadros,
PLANEAR , DECIDIR, AGIR
E
OBSERVAR, MONITORIZAR, AVALIAR

 Motores de mudança na formação académica e
proﬁssional
A palavra mobilidade associada aos transportes é relaMvamente recente.
Os quadros técnicos no aMvo na administração pública, hoje em posições
de topo, foram formados nas décadas de 70 (ﬁnal), 80, 90 (pleno período
de acentuada pressão urbanísMca e forte explosão da motorização).
O paradigma do tráfego, trânsito, do congesMonamento versus capacidade
e ﬂuidez viárias, do TP versus TI, da oferta (infraestrutura e serviços)
versus procura, da segregação versus coexistência, assim como a visão
incrementalista do sistema de transportes foram o foco dessa formação.
As novas gerações, hoje a receber formação, trarão já uma perspeMva
diferente
As gerações anteriores no aMvo deverão atualizar competências e revisitar
conhecimentos adquiridos noutros contextos.

 Questões prioritárias 2010 ‐ 2020 ‐ Situação Portuguesa
Onde se jogam as mudanças nas cidades?
1.
2.
3.

Os PDM, PU e PP e a
Gestão Urbanís;ca
O Desenho Urbano
e
Os Planos de Mob. e
Transportes (PMT)

são chave para
estes Desaﬁos

4.
5.
6.
7.
8.

Desenvolvimento de redes de centralidades arMculadas com
condições de acessibilidade
Contenção da expansão urbana em “mancha de óleo”
estruturando os territórios urbanos fragmentados
Integração das redes de transportes e estruturação das áreas de
baixa densidade de ocupação, periurbanas arMculando‐as com as
redes de centralidades
Densiﬁcação do uso urbano em áreas de acessibilidade (potencial)
elevada
Valorização e integração urbanísMca dos interfaces de
transportes e acessos aos TP
Promoção de bons serviços de transportes públicos e redes
dedicadas à bicicleta
Desenvolvimento e qualiﬁcação da rede de percursos pedonais
Gestão da oferta de estacionamento em função de Mpos de
acessibilidade considerados desejáveis.
in Pacote da Mobilidade

 Motores de mudança na invesIgação
• A invesMgação aplicada em Portugal, nas áreas das novas tecnologias associadas aos
veículos e às TIC aMngiu um excelente nível. A conjugação de esforços entre
universidades e empresas tem sido virtuosa e é promissora.
• O mercado de novos serviços de mobilidade e o número crescente de empresas que
desenvolvem e comercializam aplicações associadas ao sector dos transportes, em
todos os domínios, evidenciam um grande dinamismo
• A situação é mais débil nas áreas de invesMgação cienLﬁca associadas a temáMcas
como por exemplo:

• Polí;cas públicas e cidadania
• Ar;culação urbanismo e transportes
• Impactos do sistema de transportes e dos padrões de mobilidade
sobre a Saúde Pública

• Externalidades nega;vas e posi;vas dos transportes sobre

ecosistemas e biodiversidade locais, valor fundiário e economia

• Evidência dos custos/beneTcios das medidas de mobilidade sustentável
• Sociologia e transportes

 Motores de mudança na mobilização dos actores
Envolvimento dos Players e Sociedade
 Players pró‐a;vos
e envolvidos ‐ do
sector empresarial
e de outros
sectores de
aDvidade
(transportes,
energia,ambiente
telecomunicações)

 Cidadãos
informados e
envolvidos

Notas ﬁnais
•

O direito à mobilidade é atualmente reconhecido como um direito de
cidadania que exige, em contraparMda, um equilíbrio entre os
comportamentos individuais e os interesses coleIvos.

•

É preciso mudar o paradigma da governança da cidade. Essa mudança
implica, sem dúvida, a atualização de qualiﬁcações técnicas, mas depende,
acima de tudo, de ganhar os políMcos e os cidadãos para uma "nova
cultura de mobilidade".
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