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APRESENTAÇÃO
PACOTE DA MOBILIDADE
 O conceito de mobilidade sustentável, cada vez mais presente nas políticas e estratégias
territoriais da União Europeia, pressupõe que os cidadãos, vivendo em cidades, vilas ou aldeias,
disponham de condições e escolhas de acessibilidade e mobilidade que lhes proporcionem
deslocações seguras, confortáveis, com tempos aceitáveis e custos acessíveis. Implica, ainda, que a
sua mobilidade se exerça com eficiência energética e reduzidos impactos ambientais.
A implementação de políticas que visem estes objectivos pressupõe a aplicação quer de novos e
harmonizados conceitos, instrumentos e técnicas, quer também, a passagem do discurso à acção no
terreno.
Mas acima de tudo o que é imperativo é conquistar a sociedade civil para uma nova cultura de
mobilidade.
mobilidade Este desafio pressupõe uma profunda alteração comportamental a nível do cidadão
individual, de grupos de cidadãos, de empresas, instituições e a adesão colectiva a propostas e
políticas em favor de uma mobilidade sustentável.
 Nos últimos anos, Portugal aprovou Planos, Estratégias e Directrizes Nacionais, nos sectores do
ordenamento do território, ambiente, energia, transportes, segurança rodoviária, elaborou Planos
Regionais de Ordenamento do Território, para todas as regiões do país e iniciou um processo
alargado de revisão de Planos Directores Municipais em muitos territórios concelhios.
Muitos desses instrumentos contêm orientações relevantes para o planeamento e operação dos
transportes ao nível local e regional, tanto para municípios, como para operadores de transportes e
outras entidades.
Num período mais recente, foram ainda aprovadas as Autoridades de Transportes de Lisboa e do
Porto, e entraram em vigor as novas directrizes para a contratação pública dos serviços de
transportes.
O Governo, através das Secretarias de Estado dos Transportes e do Ambiente, apoiou a elaboração
de numerosos “Estudos de Mobilidade e Transportes” e “Estudos de Reestruturação de Redes e
Serviços de transportes públicos” e um Programa em quarenta municípios designado “Projectos de
Mobilidade Sustentável”.
Entretanto, o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), 2007-2013 tem vindo a cofinanciar acções nestas áreas, tais como “Planos de Mobilidade Urbana Sustentável de âmbito
supramunicipal” e “Planos Intermunicipais de Mobilidade”.
Reconhecendo-se que nem sempre este conjunto de iniciativas teve o adequado enquadramento
conceptual e metodológico e se inseriu numa lógica de operacionalidade susceptível de produzir os
resultados esperados - no que se refere à eficiência, equidade e sustentabilidade do sistema de
acessibilidades, mobilidade e transportes - o IMTT entendeu que era altura de contribuir com
objectividade, para a clarificação necessária nos planos técnico/científico e institucional.
Assim, definiu uma estratégia para a mobilidade sustentável através de um quadro de referência
para a abordagem das questões relacionadas com o território, acessibilidades, os transportes e a
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mobilidade, consubstanciado na produção de vários documentos enquadradores , cujo conjunto
designou de “Pacote
Pacote da Mobilidade”.
Mobilidade
Visando garantir coerência entre as diversas peças a produzir, e um mais amplo consenso na
comunidade técnico-científica, acerca dos objectivos e conteúdos dos documentos, o IMTT, associou
às conceituadas equipas de consultores, um grupo de peritos convidados, de reconhecido prestígio e
mérito que prestou a sua contribuição, em sessões de trabalho e através de comentários e
pareceres à realização dos principais estudos incluídos no Pacote da Mobilidade. Também foram
associados a estas sessões de trabalho vários stakeholders, em função das matérias específicas DGOTDU, Empresas e Pólos que têm em execução projectos de Gestão da Mobilidade.
 Sob o lema “TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE e GESTÃO DE MOBILIDADE”, foi organizada uma
Conferência de três dias, em Abril de 2010, na qual o IMTT assumiu o compromisso com os cerca de
600 participantes, de devolver a todos os resultados dos trabalhos do Pacote da Mobilidade, através
de um site específico, por forma a acolher, antes da versão final dos documentos, as opiniões e os
contributos e sugestões de um amplo e variado leque de entidades - cidades, municípios, operadores
de transportes, agências, associações, ONG, entidades públicas, empresas, universidades e centros
de investigação, profissionais.
Assim, apresenta-se a presente componente do Pacote da Mobilidade que assinalamos em
destaque, convidando à participação e inter-acção, através do site indicado.
• DIRECTRIZES NACIONAIS PARA A MOBILIDADE
• GUIÃO ORIENTADOR - ACESSIBILIDADES, MOBILIDADE E TRANSPORTES NOS PLANOS
MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PDM, PU E PP)
• GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
• COLECÇÃO DE BROCHURAS TÉCNICAS / TEMÁTICAS de apoio à elaboração de PLANOS DE
MOBILIDADE E TRANSPORTES
• GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MOBILIDADE DE EMPRESAS E PÓLOS (Geradores e
Atractores de deslocações)
• APOIO TÉCNICO e FINANCEIRO DO ESTADO

O “Guia
Guia para a Elaboração de Planos
Planos de Mobilidade e Transportes”,
Transportes é um documento que tem
como objectivo estimular a elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes e orientar a sua
realização, alertando para a necessidade de uma reflexão integrada sobre o território, as
acessibilidades e mobilidade.
Para o IMTT, a produção deste instrumento, inscreve-se na perspectiva do contributo da
administração central para a divulgação de metodologias e boas práticas nacionais e internacionais
junto das autarquias que terão a responsabilidade de execução dos PMT, mas também, junto de um
público mais vasto, envolvido na problemática da organização da mobilidade, nomeadamente
operadores de transportes, gestores de infra-estruturas de transportes, comunidades locais,
profissionais do sector.

1

Consultar Anexo L

2

O Guia pressupõe uma abordagem que deve ser lida de uma forma flexível e ajustada a cada caso
concreto, em função da dimensão e complexidade dos problemas em presença.

IMTT, Março de 2011

Aceda ao site do IMTT: www.imtt.pt e ao site http://www.conferenciamobilidade.imtt.pt/ do Pacote
da Mobilidade.
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Inclusão

PNPA

Rodoviária
ETAC

Plano Estratégico de Transportes

Plano Nacional de Promoção da
Acessibilidade

PparPpar-RLVT Plano para a melhoria da
qualidade do ar na região de
Lisboa e Vale do Tejo
PparPpar-RN

Plano para a melhoria da qualidade
do ar na região Norte

PROT

Plano Regional de Ordenamento do
Território

QREN

Quadro de Referência Estratégico
Nacional

estruturas Rodoviárias, I.P.
RGR

Regulamento Geral do Ruído

SIG

Sistema de Informação Geográfica

Transport Plan)

TC

Transporte Colectivo

OD

Origem-Destino

TCSP

Transporte Colectivo em Sítio

PDM

Plano Director Municipal

IUC

Imposto Único de Circulação

LTP

Plano Local de Transporte (Local

Próprio
TI

Transporte Individual
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A – O GUIA PARA A ELABORAÇÃO
DE PMT

A. O Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e
Transportes (PMT)

A.1.

Estrutura Geral

O presente documento inicia-se com uma breve apresentação do Guia para a

Apresentação do

elaboração dos Planos de Mobilidade e Transportes, onde se identificam os seus

Guia

principais objectivos e o público-alvo, se descreve a metodologia adoptada no seu
desenvolvimento e se apresenta sucintamente a sua estrutura geral, de forma a facilitar
a sua utilização.
O Guia encontra-se estruturado em 2 partes principais:
PARTE I - Enquadramento estratégico (directrizes nacionais) e introdução aos PMT
– Onde, por um lado, se apresentam as Directrizes Nacionais que deverão ancorar o
desenvolvimento e promoção dos PMT a uma estratégia nacional e, por outro, se

Parte I & II –

introduzem os PMT, apresentando a sua definição e identificando as principais

Directrizes

vantagens da sua implementação e os factores críticos de sucesso na sua preparação,

nacionais e

elaboração e implementação.

descrição do PMT

PARTE II – Da ideia à concretização do Plano – Onde se descrevem as diversas
actividades necessárias para concretizar os PMT, apresentando orientações e
metodologias para a preparação, elaboração, implementação e monitorização dos
planos, assim como definindo os momentos e as formas de dirigir a participação pública
e a divulgação da informação.
Uma breve síntese dos capítulos principais é apresentada no Quadro 1.
Para além dos conteúdos acima descritos, o Guia contém ainda uma secção final de
Anexos onde se apresentam:
•

a descrição dos documentos que integram o “Pacote da Mobilidade”

•

um Glossário explicativo dos termos utilizados no Guia;

•

um protótipo dos Termos de Referência para a realização de um PMT;

•

uma lista de indicadores de monitorização que poderá ser utilizada como “um

Glossário, termos

menu”, onde os municípios poderão escolher os mais apropriados à sua situação
concreta;
•

referências bibliográficas.
1
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Quadro 1: Estrutura geral do Guia
Apresentação do Guia

A. O Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e
Transportes (PMT)
Qual o objectivo do guia? A quem se dirige? Quais são os seus
principais conteúdos?
B. Enquadramento Estratégico: Directrizes Nacionais para a
Mobilidade

PARTE I:
Enquadramento
estratégico (directrizes
nacionais) e introdução
aos PMT

Qual é o enquadramento estratégico existente? Quais os aspectos
mais relevantes das Directrizes Nacionais para o desenvolvimento
dos PMT?
C. Planos de Mobilidade e Transportes
O que é um PMT? Quais as vantagens da sua realização? Quais
os factores críticos de sucesso na sua preparação,
desenvolvimento e implementação?
D. Abordagem metodológica proposta
Quais as fases de trabalho recomendadas para o desenvolvimento
do Plano?
E. Actores intervenientes no desenvolvimento do PMT
Quais os principais actores a envolver na preparação, elaboração e
implementação do Plano?
F. Preparação do Plano de Mobilidade e Transportes
Como iniciar e organizar o processo? Quem deve estar envolvido e
como? Qual a informação de base necessária?
G. Elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes

PARTE II:
Da ideia à concretização do
Plano - Colocar em prática
o PMT

Quais as análises e diagnóstico a realizar? Como definir a
estratégia de intervenção? Como definir as propostas? Como
desenvolver o Programa de Acção?
H. Implementação do Plano de Mobilidade e Transportes
Como implementar o PMT? Quem deve estar envolvido e como?
I. Acompanhamento e Monitorização
Como avaliar e monitorizar o PMT? Quais os indicadores a
considerar? Como organizar este processo?
J. Participação pública
Qual o objectivo da participação pública? Em que momentos deve
ser promovida? Quem deve ser envolvido? Que tipo de aspectos
devem ser abordados nos vários momentos? Que métodos devem
ser aplicados? Que riscos e que benefícios podem ser
considerados?
K. Sistema de Informação
Que tipo de informação deve ser recolhida e tratada? Que tipo de
sistema de informação deve ser pensado? Qual a informação a
partilhar com o público?
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A.2.

Objectivos

Este Guia tem como objectivo estimular e orientar os municípios no processo de

Objectivo do

elaboração dos Planos de Mobilidade e Transportes (PMT).

Guia

A sua produção e desenvolvimento tomaram como base as linhas de orientação e
opções estratégicas apresentadas nas Directrizes Nacionais para a Mobilidade2,
procurando:
•

abordar as principais questões envolvidas na elaboração e implementação de
Planos de Mobilidade e Transportes, alertando para a necessidade de uma reflexão
global e integrada sobre as vários componentes dos sistemas de acessibilidades e
mobilidade;

•

explicitar os conteúdos e metodologias dos Planos de Mobilidade e Transportes
com uma abordagem simples, concisa e esquemática, na perspectiva de suporte às
equipas que irão desenvolver os referidos planos, de modo a que o Guia seja útil e
acessível para todos;

•

evidenciar exemplos de diversas práticas de forma a que os municípios possam
aprender com a experiência de outros, mas sem nunca esquecer a necessidade de
proceder a adaptações em função dos contextos locais;

•

apontar outras fontes de referência para consulta de documentos metodológicos
mais extensos.

Note-se que as metodologias aqui apresentadas têm um carácter orientador e não

Documento

devem ser olhadas como sendo obrigatórias. A intenção do Guia não é ditar soluções

Orientador

únicas para todos, nem soluções vindas do topo. Cada autarquia é livre de desenvolver o
seu esquema de trabalho ou de realizar adaptações segundo as características
particulares do seu concelho.
O Guia não deve igualmente ser visto como um manual técnico, abrangendo todos
os procedimentos necessários para elaborar um PMT. A ênfase deste documento é
sobre a visão geral e não sobre detalhes técnicos.
Após a implementação da primeira geração de PMT o Guia deverá ser revisto, de modo
a contemplar os ensinamentos adquiridos.
Apesar deste documento ter sido realizado principalmente para auxiliar as autarquias no

A quem se

desenvolvimento dos seus PMT, espera-se que o Guia desperte interesse a um público

dirige?

1

Consultar o “Pacote da Mobilidade” -. “Directrizes Nacionais para a Mobilidade”, IMTT, 2011. Neste Guia são
apresentadas as Directrizes no capítulo B.
3
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mais vasto envolvido na problemática da organização da mobilidade, nomeadamente
operadores de transporte, gestores de infra-estruturas de transportes, comunidades
locais, contribuindo deste modo para uma compreensão comum dos objectivos, dos
problemas a serem enfrentados e das estratégias possíveis e consequentes
medidas de acção de um PMT.

A.3.

Metodologia adoptada

Abordagem

Para o desenvolvimento do Guia foi tida em consideração a realidade nacional e as

adoptada e

experiências internacionais, com especial destaque para o disposto na estratégia

principais

europeia para a promoção de uma mobilidade sustentável. Foi realizada, numa primeira

documentos

fase de trabalho, uma recensão de manuais, estudos, comunicações da Comissão

analisados

Europeia e planos existentes, com o intuito de acompanhar o “estado da arte” nesta
temática e conhecer de perto exemplos da experiência de outros países como o Reino
Unido, França, Espanha e Brasil. Entre os documentos consultados destacam-se os
apresentados no quadro seguinte.

Quadro 2: Principais documentos analisados
Planos/Estudos/Projectos de
Mobilidade

Guias e Manuais

3

•

Manual de Metodologia e Boas Práticas para a elaboração de um Plano de Mobilidade
Sustentável, produzido no âmbito do Sub-Projecto TRAMO - Operação Quadro Regional
MARE (Portugal, 2008);

•

Projecto Mobilidade Sustentável; Volume I: Concepção, Principais Conclusões e
Recomendações; Volume II: Manual de Boas Práticas para uma Mobilidade Sustentável,
publicados pela Agência Portuguesa do Ambiente (Portugal, 2010);

•

Guia de práticas para a elaboração e implementação de Planos de Mobilidade Urbana
Sustentável (PMUS), publicado pelo IDAE – Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (Espanha, 2006);

•

Guia para elaboração de Planos de Transporte Local (LTP), publicado pelo Department for
Transport (Reino Unido, 2004 e 2009);

•

Guias para desenvolvimento de Planos de Deslocações Urbanas (PDU), publicado pelo
CERTU (França, 1996);

•

Caderno de Referência para a Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana, publicado pelo
Ministério das Cidades (Brasil, 2007)

•

Guia básico para a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana, produzido pela Generalitat
de Catalunya (Espanha, 2006)

•

Manual de Planeamento de Transporte Urbano Sustentável (SUTP), desenvolvido para a
Comissão Europeia com colaboração dos parceiros do projecto europeu PILOT - Planning
Integrated Local Transport (2007)

•

Sustainable Urban Transport Plans, documento preparatório elaborado no seguimento da
Estratégia Temática sobre o Ambiente Urbano (CE, 2007)

Alguns destes Planos de Mobilidade estão disponíveis no Centro de Documentação do IMTT.
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•

Planos e Estudos de
Mobilidade de Lisboa, Oeiras,
Funchal e Cascais (em fase
de elaboração),
Leiria,Almada,… ;

•

Estudos de Mobilidade e de
Redes e Serviços de
Transportes públicos
rodoviários, apoiados pelo
IMTT e ex-DGTT

•

40 Projectos de Mobilidade
Sustentável realizados em
municípios portugueses no
âmbito do projecto Mobilidade
Sustentável da Agência
Portuguesa do Ambiente
(APA)3
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Na etapa seguinte, a partir da recensão destes documentos, procedeu-se a uma
selecção das metodologias que se consideraram mais adequadas e definiram-se os
procedimentos e a estrutura dos PMT, com a identificação das grandes fases de
trabalhos e das principais actividades a desenvolver em cada uma delas. Foi ainda
seleccionado um conjunto de exemplos concretos que permitiu ilustrar os conteúdos.
Em paralelo, realizaram-se várias sessões de apresentações/audições com um grupo

Validação da

de peritos convidados. A discussão e reflexão conjunta entre a equipa de consultores,

metodologia e

equipa do IMTT e grupo de peritos permitiu aferir e validar a metodologia e a estrutura

discussão de

das Directrizes e Guia e contribuiu para a discussão sobre as opções estratégicas e os

conceitos

conteúdos a desenvolver e para a sua posterior consolidação. A cada perito foi solicitada
pelo IMTT a produção de uma reflexão sobre os documentos apresentados, reflexões
essas que foram, na sua maioria, internalizadas neste documento final.
Para além da elaboração do Guia, foi produzido um Glossário de Termos e um
exemplo de Termos de Referência para o desenvolvimento do PMT. O Glossário de
Termos é composto pelas definições e conceitos mais importantes para a compreensão
do Guia e elaboração dos PMT, permitindo que todos os leitores partam da mesma base
de entendimento e tenham uma linguagem comum. Os Termos de Referência pretendem
auxiliar as entidades no arranque do plano, definindo os principais conteúdos e
procedimentos a desenvolver na sua elaboração, tanto nos casos em que o PMT é
desenvolvido internamente pelos municípios, como nos casos em que o município
recorre à contratação de uma equipa externa.

Figura 1: Metodologia adoptada no desenvolvimento do Guia

5
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PARTE I – ENQUADRAMENTO
ESTRATÉGICO E
INTRODUÇÃO AOS PMT

Parte I
Enquadramento Estratégico
(Directrizes Nacionais) e
Introdução aos PMT
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B. Enquadramento Estratégico: Directrizes Nacionais
para a Mobilidade

B.1.

Introdução

Identificada a necessidade de desenvolver e traçar linhas de orientação para a

Estratégia

política nacional de mobilidade que permitissem ancorar o desenvolvimento e a

nacional –

promoção de Planos de Mobilidade e Transportes, o IMTT definiu uma estratégia para

Directrizes

a mobilidade sustentável através de um quadro de referência para a abordagem das

para a

questões relacionadas com o território, acessibilidades, os transportes e a

Mobilidade

mobilidade, consubstanciado na produção de vários documentos enquadradores, cujo
4

conjunto designou de “Pacote da Mobilidade” , no âmbito do qual se desenvolveram as
Directrizes Nacionais para a Mobilidade, assim como o presente Guia.
As Directrizes Nacionais para a Mobilidade constituem um instrumento orientador,
no qual se definem:
•

uma estratégia de mobilidade, numa perspectiva de sustentabilidade;

•

os instrumentos, planos/programas para a sua prossecução;

•

a abrangência territorial e a obrigatoriedade de elaboração dos referidos
instrumentos;

•

os respectivos conteúdos;

•

o processo de elaboração, aprovação e participação pública;

•

o período de vigência dos referidos instrumentos e as condições da respectiva
monitorização e revisão.”

Nos pontos seguintes do documento resumem-se os aspectos mais relevantes das
Directrizes para o desenvolvimento dos Planos de Mobilidade e Transportes.

B.2.

Linhas de orientação para a mobilidade

As Directrizes Nacionais para a Mobilidade estabelecem linhas de orientação (Quadro 3)

4

Consultar a descrição dos documentos constituintes do “Pacote da Mobilidade”, em anexo.
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que devem ser entendidas como o conjunto de princípios a reter, não sendo contudo
obrigatório que sejam cumpridas
cumpridas de forma exaustiva por todos os municípios que
pretendam estabelecer um modelo de gestão da mobilidade equilibrado e eficiente.
Estas linhas orientadoras são flexíveis e adaptáveis, devendo ser aplicadas de acordo
com as características específicas de cada área de intervenção. No sentido de tornar
mais claras as opções tomadas recomenda-se que em cada caso se explicitem as
razões que levam a considerar a aderência (ou rejeição) de alguma(s) das linhas de

orientação, o que deverá ser realizado na fase de validação dos objectivos.
No total, foram definidas onze linhas de orientação para a mobilidade. A melhoria da
informação e o assegurar da participação pública são entendidas como orientações

transversais, que devem estar presentes quando se consideram cada uma das
restantes orientações. No quadro seguinte apresenta-se uma descrição sucinta do que
se pretende com a consideração de cada uma destas linhas de orientação.

Quadro 3: Linhas de Orientação e principais objectivos

Linhas de
orientação
como
princípios a
reter
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B.3.

Abrangência territorial e obrigatoriedade de realização do PMT

As Directrizes Nacionais para a Mobilidade estabelecem que o PMT possa ser:
•

De âmbito regional ou metropolitano, se se entender que as dinâmicas

Qual o âmbito

actuais, ou que se pretendem fomentar num quadro de desenvolvimento

territorial dos

regional, são de molde a tornar vantajoso o desenvolvimento de um Plano de

PMT?

Mobilidade Regional (ou Metropolitano);
•

De âmbito concelhio, resultando o Plano de Mobilidade e Transportes num
Programa de Acção do município no que respeita à gestão da mobilidade.

A decisão da abrangência territorial do Plano, intermunicipal ou concelhio, não invalida
que, embora estudando-se o respectivo território como um todo, possa ser definido o
aprofundamento das acções relativamente a determinadas áreas (aglomerados urbanos,
territórios de expansão urbana, zonas de baixa densidade, entre outros) ou temas
específicos

(e.g.,

soluções

de

transportes

flexíveis,

logística,

circulação

e

estacionamento, interfaces de transportes).
Relativamente à obrigatoriedade de realização dos PMT, as Directrizes Nacionais para
a Mobilidade estipulam o seguinte:
Para além dos Planos de Mobilidade e Transportes previstos para as Áreas
5

Metropolitanas de Lisboa e do Porto , são obrigatórios os PMT:
•

realizar um

No prazo máximo de 5 anos, para todos os concelhos com mais de 50 mil
6

habitantes (ou próximo desse limiar) e em todos os restantes concelhos com
cidades capitais de distrito.

Quem deve

7

São recomendáveis, neste período, os PMT de Consórcios de Concelhos que
pretendam realizar Planos de Mobilidade Inter-Municipais, desde que cumprindo
obrigatoriamente o primeiro critério, e um dos seguintes critérios:
i)

Contiguidade e exclusividade na agregação

ii)

Concelhos identificados como pertencentes a uma aglomeração ou sistema
urbano no PROT correspondente ou que apresentem dinâmicas inter-concelhias

5

Lei 1/2009 de 5 de Janeiro que consagra os Planos de Mobilidade e Transportes nas áreas metropolitanas de
Lisboa e do Porto com a designação de Plano de Deslocações Urbanas (PDU)
6 Incluem-se os concelhos localizados nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto com mais de 50 mil
habitantes.
7 Os concelhos para os quais a realização dos PMT é obrigatória constam do anexo 3 ao documento “Directrizes
Nacionais para a Mobilidade”.
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apreciada e
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iguais ou superiores a 10% da mobilidade pendular do total dos concelhos
(Censos)
iii)

Dimensão populacional ≥ 100 mil habitantes

São voluntários para os restantes concelhos com limiares populacionais inferiores a 50
mil habitantes.

B.4.

Principais conteúdos dos PMT

Os PMT deverão ser adaptados à diversidade geográfica, contextos de desenvolvimento
ou à dimensão dos municípios. Neste sentido, as directrizes estabelecem um quadro de
referência para o desenvolvimento dos principais conteúdos dos planos, que permite a
sua adaptação ao contexto e objectivos locais. Refira-se que nem todos os temas
apresentados terão que ser abordados nos PMT.
Para além dos conteúdos a incluir ao nível dos PMT, também o grau de detalhe das
análises e propostas poderá ser diferenciado consoante a dimensão populacional e a
complexidade do município de intervenção. O carácter destes planos também poderá
variar em função destes parâmetros e dos objectivos a alcançar, assumindo um papel
mais estratégico nas áreas de intervenção de maior dimensão populacional, e um papel
mais operacional nas menores. (Consultar o documento Directrizes Nacionais Para a
Mobilidade - Quadro de Conteúdos dos PMT).

B.5.

Aprovação do PMT

O Plano de Mobilidade e Transportes deve ser objecto de aprovação pela Assembleia
Quem aprova
os PMT?

Municipal respectiva, quando realizado por um só município, ou das várias Assembleias
Municipais quando em realização supra-municipal.
Caso um plano seja comparticipado financeiramente pelo Estado Central, a sua
aprovação e avaliação de conformidade com as Directrizes, por parte do MOPTC (ou
pela entidade que este designar) assume cariz obrigatório. Nos casos em que não exista
essa comparticipação financeira, mantém-se a obrigatoriedade de informar e remeter ao
MOPTC (ou entidade por este designada) o respectivo PMT.
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B.6.

Período de vigência do PMT

O período de vigência dos PMT deve procurar assegurar a coerência com os
instrumentos de planeamento territorial, cuja métrica é de 10 anos. Contudo, e tendo
atenção que ao nível do planeamento da mobilidade existe uma evolução permanente e
de elevada complexidade, recomenda-se que os PMT tenham um período de vigência
de 5 anos. Assim, os PMT devem ser elaborados e revistos a cada 5 anos, devendo
contudo, incluir um Programa de Acção a 10 anos, o qual deverá contemplar acções
de curto, médio e longo prazo, por forma a permitir avaliar a sua realização temporal.
Ao fim de 5 anos, a abordagem adoptada na revisão do plano pode ser mais ou menos
aprofundada, em função das alterações dos padrões de acessibilidade e de mobilidade
que tenham ocorrido no decurso desse período temporal, assim como do efectivo grau
de contribuição das acções executadas para a prossecução dos objectivos iniciais do
plano. A análise e a avaliação, desenvolvidas no âmbito da monitorização do plano,
desempenham assim um papel fundamental no processo de decisão sobre a revisão.
Este novo PMT deverá apresentar um Programa de Acção para os 10 anos seguintes.
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C. Plano de Mobilidade e Transportes

C.1.

Definição do Plano de Mobilidade e Transportes

O PMT é um instrumento que estabelece a estratégia global de intervenção em
8

matéria de organização das acessibilidades e gestão da mobilidade, definindo um
conjunto de acções e medidas que contribuam para a implementação e promoção de um

Definição de
PMT

modelo de mobilidade mais sustentável:
•

compatível com o desenvolvimento económico;

•

indutor de uma maior coesão social;

•

e orientado para a protecção do ambiente e eficiência energética.

Os PMT respondem assim a uma necessidade de desenvolver sistemas de transporte
9

sustentáveis . Estes deverão ser coerentes com as linhas de orientação nacionais
anteriormente descritas, procurando alcançar, pelo menos, os seguintes objectivos:
•

•

Melhorar a eficiência, eficácia e equidade do custo do transporte de pessoas e

Objectivos dos

bens, tendo em consideração os custos externos;

PMT

Promover uma transferência equilibrada para modos de transporte mais limpos
e eficientes;

•

Garantir a acessibilidade oferecida pelo sistema de transporte para todos;

•

Reduzir o impacte negativo do sistema de transportes sobre a saúde e a
segurança dos cidadãos, em particular dos mais vulneráveis;

•

Reduzir a poluição atmosférica, o ruído, as emissões de gases com efeito de
estufa e o consumo de energia.

Para tal, os PMT deverão apresentar as seguintes características:
•

abordar globalmente todos os modos e formas de transporte na área em estudo:

Características

públicos e privados; passageiros e mercadorias; motorizados e não motorizados; em

dos PMT

8 Entende-se neste ponto a Acessibilidade como Facilidade facultada às pessoas para atingirem um destino, utilizando
um determinado sistema de transportes, dependente da existência da escolha modal, do custo ocasionado pela
deslocação, do tempo de percurso, da segurança em todas as etapas da viagem e da compatibilidade das limitações
individuais relativas a horários e capacidades físicas.
9 Este conceito tem sido amplamente discutido, apresentando o Conselho Europeu dos Ministros de Transportes uma
definição na resolução denominada Strategy For Integrating Environment And Sustainable Development Into The
Transport Policy, adoptada 2001 (http://corporate.skynet.be/sustainablefreight/trans-counci-conclusion-05-04-01.htm).
Consultar anexo para mais informação.
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circulação e estacionamento;
•

desenvolver uma abordagem participativa, envolvendo os cidadãos desde o início e
durante todo o processo de tomada de decisão, execução e avaliação;

•

desenvolver uma abordagem integrada, com um esforço de coordenação horizontal
(i.e., com outras políticas, estratégias e planos), vertical (i.e. com níveis relevantes
de governação) e espacial (i.e. considerando a área envolvente);

•

promover a cooperação política e técnica, procurando envolver os actores
relevantes, cujas competências e decisões podem ser essenciais para a elaboração
e implementação do plano;

•

desenvolver uma abordagem centrada no alcance de metas quantificáveis,
apropriadas ao contexto territorial, a qual deve ser derivada de objectivos
operacionais delineados de acordo com uma estratégia global de promoção de um
desenvolvimento sustentável.

Frequentemente, confunde-se o âmbito dos PMT com o dos Estudos de Circulação e
O PMT não é um

Estacionamento que estruturam abordagens distintas. Os Estudos de Circulação e

Estudo de

Estacionamento avaliam o comportamento das infra-estruturas rodoviárias, ou seja,

Circulação e

determinam as intensidades de tráfego que podem suportar e a reserva de capacidade

Estacionamento

rodoviária, identificando problemas de congestionamento, de sobreocupação (do espaço
público por veículos motorizados) e de carências de estacionamento e desenvolvendo
soluções de minimização ou eliminação destes problemas. Os PMT têm um âmbito mais
estratégico,

abrangente,

multidisciplinar

e

integrador,

incorporando

as

várias

componentes dos sistemas de acessibilidades e mobilidade e as suas sinergias com a
ocupação e planeamento do território e a qualidade do ambiente urbano. No limite, uma
das propostas do PMT pode ser precisamente a realização de um Estudo de Circulação
e Estacionamento para um determinado aglomerado ou área de intervenção.

C.2.
Porquê realizar
um PMT?

Principais vantagens da implementação de um PMT

Os actuais padrões de mobilidade e as suas consequências apontam para a
necessidade de mitigar os seus efeitos negativos e tentar chegar a um desenvolvimento
mais sustentável. Grande parte das questões mais prementes relacionadas com o
sistema de acessibilidades rodoviárias - como o congestionamento rodoviário e a
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disponibilidade de alternativas atractivas ao automóvel particular - são essencialmente
de natureza local ou regional e, como tal, necessitam de soluções desse âmbito.
Neste contexto, os PMT conferem às autarquias a oportunidade de produzir
estratégias de transportes globais e integradas, abrangendo todas as componentes
do sistema, podendo estas constituir a chave para a entrega de opções que conduzam a
uma melhoria na gestão da mobilidade.

Correctamente implementados, estes planos permitem considerar uma série de
benefícios económicos, ambientais e sociais para a comunidade, destacando-se:
•

Melhoria das condições de acessibilidade para todos os cidadãos, incluindo as
pessoas com mobilidade reduzida e os grupos populacionais mais vulneráveis:
idosos e crianças;

•

Melhoria do serviço de transportes públicos oferecido aos cidadãos e das
condições para as deslocações a pé e em bicicleta;

•

Melhoria da qualidade do ambiente urbano, com a redução do ruído e a melhoria
da qualidade do ar;

•

Melhoria da qualidade de vida e da saúde dos residentes, devido, não só à
melhoria da qualidade do ambiente urbano, mas também à promoção da utilização
de modos suaves;

•

Redistribuição do espaço público, de forma a tendencialmente reduzir o espaço
excessivo reservado ao automóvel, promovendo deste modo mais oportunidades
para interacções sociais e usufruto da cidade;

•

Promoção da integração entre o planeamento das acessibilidades e o
planeamento urbano;

•

Melhoria da segurança rodoviária, com diminuição do número de acidentes;

•

Diminuição do congestionamento rodoviário e, consequentemente, dos seus
efeitos nocivos: ruído, poluição do ar, gases de efeito estufa e acidentes;

•

Contribuição para o aumento da eficiência energética;

•

Redução do tempo consumido em deslocações;

•

Melhoria da imagem, atractividade e competitividade do território municipal.
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C.3.

Factores críticos de sucesso

Os principais factores críticos de sucesso na preparação, desenvolvimento e
implementação do PMT prendem-se sobretudo com:

Que factores
condicionam o
sucesso dos
PMT?

•

Coordenação forte e elevado envolvimento político;

•

Definição de objectivos claros, mensuráveis, coerentes e realistas;

•

Envolvimento de todos os actores relevantes na organização da mobilidade, desde
a fase de preparação do PMT;

•

Articulação do Programa de Acção do PMT com as propostas de intervenções ao
nível do Desenvolvimento Urbano e Usos do Solo;

•

Promoção de processos participados (divulgação da informação, consulta pública,
participação activa);

•

Garantia de um processo de monitorização eficaz, com a eventual introdução de
medidas correctivas;

•

Conhecimento claro dos montantes financeiros disponíveis para a implementação
das acções do PMT;

•

Definição

de

uma

calendarização

rigorosa

das

acções

a

desenvolver,

comprometendo todos os intervenientes, e garantia do seu cumprimento;
•

Responsabilidade clara da estrutura face à implementação das diferentes medidas
constantes no Programa de Acção.
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D. Abordagem metodológica proposta

A metodologia proposta para colocar em prática o PMT assenta no desenvolvimento
de três fases de trabalho sequenciais – designadas por Preparação, Elaboração e
Implementação

do

Plano

–,

as

quais

deverão

ser

acompanhadas

pelo

estabelecimento de um modelo de Participação Pública, um Sistema de
Informação e uma estrutura de Monitorização eficazes.
Na Figura 2 apresentam-se as principais fases de desenvolvimento do PMT,
desagregando-se, para cada uma, as principais etapas. Estas fases serão descritas
nos pontos seguintes, sendo apresentado, no final de cada capítulo, um quadro
síntese, onde se descrevem sumariamente os objectivos, as principais actividades, os
documentos a produzir e quem é o responsável por cada uma delas.

Figura 2: Principais Etapas do PMT

A fase de Preparação do Plano traduz-se sobretudo num exercício de autoPreparação

diagnóstico no qual a(s) autarquia(s) avalia(m) a pertinência de avançarem ou não

do PMT

para a realização de um PMT, tendo em consideração a leitura que fazem sobre o
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funcionamento do seu sistema de mobilidade. No caso da decisão recair sobre a
execução do PMT, deverão ser desenvolvidos nesta fase os procedimentos
necessários para o arranque deste processo, nomeadamente, a definição dos
principais objectivos estratégicos que se pretendem alcançar, dos termos de
referência para a elaboração do plano e a constituição das estruturas políticas e
técnicas a envolver no PMT.
A fase de Elaboração do Plano pode ser constituída por seis etapas de trabalho
Elaboração

(Figura 2), iniciando-se com a realização da caracterização e diagnóstico do território

do PMT

alvo de intervenção, incluindo a identificação dos principais problemas, bem como das
potencialidades, e culminando com a elaboração do Programa de Acção, onde se
define o escalonamento temporal das intervenções, se elabora uma estimativa de
custos e se identificam os meios de financiamento possíveis.

Implementação

Na fase de Implementação do Plano são estabelecidos os procedimentos que

do PMT

conduzem à sua concretização, segundo o programa de acção estabelecido.

Participação

Quer a Participação pública, quer o Sistema de Informação, são temas

púbica &

transversais às diferentes fases de Preparação, Elaboração e Implementação do PMT

Sistema de

e, por essa razão, optou-se por tratar estes dois temas em etapas próprias, de modo a

informação

que as autarquias possam identificar facilmente as acções / iniciativas que podem ser
realizadas ao longo do processo de concretização do plano.

Acompanhamento e

No que concerne à Monitorização, apesar deste processo se iniciar durante a fase de

Monitorização do

elaboração do plano, está estreitamente relacionado com a fase de Implementação.

PMT

No entanto, apesar da sua importância, a monitorização é uma das etapas
frequentemente esquecidas pelo que se optou por a tratar em capítulo específico.
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E. Actores intervenientes no desenvolvimento do PMT

O envolvimento político, o envolvimento de todos os actores relevantes na
organização da mobilidade e a participação pública são factores determinantes
para o sucesso da implementação do PMT.
Deste modo, o conjunto dos principais actores interveniente no desenvolvimento do
PMT deverá englobar a autarquia, com o seu executivo e os técnicos municipais; as
entidades externas que, de forma directa ou indirecta, contribuem para a melhoria e
organização da mobilidade (operadores de transporte, gestores de infra-estruturas e
organismos da administração central); e a população em geral (consultar capítulo J
sobre o modelo de participação pública).
Relativamente à autarquia e às entidades externas, recomenda-se a constituição de
três estruturas distintas, nomeadamente: Comissão Executiva, Grupo Técnico de
Trabalho e Comissão de Acompanhamento. No Quadro 4 apresenta-se para cada
uma das estruturas políticas/técnicas a respectiva função e a composição possível.
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Quadro 4: Estruturas políticas e técnicas de um PMT
Estruturas políticas
e técnicas

Função

Composição possível

Comissão Executiva
(CE)

A CE tem como função validar os
principais objectivos e linhas de acção
para o PMT, orientar os estudos e a
concertação entre parceiros, validar
politicamente os principais resultados e
eventuais adaptações ao plano e
submetê-los à decisão da Câmara,
coordenar a implementação do plano.

Executivo Municipal (Presidente da
autarquia e/ou vereadores)
responsáveis quer pelas políticas de
transporte, urbanismo e ambiente,
quer pelas políticas sociais e
económicas para a área de estudo.

Grupo Técnico de
Trabalho (GTT)

Este grupo de trabalho tem como funções
a
elaboração,
implementação
e
acompanhamento do PMT.

Técnicos Municipais das áreas de
transporte, urbanismo e
arquitectura, ambiente,
desenvolvimento socioeconómico e
emprego, etc.; Consultores externos

A CA tem como função acompanhar o
desenvolvimento do estudo, transmitindo a
sua experiência e informação e emitindo
pareceres.

Representantes de entidades
relevantes na elaboração do PMT,
como por exemplo:
Organismos da administração
central e regional (IMTT; CCDR;
AMT); Operadores de TP; Gestores
de Infra-estruturas; Direcção de
agrupamentos escolares;
Associações de cidadãos (ONG),
comerciais e/ou industriais; Forças
de Segurança Pública e Bombeiros;
Municípios vizinhos; Juntas de
Freguesia; Assembleia Municipal.

Comissão de
Acompanhamento
(CA)
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F. Preparação do Plano de Mobilidade e Transportes

F.1.

Introdução

Nesta fase, o Guia pretende auxiliar a(s) autarquia(s) a desenvolver os procedimentos
necessários para tomar uma decisão informada sobre a realização (ou não) do PMT,
10

bem como a estabelecer os referenciais em que este será desenvolvido .
Globalmente, esta etapa do processo tem como principais objectivos:
•

avaliar a necessidade de realizar um PMT;

•

constituir as estruturas políticas e técnicas de envolvimento no PMT;

•

definir a estrutura dos trabalhos que devem ser desenvolvidos no âmbito do
PMT; e

•

F.2.

elaborar os termos de referência.

Pré-diagnóstico e tomada de decisão

O Pré-diagnóstico

11

é uma etapa importante, uma vez que é este o momento em que

se decide a abrangência e orientação do PMT, tendo como principais objectivos:
Compreender, ainda que a um nível agregado, como está organizado o sistema

Quais são os

de mobilidade e acessibilidades;

objectivos do

•

Estabelecer a delimitação da área de estudo;

Pré-

•

Identificar e hierarquizar os principais problemas (abordagem macro) sentidos em

diagnóstico?

•

matéria de mobilidade e acessibilidade, seja pela autarquia, seja pelos principais
actores presentes (e.g., operadores de transporte, juntas de freguesia,
autoridades

escolares,

associações

de

moradores,

empresariais,

de

comerciantes, etc.);
•

Avaliar a necessidade da realização do PMT.

10

Esta fase pode ser realizada internamente pela(s) autarquia(s) ou ser contratada a uma equipa consultora, mas,
neste último caso, deve ser garantida que existe uma forte interacção entre as duas equipas de trabalho, de modo a
reflectir o conhecimento privilegiado da equipa da(s) autarquia(s).
11 Esta etapa do PMT baseia-se na compilação e análise da informação disponível na CM e nos fornecedores oficiais
de estatísticas, mas também no profundo conhecimento do modelo de funcionamento que a equipa da autarquia (e
outros parceiros de relevo) detém sobre o território que gere.
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F.2.1.

Caracterização e Diagnóstico Preliminar

Nesta fase, é fundamental conhecer e identificar as principais potencialidades e
Inventário de
estudos e
projectos

disfunções ao nível da ocupação urbana e usos do solo, padrões de mobilidade,
redes de transportes, estacionamento, impactes ambientais e segurança rodoviária, o
que deverá ser realizado com base no conhecimento acumulado da equipa técnica e
na informação disponível na autarquia ou outras entidades.
Para tal, recomenda-se a recensão dos estudos e planos já concluídos, bem como
dos principais projectos em curso.
Nem sempre a informação disponível é tão actual ou está tão desagregada quanto o
desejável, servindo contudo para balizar as principais tendências. A insuficiência de
informação deve também ser identificada nesta fase.
Com base na caracterização será possível desenvolver um diagnóstico preliminar, o
qual deverá englobar a detecção dos principais problemas e potencialidades e a
selecção dos domínios de intervenção a aprofundar, recomendando-se assim a
12

realização de uma análise SWOT . Depois de identificados os problemas, estes
poderão ser hierarquizados, consoante o seu grau de gravidade e a sua importância
no contexto das políticas e compromissos assumidos pela autarquia. No que se refere
às potencialidades, a sua identificação é um passo importante porque permite antever
soluções para a resolução dos problemas detectados.
No Quadro 5 apresentam-se algumas sugestões de questões que podem ser
formuladas para ajudar o processo de identificação dos principais problemas /
potencialidades em cada área de actuação.

12

“Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats”: Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças
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Quadro 5: Eventuais problemas e potencialidades a identificar na fase de
diagnóstico preliminar
Área de
actuação

Eventuais problemas / potencialidades

Integração
entre o
planeamento
das
acessibilidades
e o dos usos do
solo

Existe articulação entre o planeamento das acessibilidades e transportes
e o planeamento do território?
Como é garantida a acessibilidade nas novas áreas de expansão urbana?
Quais as viagens mais difíceis de realizar (ligações estabelecidas, modos
de transporte disponíveis, períodos de exploração)?
Como é assegurada a acessibilidade aos principais pólos geradores de
deslocações?
Há zonas / bairros onde existem problemas de exclusão social e espacial,
devido a uma oferta inadequada de infra-estruturas ou serviços de
transportes?

Modos de
transporte e
rede viária

Quais são os principais obstáculos ao modo a pé? Ao modo ciclável? E
ao TP?
As necessidades de mobilidade dos utilizadores mais vulneráveis
(crianças, idosos, pessoas com mobilidade condicionada) são
asseguradas?
Quais são as principais dificuldades de circulação e estacionamento?
Quais as zonas de maior incidência dos focos de congestionamento?
Quais os pontos em que se verifica maior sinistralidade?
O ordenamento, a regulação e a exploração da rede viária são coerentes
com a função das vias?
Quais as principais falhas na cobertura do TP?

Mercadorias

Quais os principais impactes e constrangimentos do transporte de
mercadorias?
São exploradas alternativas de transporte de mercadorias menos
poluentes e com menor impacte na circulação?

Qualidade do
ambiente
urbano

Quais são os principais impactes na qualidade do ambiente urbano
provocados pelo sector dos transportes?
Existem problemas de segurança rodoviária? De degradação do espaço
público?

Envolvimento,
coordenação e
Participação
Pública

Tipo de
problemas e
potencialidades

As entidades estão coordenadas em matéria de gestão da mobilidade?
Os cidadãos expressam sinais de insatisfação e preocupação?
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F.2.2.

Tomada de decisão

A tomada de decisão da realização de um PMT deve ser uma decisão política do
executivo municipal, depois de uma reflexão profunda sobre a dimensão dos
problemas que constam do Pré-diagnóstico e tendo em consideração a estratégia de
gestão da mobilidade do município.
Caso se opte pela decisão de realizar o plano, é necessário:
Passos a seguir

•

Definir a constituição das estruturas políticas e técnicas a envolver no
desenvolvimento do plano (capítulo E), identificando todos os actores com

caso se opte pela

relevância na gestão e organização da mobilidade;

realização do PMT
•

Definir os objectivos estratégicos que se pretendem vir a alcançar;

•

Definir o perímetro de intervenção a adoptar;

•

Identificar os temas a aprofundar;

•

Elaborar os Termos de Referência com as orientações para o desenvolvimento do
PMT;

•

Decidir sobre a modalidade adequada para a elaboração do PMT.

F.3.

Arranque do processo de elaboração do PMT

F.3.1.

Constituição das estruturas políticas e técnicas

Nesta fase deverão ser constituídas as estruturas políticas e técnicas a envolver no
desenvolvimento e implementação do PMT, descritas anteriormente, no capítulo E.
Importa referir que uma coordenação forte e assertiva é essencial para o sucesso do
PMT, pelo que o chefe de projecto do Grupo Técnico de Trabalho, mandatado pela
Comissão Executiva, deverá coordenar as diferentes intervenções e garantir que toda
a informação produzida está acessível ao conjunto de entidades envolvidas no PMT.
As tomadas de decisão comuns e a boa circulação da informação entre todos os
parceiros são uma das garantias da eficácia da equipa do PMT. As relações internas
nas várias estruturas devem ter em conta as diferentes formações dos intervenientes,
as quais geram lógicas e linguagens diferentes, e, por isso, deve-se procurar que
todos compreendam o que se pretende em cada fase. A periodicidade, organização
e coordenação das reuniões entre as diferentes estruturas devem ser estabelecidos
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desde a fase inicial.
Uma vez tomada a decisão de realizar o PMT, definidos os seus principais objectivos
e termos de referência deverá proceder-se à auscultação e consulta de entidades da
CA sobre estes.

F.3.2.

Definição preliminar dos objectivos

Face à decisão de avançar com a realização do PMT, constituída a CE e o GTT,
começam-se a delinear os objectivos, tendo por base as linhas de orientação e os
objectivos comuns desenvolvidos nas Directrizes Nacionais para a Mobilidade13.
Os objectivos devem ser definidos em função das expectativas e das necessidades
Recomendações

colectivas da sociedade. A sua definição implica especificar quais as melhorias

para a formulação

ambientais, sociais e económicas necessárias, dizendo exactamente o que precisa

dos objectivos

ser "reduzido", "promovido" ou "mantido". Os objectivos devem ser assim específicos,
orientados para a acção, realistas e actuais, permitindo identificar os problemas a
resolver.
O estabelecimento de prioridades entre os objectivos é da competência dos decisores
políticos com base na proposta do GTT. As opiniões das entidades que virão a
integrar a CA podem ser auscultadas, com vantagem, já nesta fase.
O conjunto preliminar de objectivos do PMT constitui o fio condutor da elaboração do
plano, sem o qual a redacção dos Termos de Referência se torna mais difícil.

14

Antes do lançamento do concurso do Estudo de Trânsito de Âmbito Concelhio (ETAC) , a
Câmara Municipal de Cascais encetou uma fase de pré-diagnóstico, a qual permitiu definir os

Exemplo dos

objectivos que deveriam nortear o desenvolvimento do ETAC, sendo estes:
•

objectivos

“Alterar a repartição modal nas deslocações, melhorando as condições de mobilidade

preliminares

contratual.”
•

definidos no

“Aumentar a qualidade da mobilidade e do ambiente urbano, aumentando as sinergias que

Estudo de

possam resultar da complementaridade entre os diversos modos de deslocação.”
•

Trânsito de

“Melhorar o funcionamento da rede de transporte colectivo urbano com a reestruturação da

Âmbito
Concelhio de

13

Nos casos em que as Directrizes não sejam consideradas, devem ser justificadas as razões da sua não
consideração.
14 O qual corresponde no seu conteúdo a um Plano de Mobilidade e Transportes

Cascais (ETAC)
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rede para uma boa cobertura territorial e temporal.”
•

“Aumentar a segurança, o conforto e a qualidade dos espaços prioritários ao peão e limitar
as condições de uso do automóvel nos centros urbanos mais sensíveis (zonas históricas e
de lazer com tráfego pedonal mais intenso).”

•

“Executar políticas diferenciadas de estacionamento, tendo em conta as necessidades
específicas dos residentes, dos empregados e dos visitantes.”

F.3.3.

Proposta de delimitação da área de intervenção

A Área de Estudo corresponde à área geográfica sobre a qual incide directamente o
PMT. De um modo geral, recomenda-se que a área de estudo seja definida com base
nas características territoriais e do sistema de transportes e mobilidade, integrando
um aglomerado urbano, um concelho ou vários, caso se trate de um PMT
intermunicipal.
Mesmo que se pretenda um maior detalhe de análise relativamente à zona urbana, a
qual é, habitualmente, a que apresenta maiores problemas de mobilidade, deve-se
considerar no desenvolvimento do plano a totalidade do concelho e as dinâmicas
concelhias. Deste modo, é possível gerar uma solução integradora, que fomente a
inclusão da população de todo o concelho.

F.3.4.

Termos de referência

Os Termos de Referência para a elaboração do PMT devem reflectir os resultados do
Pré-diagnóstico, indicando os princípios gerais que guiarão os procedimentos
técnicos, os objectivos e as reflexões a desenvolver, e os estudos a realizar. São
elaborados pelo Grupo Técnico de Trabalho e validados pela Comissão/Direcção
Executiva.
Os elementos a desenvolver no âmbito do PMT devem ser descritos nos Termos de
Referência, com o detalhe necessário à compreensão e orientação por parte de quem
vai elaborar o plano. Isto permitirá aos responsáveis pela elaboração do PMT avaliar a
dimensão do projecto e a sua complexidade, seleccionar as melhores metodologias,
dimensionar as necessidades de recursos humanos e técnicos e antever os custos
envolvidos.
No âmbito da elaboração dos Termos de Referência importa ter em atenção algumas
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recomendações:
•

•

Os Termos de Referência não devem definir de modo demasiado detalhado

Recomendações

as metodologias, de forma a não condicionar o desenvolvimento dos trabalhos.

para a elaboração
dos Termos de

Como prazo máximo desejável para a elaboração do PMT pode admitir-se 2

Referência

anos.
•

A proposta de PMT deve identificar os produtos a fornecer (Relatórios Técnicos,
Relatório Final, Relatório Não-Técnico) e a respectiva calendarização. Sugere-se
ainda

que

seja

prevista

a

produção

de

material

informativo

de

comunicação/divulgação com os cidadãos e grupos-alvo, bem como documentos
preparatórios de reuniões com stakeholders.
•

Uma vez que, na elaboração do PMT, são muitas vezes os trabalhos de campo
(contagens, inquéritos e levantamentos) que consomem uma parte significativa do
orçamento disponível para o plano, recomenda-se uma cuidada avaliação dos
níveis de detalhe e de exaustividade necessários. A título de exemplo, o valor
indicativo para os trabalhos de campo pode variar entre 20% a 30%, em função
dos requisitos dos Termos de Referência.

F.3.5.

Modalidades possíveis para a elaboração do PMT

No que se refere às modalidades para a elaboração do PMT, configuram-se três
alternativas possíveis:
•

O PMT é desenvolvido por uma equipa constituída por técnicos da
autarquia, com competência e conhecimento técnicos adequados para dar

Modalidades para a

resposta às exigências dos Termos de Referência.
•

elaboração do PMT

O PMT é desenvolvido recorrendo à contratação de uma empresa consultora,
com competência demonstrada no planeamento e gestão da mobilidade.

•

O PMT é desenvolvido por uma equipa constituída por técnicos da autarquia,
com competência e conhecimentos técnicos adequados para dar resposta às
exigências dos Termos de Referência, apoiada por consultores qualificados.

Em caso de concurso público, a avaliação das propostas será realizada segundo os
critérios de avaliação previamente definidos, resultando na adjudicação à empresa
que apresentar a melhor proposta.
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A título de exemplo, o Quadro 6 apresenta alguns critérios de avaliação das
propostas, que têm sido adoptados no âmbito dos PMT em curso. A valorização de
cada um destes critérios deverá ser aquela que a(s) autarquia(s) entenderem como
relevantes, mas desde já se recomenda que o preço não seja o factor mais distintivo.
Quadro 6: Exemplos de critérios de avaliação das propostas
Exemplo de critérios
de avaliação das
propostas

•

Adequação da abordagem, metodologia e plano de trabalho
escolhidos para a concretização dos objectivos

•

Originalidade, grau de inovação e robustez dos resultados a
obter

•

Ferramentas a utilizar

•

Adequação, clareza, consistência, eficiência e exaustividade
das tarefas propostas

Qualidade da
abordagem e gestão
do projecto

•

Calendarização (com marcos intermédios associados a
entregas de documentos e momentos de participação pública)

•

Estrutura de gestão do projecto, que inclui o processo de
acompanhamento através do qual se definem as relações entre
as estruturas envolvidas na elaboração do PMT e a empresa
consultora, bem como a periodicidade das reuniões

Qualidade da equipa
técnica (adequação
dos recursos
humanos)

•

Adequação dos recursos humanos às especialidades
intervenientes considerando, nomeadamente a competência e
especialização científica/técnica, os papéis e funções no
projecto.

Condições financeiras
da proposta

•

Preço Base e nota justificativa do preço

•

Cronograma de facturação

Qualidade da proposta
técnica e sua
contribuição para a
realização dos
objectivos definidos

F.4.

Síntese

No Quadro 7 apresenta-se uma síntese dos principais aspectos tratados neste
capítulo, nomeadamente, os objectivos associados às principais actividades a
desenvolver na fase de preparação do PMT, responsabilidades na sua execução e
documentos a produzir.
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Quadro 7: Síntese da fase de Preparação do PMT
Objectivos

Principais actividades

Intervenientes
CE

•

Compreender, a um nível
agregado, como está
organizado o sistema de
mobilidade e acessibilidades,
identificando os seus
principais problemas e
potencialidades

•

Avaliar a necessidade de
realizar um PMT

•

Constituir as estruturas
políticas e técnicas a envolver
no PMT

•

Definir a área de intervenção
do PMT

•

Definir os objectivos
estratégicos que se pretendem
vir a alcançar

•

Definir a estrutura dos
trabalhos que devem ser
desenvolvidos no âmbito do
PMT

•

Elaborar os Termos de
Referência

•

Procurar envolvimento e
comprometimento das partes

a)

GTT

Documentos a
produzir

CA

1. Caracterização com base nos
elementos existentes
2. Realização do diagnóstico
preliminar

Relatório de Pré
- Diagnóstico

•

Termos de
Referência

a)

3. Tomada de decisão
4. Constituição das estruturas
técnicas e políticas
5. Definição preliminar dos
objectivos

•

X

6. Proposta de delimitação da
área de intervenção

X
X

7. Definição dos termos de
referência

X

X

8. Auscultação e consulta da CA
sobre a decisão de realizar o
PMT, os seus principais
objectivos e termos de
referência.

X

X

X

Nestas etapas ainda não estão constituídas formalmente as estruturas técnicas e políticas do PMT.
Recomenda-se contudo que estas actividades sejam desenvolvidas por técnicos e políticos da
autarquia que possam vir a integrar posteriormente o GTT e o CE.
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G. Elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes

G.1.

Introdução

A fase de elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes desenvolve-se em
quatro etapas fundamentais, sendo estas:
1.

Caracterização e Diagnóstico;

Etapas da fase de

2.

Construção de Cenários, Objectivos e definição da Estratégia;

Elaboração do

3.

Formulação e avaliação das Propostas;

PMT

4.

Programa de Acção.

Nesta secção, o Guia pretende orientar as autarquias sobre o desenvolvimento de
cada uma destas etapas, apresentando, de forma resumida, os principais conteúdos e
sugerindo algumas técnicas e abordagens que podem ser utilizadas.

G.2.

Caracterização e Diagnóstico

G.2.1. Objectivos e principais conteúdos da caracterização e diagnóstico
A etapa de Caracterização e Diagnóstico tem como principal objectivo a

Objectivos da

compreensão do funcionamento do sistema de acessibilidades e do modelo de

Caracterização e

mobilidade e, englobando todos os modos de transporte e a sua articulação,

Diagnóstico

reflectindo a sua relação com o modelo de ocupação do território e considerando os
seus impactes na qualidade do ambiente urbano.
Os seus resultados deverão permitir conhecer as disfunções e as potencialidades
do território em causa em matéria de deslocações, as evoluções em curso, assim
como as expectativas dos residentes e dos actores locais. Estes resultados serão
fundamentais para a definição, sustentação e justificação da escolha das soluções a
implementar.
Nesta fase do PMT deverão ser aprofundadas e complementadas as análises
iniciadas no Pré-diagnóstico, tendo como referência os objectivos definidos nos
termos de referência.
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Note-se que a elaboração desta fase é uma das etapas mais consumidoras de
recursos (tempo e dinheiro), não se recomendando assim uma recolha exaustiva de
dados, mas a obtenção da informação necessária e suficiente para enquadrar os
Conteúdos da

problemas identificados no pré-diagnóstico e encontrar as soluções para os mesmos.

Caracterização e

Os conteúdos a considerar deverão ser adaptados aos objectivos e carácter do

Diagnóstico

plano (mais operacional ou mais estratégico), às especificidades do território em
estudo (concelho ou conjunto de concelhos; dimensão populacional; tipologia de
ocupação) e aos recursos financeiros da entidade adjudicante.
Conforme anteriormente referido, também o grau de detalhe das análises a efectuar
poderá variar segundo os objectivos do PMT e a dimensão/complexidade da área de
intervenção. A definição atempada do nível de detalhe adequado das análises é
fundamental, de modo a evitar perdas de recursos em análises complexas que pouco
contribuem para os objectivos inicialmente definidos. Este grau de aprofundamento
está estreitamente relacionado com a definição das unidades de análise, ou seja, com
o nível de (des)agregação do zonamento e, consequentemente, com as unidades de
recolha de dados: concelho, freguesia, lugares, conjuntos de quarteirões estatísticos
do INE, etc.
No final desta etapa deverá ser elaborada uma síntese do diagnóstico, permitindo
identificar os elementos estruturantes de cada tema e ter uma visão integrada dos
principais constrangimentos e potencialidades para o alcance de uma
mobilidade mais sustentável.
Os pontos seguintes do Guia descrevem os principais aspectos a analisar, os
objectivos

da

sua

caracterização,

os

resultados

pretendidos

e

algumas

recomendações sobre a recolha, tratamento e síntese da informação a obter.
Quadro 8: Temas a incluir na caracterização e diagnóstico dos PMT
Zonamento

Ocupação do
território

Padrões de
Mobilidade

Modos Suaves

Acessibilidade em
Transporte Colectivo

Serviço de Táxis

Interfaces

Transportes públicos
flexíveis

Acessibilidade em
Transporte Individual

Estacionamento

Logística urbana

Qualidade do
ambiente urbano

Segurança rodoviária

Conta Pública

Síntese (Diagnóstico Global)

O recurso aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) facilitará o cruzamento de
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toda a informação necessária à caracterização do território e permitirá a leitura
espacial das várias variáveis recolhidas.

G.2.2. Zonamento
A elaboração dos PMT pressupõe a análise e tratamento de um conjunto muito
alargado de informação, a qual é proveniente de diversas fontes e, como tal, importa
estabelecer unidades de análise de referência para as quais a informação seja
homogeneizada (nalguns casos, isto significa a agregação dos dados de base;
noutros, implica a sua desagregação).
A definição de zonas é também um passo fundamental no processo de compreensão
das dinâmicas de mobilidade (i.e., os principais fluxos entre pares de zonas) e de
avaliação quantitativa das condições em que a acessibilidade é proporcionada às
diferentes zonas que definem a área de intervenção.
O processo de zonamento de um determinado território corresponde à sua divisão em
áreas de menor dimensão (zonas) sobre as quais incidirão as análises a realizar. Por
território entenda-se a Área de Estudo e áreas adjacentes com relações de
dependência com a Área de Estudo.
O zonamento deve obedecer a critérios claros, os quais devem ser explicitados em
sede do PMT, recomendando-se que se tenha em consideração os seguintes
princípios:
• Garantir que os fluxos internos (motorizados) às zonas que definem a Área de
Estudo não são muito relevantes, uma vez que estes não são passíveis de ser

Critérios para a

trabalhados nos modelos de transporte tradicionais. Para tal, poderá ser

definição do

necessário considerar um zonamento mais fino nas zonas de maior concentração

zonamento

de actividades humana (consequentemente, de maior complexidade), por oposição
a um zonamento mais agregado nas zonas predominantemente monofuncionais
(de menor complexidade).
• Procurar que os limites das zonas estabeleçam fronteiras ortogonais a fluxos
fortes, o que passa por “cortar” perpendicularmente os principais corredores (rodo
e ferroviários);
• Compatibilizar (preferencialmente) o zonamento com as divisões administrativas;
• Ter características internas homogéneas, por exemplo, correspondendo a bairros
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ou lugares;
• …

G.2.3. Ocupação do território1

G.2.3.1. Enquadramento
Importância da

É hoje indiscutível que a integração e articulação entre o planeamento das

integração entre o

acessibilidades e transportes e o planeamento do território são fundamentais na

planeamento das

promoção de um desenvolvimento urbano mais sustentável. Ambos precisam de ser

acessibilidades e o

considerados, desde o início, nas decisões sobre a localização de destinos-chave –

dos usos do solo

tais como, zonas residenciais, equipamentos colectivos (saúde, ensino, etc.), pólos de
recreio e lazer e pólos de emprego –, de modo a contribuir para a redução das
distâncias a percorrer e do número de deslocações motorizadas necessárias para a
satisfação das necessidades diárias e ocasionais. A frequente desarticulação
registada entre estes dois domínios da acção política tem gerado impactes
económicos, ambientais e sociais negativos, dos quais se destacam: a dispersão da
ocupação urbana; a crescente pressão sobre as redes rodoviárias, com o inevitável
aumento do congestionamento e os consequentes impactes na qualidade do
ambiente urbano; o maior tempo perdido em deslocações; e um menor usufruto do

Municípios que identificaram a falta de
articulação entre as decisões
urbanísticas como um dos principais
constrangimentos à mobilidade,
aquando da sua candidatura ao Projecto
Mobilidade Sustentável

No âmbito do Projecto Mobilidade Sustentável (APA)2, a falta de articulação entre
as decisões urbanísticas e o sistema de acessibilidades (e as respectivas
consequências ao nível da mobilidade e do modelo de ocupação do território) foi

13%
23%

espaço público.

54%

identificada como um dos factores que mais contribuíram para a emergência de
constrangimentos no domínio da mobilidade sustentável. Com efeito, dos 124

10%

municípios que se candidataram ao projecto, cerca de 54% identificou esta
1ª e 2ª escolha
4ª e 5ª ecolha

3ª escolha
não escolhe

desarticulação como 1º ou 2º problema principal no seu território.
A Comunicação da Comissão Europeia sobre um Futuro Sustentável para os

1

Para mais informação consultar o “Pacote da Mobilidade” – “Guião Orientador – Acessibilidades, Mobilidade e
Transportes nos Planos Municipais de Ordenamento do Território”, IMTT/Bruno Soares Arquitectos, 2011
2 Projecto Mobilidade Sustentável, Volume I – Concepção, principais conclusões e recomendações, APA, 2010. Este
projecto foi desenvolvido pela Agência Portuguesa do Ambiente com a colaboração de 15 Centros de Investigação /
Universidades e a articulação interministerial com Grupo de Trabalho Ambiente e Transportes (APA, ANSR, IMTT).
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Transportes3 considera a urbanização/expansão urbana, e o seu impacte nos
transportes (principalmente a necessidade de utilização do transporte individual), um
dos principais desafios a enfrentar no esforço para uma maior sustentabilidade do
sistema de transportes, apelando a uma acção eficaz e coordenada para fazer face
a este desafio (ver Plano de Acção para a Mobilidade Urbana4).
Neste sentido, os PMT deverão ter em consideração a integração do ordenamento do
território e planeamento urbano com o planeamento dos transportes, procurando
nesta fase de caracterização e diagnóstico:
• compreender a coerência existente entre o desenvolvimento urbano e o

Objectivos da

sistema de transportes actual (oferta e procura), identificando os principais pólos

caracterização e

geradores e atractores de viagens;

diagnóstico da

• conhecer a estrutura de ocupação do território e a sua relação com o padrão

Ocupação do

de deslocações e escolha modal existentes, identificando também as principais

Território

tendências de evolução;
• analisar os factores demográficos e territoriais que influenciam a mobilidade
e, consequentemente, a intensidade e o tipo de procura de transporte;
• conhecer as políticas urbanas e as perspectivas de ocupação do território de
modo a desenvolver estratégias coordenadas que favoreçam o desenvolvimento
de uma mobilidade sustentável.
Para tal, recomenda-se a realização das análises descritas a seguir.

G.2.3.2. Enquadramento regional
A mobilidade não está totalmente limitada às fronteiras dos municípios que venham a
ser estudados, sendo assim importante compreender, a uma escala mais alargada,
como é que as principais dinâmicas urbanas, demográficas e socioeconómicas no(s)
concelho(s) em estudo se enquadram no contexto da região (e.g. NUT 3) ou da área
metropolitana em que estes se inserem.
Desta forma, para a leitura do papel dos concelhos na região recomenda-se a análise

Análise do PROT

das orientações estratégicas estabelecidas pelos PROT respectivos, bem como de

e de outros

outros documentos de cariz estratégico que, eventualmente, tenham sido produzidos

documentos
estratégicos

3

COM (2009) 279
4 COM(2009) 490

41

GUIA PARA A ELABORAÇÃO DE
PLANOS DE MOBILIDADE E
TRANSPORTES

pelos municípios, ou que, sendo produzidos por outras entidades tenham orientações
estratégicas que envolvam os concelhos em estudo (e.g., planos sectoriais com
incidência territorial e os planos especiais de ordenamento do território).
Adicionalmente, numa abordagem eminentemente quantitativa, recomenda-se a
análise de alguns indicadores que permitam enquadrar os concelhos em estudo
relativamente aos concelhos com que estes se relacionam de modo mais
significativo (por exemplo, considerando os principais movimentos pendulares),
assim como ao conjunto da região (Quadro 9).
Quadro 9: Exemplo de indicadores de caracterização demográfica, socioeconómica e de enquadramento geral da mobilidade

Alguns indicadores

Elementos a caracterizar

Exemplo de indicadores

Principais
dinâmicas
demográficas
ocorridas nas últimas décadas

Evolução recente da população; estrutura etária
e índices de dependência; dimensão média da
família.

Nível
de
qualificação,
económica e emprego

Nível de qualificação da população residente;
condição da população perante o trabalho
(população
activa,
empregada
e
desempregada, taxa de actividade, taxa de
desemprego, população sem actividade
económica); emprego no sector privado; poder
de compra.

a considerar na
comparação com os
municípios, com os
quais as relações

actividade

funcionais são mais
significativas

Enquadramento geral da mobilidade da
população, com especial destaque para a
dependência funcional dos empregados e
estudantes nestes concelhos e os
consequentes movimentos pendulares

Modo de transporte mais utilizado nos
movimentos pendulares (por concelho de
residência), 2001

Exemplo do ETAC
Cascais

100%
80%
52%
60%
40%
20%
0%

38%

15%

27%

43%

13%

22%

17%

11%

42%

9%
21%

17%

21%

15%

19%

20%

Cascais

Lisboa

Oeiras

Sintra

AML

Nenhum - vai a pé
Electrico ou metropolitano
Transporte colectivo da empresa ou da escola
Motociclo ou bicicleta

Autocarro
Comboio
Automovel ligeiro
Outro meio

Fonte: ETAC Cascais, Dossier 1, CMC/TIS, 2010

42

No ETAC de Cascais, o enquadramento
global do concelho foi realizado através de
uma análise comparativa de alguns dos

51%

2%
9%

11%

Parque automóvel e taxas de motorização;
estrutura
dos
movimentos
pendulares
(movimentos intra-concelhios, entradas e
saídas); dependências funcionais; modos de
transporte
utilizados
nos
movimentos
pendulares; duração média dos movimentos
pendulares.

indicadores acima indicados considerando,
para além de Cascais, os concelhos de
Lisboa, Oeiras e Sintra (i.e., os concelhos
com os quais Cascais se relaciona de forma
mais significativa), assim como o conjunto da
AML.
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G.2.3.3. Ocupação do território: Tendências Recentes e Prospectiva
Um dos objectivos desta análise passa pela estruturação da informação relativa à
ocupação do território, de acordo com os principais usos do solo, a sua evolução
recente e prospectiva, de modo a posteriormente relacionar o tipo e densidade da
ocupação do território com a geração e atracção de tráfego e a sua incidência no
sistema de transportes.
Para tal, recomenda-se a consideração dos seguintes elementos:

Plano
Director
Municipal
(PDM)

Dinâmicas
recentes de
ocupação
urbana

Prospectiva
de ocupação
urbana

A estrutura de ocupação do território municipal constitui um elemento
determinante dos padrões e características das deslocações, favorecendo
ou não o aumento das distâncias percorridas e a quantidade de viagens
realizadas, e influenciando, deste modo, a dependência do automóvel, a
integração dos transportes públicos e a utilização dos modos suaves. Com
efeito, não é indiferente para a organização das acessibilidades e gestão da
mobilidade a existência de um modelo de povoamento disperso ou de um
modelo que promova soluções urbanas mais compactas.
Interessa assim perceber qual o modelo de estrutura espacial do território
5
definido pelo(s) PDM que abrangem a área em estudo . Com a conclusão
desta análise será possível caracterizar as diferenças de ocupação urbana
presentes no território, identificando os principais usos do solo em cada zona.

Distribuição das classes de
espaços urbanos e urbanizáveis
por freguesia no ETAC de
Cascais
Área
(ha)
4.000
3.500
3.000

11%
20%

2.500
2.000
1.500
1.000

Entre a aprovação do(s) PDM e a elaboração do PMT podem ter ocorrido
novas ocupações urbanas no território em estudo. Importa assim actualizar a
informação relativa à ocupação do território com os usos do solo mais
recentes, de modo a inferir as principais tendências de ocupação urbana e
a actualizar, se necessário, os quantitativos populacionais residentes no
concelho.

500

29%
69%

53%
17%

0
Alcabideche Cascais

28%
34%
39%
Estoril

Usos Urbanizáveis
Usos Urbanos
Outros Usos

Fonte: ETAC Cascais,
Dossier 1, CMC/TIS, 2010

A integração dos transportes e do ordenamento do território deverá ser alvo
de atenção cuidada nas áreas de expansão urbana, onde há uma
oportunidade para promover padrões e escolhas de deslocação mais
sustentáveis. Importa assim conhecer:
• as principais linhas de orientação estratégica defendida pela autarquia
em matéria de usos do solo e de gestão das acessibilidades;
• os principais compromissos urbanísticos assumidos para o território
concelhio (e.g. planos de pormenor em curso e/ou aprovados,
loteamentos), nomeadamente no que se refere à sua localização e aos
programas urbanísticos definidos, bem como à data de conclusão.

G.2.3.4. Dinâmicas Demográficas e Socioeconómicas
Com esta análise pretende-se caracterizar a população residente na área de

5

Uma vez que a maior parte dos concelhos se encontra numa fase de revisão dos seus PDM admite-se que o ponto
de partida para a caracterização dos usos do solo possa passar pela disponibilização por parte das autarquias de
cartografia temática de base em formato digital. Esta deverá ser complementada com levantamentos de campo e
reuniões com os departamentos da câmara municipal responsáveis pelo planeamento e ordenamento do território.
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intervenção, assim como a sua evolução recente. Nesta fase, pode ser recomendável
conhecer com maior detalhe os segmentos etários mais vulneráveis e com
necessidades específicas de deslocação, nomeadamente a população estudantil
e idosa. Nos concelhos em que o sector do turismo tem um peso assinalável
recomenda-se ainda a análise da flutuação da população consoante a altura do ano,
de modo a considerar as necessidades de deslocação dos visitantes, assim como os
seus impactos, durante os picos de maior procura (Quadro 10):

Quadro 10: Elementos a caracterizar relativos às dinâmicas demográficas e
socioeconómicas
Temas a
caracterizar

Análises possíveis

Evolução recente
da população

População residente no último recenseamento geral da população e
no momento de realização do PMT (actualizada, se possível, com
base na informação recolhida no ponto anterior (ocupação do território,
novos fogos construídos), nas estimativas do INE ou em informação
disponibilizada pela autarquia);
População flutuante (estimada, nomeadamente, com base nos dados
relativos ao consumo de água, nas taxas de ocupação das unidades
hoteleiras, na % de fogos que não são de residência habitual (Censos
2001), etc.).

Caracterização da
população
residente

Estrutura etária (população repartida por grandes grupos etários: e.g.,
inferior a 14 anos, 15 a 24 anos, 25 a 64 anos e mais de 65 anos);
Nível de qualificação da população;
População segundo a actividade económica (empregados,
desempregados, reformados, etc.) e sector de actividade (primário,
secundário ou terciário);
Total de famílias e sua dimensão média.
Identificação de:

Características
demográficas que
influenciam a
mobilidade
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• principais zonas de residência dos alunos em idade escolar, de
modo a tentar assegurar que estes são bem servidos por transporte
público, sobretudo se a escola não estiver disponível à distância a
pé;
• zonas com maior concentração de população com mais de 65
anos.
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Densidade de habitantes a
estudar no 2º ciclo e
localização das escolas, Plano
de Mobilidade Sustentável de
Amarante

Fonte: Projecto de Mobilidade Sustentável (APA), Concelho de Amarante, FEUP, 2007

A realização destas análises deve ser apoiada nos dados disponibilizados pelos
diferentes fornecedores de informação estatística, estudos urbanísticos e de
transportes, dados disponíveis em entidades públicas, etc. O nível de desagregação
da informação (município, freguesia, sector geográfico, quarteirão, etc.) depende das
especificidades do território em estudo e dos objectivos do PMT.

G.2.3.5. Densidade de Ocupação do Território
As densidades de ocupação urbana têm um papel determinante no padrão das

Geração de

deslocações e na necessidade de realizar viagens. Densidades de ocupação mais

deslocações

elevadas podem contribuir para tornar o transporte público mais viável e podem
incentivar deslocações mais curtas e, portanto, uma maior utilização dos modos
suaves.
Importa assim caracterizar as diferentes zonas em estudo segundo a densidade
populacional e/ou de alojamentos existentes. Note-se que, regra geral, não se devem
incluir neste cálculo as áreas que não são passíveis de ter ocupação urbana (e.g.,
REN, RAN, parques urbanos, etc.).
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G.2.3.6. Dinâmicas de emprego/estudo e pólos geradores/atractores de viagens

Atracção de
deslocações

De modo a compreender as principais dinâmicas de mobilidade associadas às
actividades com características pendulares importa identificar onde estão
localizados os principais pólos de emprego e de estudo, com o intuito de garantir
que estes têm boas condições de acessibilidade, não só em transporte individual, mas
sobretudo em transporte público e através dos modos suaves.
A caracterização das dinâmicas de emprego é substancialmente mais difícil do que
a caracterização demográfica, uma vez que a informação estatística existente é, regra
geral, mais escassa e não está normalizada no que respeita ao seu nível de
desagregação. Nesse sentido, a primeira etapa pode passar por avaliar junto das
autarquias qual a informação que estas têm disponível no que respeita ao emprego e
ao universo escolar do concelho. Por forma a caracterizar os principais quantitativos
de emprego privado é possível recorrer, entre outras fontes, à base de dados do
emprego do Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSS).

Principais pólos de
concentração de
emprego privado no
concelho (2006), EMA
Oeiras

8000

8.850

7000

14.420

6000

18.320
5000

4.470

4000

2.840
3000

2000

1000

Zona
172

Zona 15

Zona
132

Zona
131

Zona
123

Zona
121

Zona 11

Zona 10

Zona 20

Zona 19

Zona 6

0

Fonte: EMA Oeiras, CMO/TIS, 2008

Note-se que, mais uma vez, as especificidades da área em estudo e os objectivos do
PMT deverão ser levados em conta na avaliação do grau de detalhe necessário:
num plano intermunicipal poderá ser apenas necessário identificar e caracterizar os
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grandes pólos de concentração de emprego, enquanto que num município de
pequena dimensão populacional poderá interessar conhecer com bastante rigor a
repartição dos postos de trabalho presentes em cada zona do concelho.
Interessa também conhecer as dinâmicas de mobilidade associadas às deslocações
que não são obrigatórias, habitualmente mais distribuídas ao longo do dia, sendo
assim recomendável a identificação de outros pólos atractores/geradores de
viagens6 (existentes ou previstos). Estes poderão ser equipamentos de saúde e
ensino, médias e grandes superfícies comerciais, centros de comércio das
cidades, zonas industriais e logísticas e pólos turísticos e de lazer.
Adicionalmente, e indo de encontro aos pilares dos princípios orientadores do PMT,

Equidade e justiça

nomeadamente os relativos à equidade e justiça social, julga-se recomendável aferir

social

em que medida os principais serviços e equipamentos colectivos são realmente
acessíveis por todos os cidadãos, independentemente de disporem de automóvel
ou não. Deste modo, a caracterização destes pólos geradores/atractores de
deslocação poderá incluir também a análise do público-alvo, dos principais percursos
de acesso e o serviço actualmente oferecido em TC.

G.2.3.7. Síntese – Potencial de actividade humana
De modo a sintetizar os principais padrões de ocupação do território, recomenda-se o
cálculo dos indicadores apresentados no Quadro 11:
Quadro 11: Ocupação do território – indicadores síntese
Indicadores

Objectivo

Densidade populacional bruta
(hab/ha)

Perceber quais as zonas com maiores
concentrações de residentes no concelho em
estudo

Densidade de emprego e estudo
(empregados e estudantes do ensino
superior/ha)

Identificar as zonas onde o emprego e os
estudantes do ensino superior estão mais
concentrados

Densidade de actividade humana

Avaliar a concentração de residentes, emprego
e estudantes do ensino superior em cada uma
das zonas da área de estudo

6

No sentido de quantificar o total de funcionários e visitantes dos geradores do concelho para os quais não seja
possível obter informação junto das autarquias, poderá ser enviado um questionário aos seus responsáveis, visando
obter estes dados.
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Indicadores

Objectivo

Rácio entre o emprego e estudo e a
população residente

Identificar as zonas em que domina a função de
emprego e estudo (ensino superior) e aquelas
que são sobretudo zonas residenciais

Relação entre o emprego e os estudantes e a
população residente em cada uma das zonas

A figura traduz o rácio entre o total de
emprego e estudantes de cada zona do
plano e a sua população. Quando este
rácio é superior a 1,25 significa que se
trata de uma zona em que domina o

Exemplo de Lisboa: o

emprego/estudo; quando este rácio é

desafio da

inferior a 0,75 admite-se que a função

mobilidade

residencial

é

dominante;

quando

o

indicador está entre os 0,75 e o 1,25,
significa que se trata de uma zona de uso
misto, em que existe um equilíbrio nestas
funções urbanas.
Fonte: Lisboa: o desafio da mobilidade, CML/TIS, 2005

G.2.4. Padrões de mobilidade

G.2.4.1. Enquadramento
Entende-se por mobilidade a capacidade individual de deslocação em função das
Definição de

necessidades e do interesse em viajar dos indivíduos. Os meios de transporte

Mobilidade

disponíveis e a acessibilidade proporcionada pelo sistema de transportes influenciam
a mobilidade, bem como as características individuais e o contexto familiar dos
indivíduos.
No contexto dos PMT, o tratamento das questões da mobilidade compreende o

Principais

somatório das escolhas de mobilidade individual.

resultados da

A análise da mobilidade quotidiana é fundamental pois permite compreender os

análise de

comportamentos e escolhas dos indivíduos perante a decisão de realizar viagens.

mobilidade

Esta análise permite:
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• Obter bons indicadores do funcionamento dos aglomerados urbanos, através da
caracterização da diversidade e intensidade do conjunto de viagens diárias em
cada zona;
• Conhecer a estrutura das viagens da Área de Estudo, a sua distribuição ao longo
do dia e por modos de transporte e motivos;
• Perceber as opções modais em função dos motivos de viagem;
• Analisar os potenciais de mobilidade em função dos parâmetros de base (estatuto
social, nível de instrução, motorização, etc.) dos indivíduos;
• …
Esta

análise

pode

ser

realizada

para

as

diferentes

escalas

de

análise,

nomeadamente, região, concelho, aglomerado urbano ou zona.

G.2.4.2. Principais metodologias de recolha de informação
Existem diversas ferramentas e metodologias que permitem enquadrar os padrões de

A escolha da

mobilidade da área de intervenção. Devem ser escolhidas tendo em consideração: os

metodologia

objectivos definidos; o tema a abordar; o nível de detalhe pretendido, a informação e

adequada

dados de base existentes; o orçamento disponível; o conhecimento técnico; e os
prazos disponíveis.
Para o estudo e enquadramento dos padrões da mobilidade é frequente recorrer-se à
realização de inquéritos. O tipo de inquérito a realizar resulta da reflexão sobre os
diversos aspectos referidos, apresentando-se no Quadro 12 os mais utilizados.
Quadro 12: Inquéritos que permitem caracterizar a mobilidade
Tipo de
inquérito

Inquérito à
Mobilidade

Objectivos

Quantificação e
caracterização da
mobilidade

Resultados
Permite responder às principais
questões sobre comportamentos de
mobilidade e a sua relação com
aspectos relacionados com a
ocupação do território e a situação
socioeconómica.

População
Alvo

População
residente e
visitantes

Permite ainda estudar as matrizes
origem-destino por modos de
transporte.
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Tipo de
inquérito

Objectivos

Inquérito
OrigemDestino
(O/D)

Caracterização dos
fluxos origemdestino

Inquérito
de Opinião

Inquérito
Qualitativo
(Ex.: Focus
Group)

Estabelecimento de
um barómetro de
opinião.
Compreensão da
receptividade das
medidas
implementadas.
Compreensão das
necessidades,
motivações e
comportamentos.
Compreensão da
receptividade das
medidas
implementadas.

Resultados
Identificação das principais linhas
de desejo.
Conhecimento dos motivos das
viagens.
Conhecimento dos atributos
valorizados e dos factores que
contribuem para esta avaliação.
Determinação dos níveis de
aceitação / satisfação relativos a
diferentes propostas.

População
Alvo
Utilizadores do
transporte
individual e
colectivo

População
residente e
visitantes ou
segmentos
específicos da
população

Conhecimento das razões e
motivações de comportamentos
específicos.
Conhecimento da reacção à
implementação de determinadas
medidas.

Segmentos
específicos da
população

Conjunto de informação sobre
atitudes, valores e opiniões.

Note-se que, de acordo com os objectivos definidos pode ser necessário seleccionar
mais do que um tipo de inquérito. Tendo em conta a dinâmica da Área de Estudo
pode haver a necessidade de realizar inquéritos direccionados a diversos segmentos:
residentes, não residentes, empregados, estudantes, turistas, etc. Neste caso, cada
questionário deverá ser adaptado aos segmentos que se pretendem caracterizar, mas
devem ser mantidas algumas questões que permitam a comparabilidade entre
segmentos.
Quando se realizam inquéritos que têm como objectivo caracterizar a mobilidade
(inquéritos à mobilidade e/ou inquéritos O/D) é importante recolher informação que
permita caracterizar o individuo, as viagens que este realiza e, nalguns casos, os
transbordos ou as etapas de viagem. Este inquérito pode conter outras secções (por
exemplo, incluir perguntas de opinião) mas, regra geral, isso implica tempos de
realização de inquérito mais elevados, sendo de avaliar a pertinência da sua inclusão.

G.2.4.3. Caracterização da Mobilidade
A caracterização da mobilidade da população residente, e outros segmentos
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considerados para o território em estudo, é realizada com base na informação
estatística disponível e nos resultados dos inquéritos, passando frequentemente pelo
cálculo de indicadores, entre os quais se destacam, a título de exemplo:
•

Taxa de motorização por zona

•

Peso da população móvel

•

Peso da população motorizada

•

Número médio de viagens da população móvel, motorizada e total

•

Distâncias médias percorridas por modo e por motivo

•

Distribuição das viagens ao longo do dia

•

Duração média das viagens

•
•

Exemplo de Indicadores de
Mobilidade
Indicadores Globais
Residentes
Residentes Imóveis
Percentagem de imóveis

Residentes
144.633
26.502
18,3%

Pessoas Móveis

118.131

Número médio de etapas por modo de transporte

Total de Viagens

306.220

Repartição modal das viagens, tendo em consideração os principais motivos

modos motorizados
N.º médio de viagens /

Total de viagens em

248.203
2,12

pessoa
N.º médio de viagens /

A recolha de dados deve permitir ainda caracterizar as principais relações intra e

2,59

pessoa móvel
N.º médio de viagens

inter-concelhias e a mobilidade da população residente, trabalhadora e

motorizadas / pessoa

7

2,10

móvel

estudante na Área de Estudo, identificar as principais linhas de desejo de

Iniciadas em Oeiras

mobilidade e a respectiva repartição modal8 e construir a matriz O/D das

234.238

Iniciada e terminada em

viagens, a qual é de extrema utilidade para a avaliação actual e futura do sistema de

Oeiras (internas a

transportes.

Terminadas em Oeiras

166.025

Oeiras)
Viagens iniciadas ou
terminadas em Oeiras

O grau de detalhe desta análise depende do âmbito do plano e da dimensão

231.901
300.114

Iniciadas ou terminadas

98%

em Oeiras

populacional e complexidade da área em estudo. Por exemplo, num plano

Peso das viagens
internas face ao total

intermunicipal ou, em concelhos de maior dimensão populacional, os indicadores

54%

das viagens realizadas

devem ser calculados ao nível intermunicipal e concelhio. Em concelhos de menor

Peso das viagens

dimensão e/ou para zonas que poderão ser identificadas como zonas de intervenção

das viagens em Oeiras

internas face ao total

55,3%

Fonte: EMA de Oeiras,
CMO/TIS, 2006/2007

prioritária, os indicadores de mobilidade poderão ser calculados à macro-zona
(conjunto de zonas agregadas) ou à zona.

7

As linhas de desejo correspondem aos fluxos de viagens entre pares Origem/Destino
A repartição modal de cada modo, ou seja a quota de utilização de cada modo de transporte permite identificar o
papel e a importância de cada modo, resultado das escolhas modais dos cidadãos.

8
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Motivos das viagens dos
residentes em Lisboa com
extremo no concelho, por
unidade de análise, Lisboa:
o desafio da mobilidade

Fonte: Lisboa: o desafio da mobilidade, CML/TIS, 2005

Viagens geradas/atraídas entre
Sevilha e a Coroa
Metropolitana, por modo de
transporte

Fonte: Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible, Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 2004
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G.2.5. Modos suaves9
G.2.5.1. Enquadramento
São designados modos suaves, os modos de transporte não motorizados, estando

Importância dos

incluídos nesta definição o “andar a pé”, a bicicleta, skate, patins em linha e outros

modos suaves na

modos congéneres10.

promoção de

Cada vez mais é reconhecida a importância das redes de modos suaves e,

padrões de

nomeadamente, das redes pedonais e cicláveis, como forma de promover padrões de

mobilidade mais

mobilidade mais sustentáveis, já que a utilização destes modos contribui para a

sustentáveis

redução do impacte negativo dos transportes e, ao mesmo tempo, aumenta o
bem-estar e a saúde dos cidadãos.
No entanto, durante as últimas décadas, as políticas de planeamento e de transportes
Dificuldades

promoveram a utilização do automóvel, negligenciando as necessidades dos

existentes na

peões e dos ciclistas. Como resultado, as condições para a utilização dos modos

utilização dos

suaves deterioraram-se e um maior número de deslocações passou a ser realizado

modos suaves

em automóvel. O aumento das distâncias de viagem, associado à dispersão urbana e
à segregação dos usos do solo, bem como a ausência de um desenho urbano
atraente, adequado e seguro dentro dos aglomerados urbanos, contribuíram para a
redução das deslocações a pé e para o não desenvolvimento do uso da bicicleta.

Modo de transporte principal
utilizado nas viagens diárias

Os resultados apurados recentemente numa sondagem realizada nos Estados
Membros da União Europeia confirmam esta tendência (CE/UE, 2007) . Em Portugal,

80%

2
9
15

15% dos inquiridos efectuam as suas deslocações diárias a pé (valor semelhante

60%

21

100%

11

1
15

1

25

40%

à média europeia) e apenas 1% recorre à bicicleta, constituindo este valor um dos

20%

mais baixos registados na UE (a média é de 9%). Em sentido contrário, quando se

53

58

0%

analisa a % de utilização do automóvel em Portugal, verifica-se que esta é superior

EU27
Carro/moto
a pé
Outros

à média europeia (58% vs. 53%, respectivamente).

Portugal
TP
bicicleta

Fonte: CE/EU,
2007

Diversos estudos internacionais demonstram que o modo pedonal é o mais eficiente
nas deslocações até 1km, enquanto que a bicicleta é uma opção mais competitiva
9

Consultar também o “Pacote da Mobilidade” – “Guião Orientador – Acessibilidades, Mobilidade e Transportes nos
Planos Municipais de Ordenamento do Território”, IMTT/Bruno Soares Arquitectos, 2011
10 Definição alinhada com a Resolução da Assembleia da República nº3/2009, de 23 de Janeiro
11
Attitudes on issues related to EU Transport Policy, Comissão Europeia (2007);
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_206b_en.pdf
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nas deslocações até 4 km12, sendo um modo até mais rápido do que a opção pelo
transporte individual quando se considera o tempo de acesso até ao veículo e a
procura de estacionamento. Atendendo a que, tipicamente, cerca de 50% dos
trajectos urbanos têm menos de 3 km13 é possível concluir que os modos suaves
podem representar uma alternativa real aos modos motorizados em muitas
deslocações, sendo assim necessário criar condições para promover a sua utilização.
A Comissão Europeia tem vindo a emanar orientações neste domínio, sendo que a
preocupação com os modos suaves surge claramente explicitada no Livro Verde
“Por Uma Nova Cultura de Mobilidade Urbana”14.

G.2.5.2. Redes e deslocações pedonais15
O estudo das condições de realização das deslocações pedonais é fundamental, uma
Porque é

vez que estas constituem um dos elementos centrais do sistema de viagens. Com

importante estudar

efeito, a maioria das viagens, mesmo as realizadas em automóvel, têm pelo menos

as redes e

uma etapa realizada a pé. Também os utilizadores de transporte público têm uma

deslocações

componente da deslocação realizada a pé (ou bicicleta), seja no percurso entre a

pedonais?

residência e a paragem, na entrada e saída do modo de TP ou no percurso até ao
local de destino, e, por essa razão, a atracção do TP é também influenciada pela
segurança e conforto dos percursos de proximidade das paragens.
Refira-se ainda que os peões constituem a base da cultura urbana das cidades,
sendo essencial para a vitalidade económica, social e cultural dos centros da

Crescente

cidade e dos bairros garantir a qualidade da acessibilidade a pé. Esta cumpre

preocupação com a

também uma função de melhoria da segurança, uma vez que a presença de pessoas

acessibilidade da

na rua contribui para um maior controlo sobre a ocupação do espaço público.

população com
necessidades
especiais

Neste contexto, revela-se fundamental assegurar a acessibilidade a pé a todos os
cidadãos, considerando as necessidades dos utilizadores mais vulneráveis,
nomeadamente crianças, idosos e pessoas com mobilidade condicionada. O
12

Um percurso de 4 km pode ser realizado em cerca de 15 minutos (assumindo uma velocidade de 15km/h, a qual
corresponde a uma velocidade baixa de circulação, já que está convencionado que a velocidade média de viagem
em bicicleta varia entre os 15 e os 25 km/h).
13 Sustainable Urban Transport Plans, Documento preparatório em relação ao acompanhamento da Estratégia
Temática sobre Ambiente Urbano, Anexo, EC/UE, 2007
14 COM (2007) 551. Consultar em http://www.moptc.gov.pt/tempfiles/20080117093157moptc.pdf
15 Para mais informação consultar a Brochura “Rede Pedonal – Princípios de Planeamento e Desenho”, da Colecção
de Brochuras técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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Estrutura etária da pop. res. em
Portugal, 2008

progressivo envelhecimento da população, registado nas últimas décadas,
representa também um novo desafio, exigindo um cuidado acrescido no planeamento

18%

e desenho do espaço público de circulação e estadia.

15%
11%

Segundo estimativas do INE, as pessoas com 65 e mais anos constituíam em 2008

56%

cerca de 18% da população residente em Portugal. O Índice de Envelhecimento
0-14 anos
25-64 anos

passou, entre 1991 e 2008, de 72 para 116 idosos por cada 100 jovens (0 a 24
anos), confirmando a tendência europeia (UE25) de envelhecimento populacional com

15-24 anos
mais de 65 anos

Fonte: INE

114 idosos para cada 100 jovens, em 2010.
Neste sentido, a legislação nacional e internacional tem vindo a reflectir uma maior
preocupação com a acessibilidade da população com mobilidade condicionada, seja
na acessibilidade a espaços públicos, seja na acessibilidade a edifícios de carácter
público ou privado.
No caso português, o Decreto-Lei nº. 163/2006, de 8 de Agosto, define as condições
Dec. Lei nº

de acessibilidade (normas técnicas) a satisfazer no projecto e na construção de

163/2006 –

espaços públicos, equipamentos colectivos, edifícios públicos e habitacionais,

Acessibilidade para

visando: “a construção de um sistema global, coerente e ordenado em matéria de
acessibilidades,

susceptível

de

proporcionar

às

pessoas

com

todos

mobilidade

condicionada condições iguais às das restantes pessoas.”
Plano Nacional

Também neste contexto importa referir o Plano Nacional de Promoção da
Acessibilidade

16

e Programas

(PNPA), o qual constitui um instrumento estruturante das medidas

que visam, em especial, a realização dos direitos de cidadania das pessoas com

Municipais de

necessidades especiais.

Promoção da
Acessibilidade

Destas medidas, interessa destacar pela sua relevância para os PMT, a elaboração
dos Programas Municipais de Promoção da Acessibilidade, os quais definem e
caracterizam as acções necessárias para a eliminação das situações que dificultem
ou impossibilitem a utilização dos espaços públicos e equipamentos colectivos por
parte das pessoas com necessidades especiais.
Os municípios portugueses têm até 2017 para cumprir o disposto no decreto-lei nº.
163/2006, existindo já diversos municípios a desenvolver Planos Municipais ou Planos
Locais de Acessibilidade para Todos. Deverá assim existir um esforço de articulação

16

Resolução do Conselho de Ministros nº. 9/2007, de 17 de Janeiro
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entre os PMT e estes Planos, tendo contudo em consideração que os dois tipos de
Planos têm âmbitos e escalas de intervenção diferenciados.
Refira-se que a caracterização das redes e dos movimentos de peões,
Articulação com

principalmente no que se refere à procura, pode ser mais difícil de realizar porque não

a Ocupação do

depende da existência de um serviço organizado (como no caso dos transportes

Território e

públicos) e a sua dispersão por todo o território urbano dificulta o processo de

Padrões de

selecção de percursos estruturantes.

Mobilidade na
identificação dos
principais
percursos e
zonas pedonais

As análises realizadas no âmbito da Ocupação do Território (capítulo G.2.3) e dos
Padrões de Mobilidade (capítulo G.2.4.) serão aqui muito úteis, permitindo
identificar:
• as principais ligações a pólos geradores/atractores, como por exemplo,

(existentes e

espaços comerciais, equipamentos colectivos (escolas, universidades,

potenciais)

centros de saúde, hospitais, serviços públicos, etc.) ou interfaces de
transportes, para as quais a caracterização mais pormenorizada sobre as infraestruturas pedonais deverá ser prioritária;
• as zonas urbanas onde a diversidade de usos existente é maior (maior potencial
para deslocações pedonais) e onde é mais necessário intervir numa óptica de
dinamização dos espaços públicos (e.g. centros históricos, ruas comerciais,
etc.);
• as ligações entre pólos de lazer que interessa valorizar;
• as zonas com maior densidade de viagens a pé;
• as zonas em que existe maior percentagem de viagens até 2 km (as quais podem
ser transferidas mais facilmente para o modo pedonal) e, dentro destas, aquelas
que são realizadas em modos motorizados ou em modos suaves;
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Percentagem de
viagens pedonais
por zona, ETAC de
Cascais

Fonte: Estudo de Trânsito de Âmbito Concelhio, Dossier 3, CMC/TIS, 2010

A análise relativa às redes e deslocações pedonais deverá assim englobar a

Principais resultados

caracterização das principais zonas e percursos de peões (onde se concentram

da caracterização e

os maiores fluxos), assim como das zonas com maior potencial de transferência

diagnóstico das redes

das deslocações para este modo (as quais deverão ser alvo de atenção especial

e deslocações

em fase de formulação de propostas), de modo a que seja possível estabelecer uma

pedonais

hierarquização dos percursos e analisar a coerência da rede pedonal. Adicionalmente,
deverão ser identificadas as zonas onde o potencial de viagens de curta distância
não esteja a ser completamente aproveitado, seja por deficiências qualitativas da
rede pedonal, seja pela existência de barreiras à livre circulação dos peões.
O grau de detalhe desta caracterização depende, mais uma vez, do âmbito do plano
e da dimensão e complexidade da área em estudo. Por exemplo, num plano

Escalas de

intermunicipal ou em concelhos de maior dimensão populacional poderá ser

análise e

apenas analisada a acessibilidade pedonal aos principais pólos geradores/atractores

posterior

de deslocações (e.g. principais equipamentos colectivos e interfaces de transportes) e

intervenção

identificadas as zonas de intervenção prioritária para o desenvolvimento posterior
de Planos Locais de Acessibilidade para Todos ou outro tipo de acções que visem a
melhoria da acessibilidade pedonal. Para os planos com um papel mais operacional
poderão ser desenvolvidas análises de escala mais detalhada focadas em zonas
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do(s) concelho(s) a necessitar de intervenção mais urgente.
Em concelhos de menor dimensão populacional, ou nas zonas de intervenção
prioritária mencionadas, a caracterização das redes e deslocações pedonais poderá
englobar os elementos apresentados no Quadro 13.
Quadro 13: Redes e deslocações pedonais – Exemplo de elementos a
caracterizar

OFERTA

Elementos a caracterizar

Fonte

• Estrutura da rede pedonal – hierarquização de percursos e
avaliação da coerência da rede;

• Levantamentos de
campo;

• Características e avaliação da qualidade dos percursos
pedonais estruturantes, com destaque para o cumprimento
do disposto no decreto-lei nº. 163/2006;

• Informação
disponibilizada pela
autarquia;

• Identificação das barreiras à circulação pedonal nos
principais percursos de peões;

• Consulta às
associações locais
(associações de
moradores,
associações de pais,
de comerciantes,
etc.).

• Características dos atravessamentos pedonais em vias de
grande circulação rodoviária;

PROCURA

• Identificação dos locais onde
rodoviários envolvendo peões.

ocorrem

acidentes

• Identificação de zonas com maior densidade de viagens a
pé;
• Quota das deslocações pedonais na repartição modal das
viagens até 2 km.

• Levantamentos/
contagens;
• Autarquia;
• Inquérito à
mobilidade.

G.2.5.3. Redes e deslocações cicláveis17
Os benefícios da utilização da bicicleta em comparação com outros modos de
transporte são numerosos, destacando-se entre estes:
Porque é
importante

•

o menor consumo de energia;

•

o menor impacte na qualidade do ambiente urbano (praticamente sem ruído e

estudar as redes
e deslocações

sem emissão de poluentes atmosféricos) e na paisagem;
•

cicláveis?

a menor ocupação de espaço (no lugar de estacionamento de um automóvel é
possível acomodar cerca de 12 bicicletas, um automóvel em circulação consome
cerca de 30 vezes mais espaço rodoviário que uma bicicleta18);

•

o menor tempo despendido em deslocações de curta distância (até 4 km);

•

as vantagens para a saúde, associadas à prática de exercício físico (perspectiva

17

Para mais informação consultar a Brochura “Rede Ciclável – Princípios de Planeamento e Desenho”, da Colecção
de Brochuras técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
18 Fonte: http://bypad.org/docs/Annex_I_literature_search_bicycle_use_and_influencing_factors.pdf
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individual) e à melhoria da qualidade do ambiente urbano (perspectiva colectiva);
•

a promoção de uma maior equidade social (nem todos possuem um automóvel
ou estão autorizados a conduzir);

•

a maior poupança de recursos; associada ao facto da bicicleta ser um meio de
transporte económico, com baixo custo de aquisição e operação; por outro lado, os
custos de construção e manutenção das infra-estruturas cicláveis são bastante
inferiores ao das infra-estruturas para veículos motorizados.

Para além destes, a bicicleta pode constituir um importante modo de ligação ao
transporte colectivo, podendo assim desempenhar um papel fundamental para a

A bicicleta

atractividade destes modos. Por exemplo, a área de influência de uma paragem de

como meio de

autocarro é normalmente de 400 metros (distância que corresponde a uma

ligação a

deslocação pedonal de 6 min a uma velocidade média de referência 4 km/h); contudo,

outros modos

se existir a possibilidade de efectuar o percurso até à paragem em bicicleta, essa área
de influência pode aumentar até 5 vezes (velocidade média de 20km/h19).
De modo a afirmar a utilização da bicicleta como uma alternativa eficiente de
transporte urbano a configuração da rede ciclável deve permitir a ligação entre as
zonas residenciais e o centro urbano, os principais pólos passíveis de gerar
deslocações em bicicleta (equipamentos escolares, desportivos e de lazer, pólos de
emprego) e as interfaces de transporte.
Importa sublinhar que a rede ciclável não é apenas composta por ciclovias de

Tipologia de

utilização exclusiva da bicicleta. Esta pode ser constituída por todo um conjunto de

percursos

percursos de ligação e acessos internos aos aglomerados urbanos e aos bairros,

cicláveis

itinerários de passeio e lazer, com formas e funções diferentes, sendo possível
identificar a seguinte tipologia de percursos cicláveis:

19

Projecto Mobilidade Sustentável, Volume II – Manual de Boas Práticas para uma Mobilidade Sustentável, APA,
2010
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Via banalizada
(coexistência)

Percurso onde a circulação de bicicletas ocorre em convivência com o
tráfego motorizado no espaço viário. Regra geral é unidireccional, seguindo
o sentido da corrente de tráfego. Pelo Código da Estrada a circulação em
bicicleta é livre na generalidade das vias excepto em auto-estradas e vias
equiparadas.

Faixa ciclável

Espaço próprio e exclusivo para a utilização da bicicleta, fazendo
parte integrante da faixa de rodagem. Não existe uma separação
física entre os canais rodoviários e clicáveis, sendo a diferenciação
de espaços assegurada com sinalização horizontal, através de
marcações no pavimento (não é segregado, mas também não é
partilhado). É sempre unidireccional, seguindo o sentido da corrente
de tráfego, e localiza-se habitualmente no lado direito da via
rodoviária, encostado ao lancil ou ainda entre o espaço de
estacionamento e a faixa de rodagem.

Pista ciclável

Canal próprio, segregado do tráfego motorizado (com separação
física do espaço rodoviário), uni ou bidireccional. Pode ser
implementada paralelamente à rede viária (à cota do passeio ou a
um nível intermédio entre o espaço rodoviário e o passeio) ou ter um
traçado autónomo em relação a esta (caso das pistas cicláveis em
áreas verdes). Pode permitir o uso por peões e outros meios não
motorizados.

A

B

C

Figura 3: Tipologia de percursos cicláveis (A – Via banalizada, B – Faixa ciclável,
C – Pista ciclável)
A opção por cada uma destas soluções será abordada no capítulo G.5.3, relativo à
fase de formulação de propostas.
A análise relativa às redes e deslocações cicláveis deverá englobar a identificação e
caracterização dos principais percursos cicláveis, assim como das zonas com
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maior potencial de transferência das deslocações para este modo, de modo a

Principais

que seja possível estabelecer uma hierarquização dos percursos e analisar a

resultados da

coerência da rede. Adicionalmente, deverão ser identificadas as zonas em que a

caracterização e

oferta de rede ciclável pode ser introduzida ou reforçada, de modo a dar

diagnóstico das

continuidade à rede já existente e/ou a colmatar as falhas identificadas.

redes e deslocações

As análises realizadas no âmbito da Ocupação do Território (capítulo G.2.3) e dos

cicláveis

Padrões de Mobilidade (capítulo G.2.4) revelam-se novamente essenciais,
permitindo compreender numa lógica de rede:
• quais as principais ligações a pólos geradores de deslocações, equipamentos
colectivos e interfaces de transportes, onde a caracterização mais
pormenorizada das infra-estruturas cicláveis deverá ser prioritária;
• quais as ligações entre pólos de lazer que interessa valorizar, potenciando
deste modo as deslocações cicláveis por motivos lúdicos e de recreio;
• quais as zonas urbanas onde a diversidade de usos existente é maior (maior
potencial para deslocações em bicicleta);
• quais as zonas com maior densidade de viagens em bicicleta;
• quais as zonas em que existe maior percentagem de viagens a uma distância até
4 km, já que estas podem ser transferidas em parte para o modo ciclável.
A caracterização a desenvolver deve permitir identificar as dificuldades apontadas
pelos actuais ou potenciais utilizadores da bicicleta, relativamente à utilização dos
percursos cicláveis, podendo a recolha de informação prender-se quer com as
características físicas, quer com os comportamentos e necessidades dos utilizadores.
O grau de detalhe desta caracterização depende, mais uma vez, do âmbito do plano
e da dimensão e complexidade da área em estudo. Por exemplo, num plano

Escalas de

intermunicipal ou em concelhos de maior dimensão populacional poderá ser

análise e

apenas identificada e caracterizada a rede ciclável estruturante de âmbito regional

posterior

e municipal. Em concelhos de menor dimensão populacional, ou nas zonas

intervenção

identificadas como de intervenção prioritária em planos intermunicipais ou de
concelhos de maior dimensão, a caracterização das redes e deslocações cicláveis
poderá englobar os elementos apresentados no Quadro 14.
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Quadro 14: Redes e deslocações cicláveis – Exemplo de elementos a
caracterizar
Elementos a caracterizar

Fonte

• Estrutura da rede ciclável – hierarquização de percursos e
avaliação da coerência da rede, integração com outros
modos de transporte, pólos servidos, etc.;

OFERTA

• Características e avaliação da qualidade dos principais
percursos cicláveis – segurança e conforto;
• Adequação (existente ou potencial) das vias à circulação
ciclável (topografia, coexistência com os fluxos
motorizados);
• Identificação dos maiores obstáculos à circulação ciclável
nos percursos principais;
• Identificação e caracterização dos principais locais
(existentes ou potenciais) de estacionamento de bicicletas;
• Regras de acesso aos transportes públicos;

• Levantamentos de
campo;
• Informação
disponibilizada pela
autarquia;
• Consulta às
associações locais
(associações de
moradores,
associações de
pais, de
comerciantes, etc.);

• Identificação e análise dos locais onde ocorrem acidentes
rodoviários envolvendo ciclistas.

PROCURA

• Identificação das zonas/corredores com maior densidade
de viagens em bicicleta;
• Caracterização das necessidades e grau de satisfação
manifestados pelos utilizadores;
• Caracterização dos motivos da deslocação (lazer, casatrabalho/estudo, outras) em que este modo de transporte é
ou poderá vir a ser mais utilizado;
• Procura de estacionamento para bicicletas nos grandes
pólos geradores de deslocações;
• Quota das deslocações realizadas em bicicleta
repartição modal das viagens entre 2 e 4 km.
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• Levantamentos/
contagens;
• Autarquia;
• Inquéritos
específicos nos
principais
geradores de
viagens;
• Consulta às
associações locais;
• Inquérito à
mobilidade.
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No âmbito do ETAC, com o intuito de conhecer a opinião dos residentes sobre as

Condições necessárias

condições que poderiam contribuir para uma maior generalização da utilização da

para aumentar a

bicicleta, foi perguntado ao sub-conjunto dos inquiridos que demonstraram disponibilidade para

utilização da bicicleta:

utilizar este modo de transporte as condições que gostariam de ver melhoradas na rede

exemplo dos resultados

ciclável.
As principais razões apontadas estão representadas nos gráficos abaixo, verificando-se que, a

dos inquéritos

criação de ciclovias foi a condição mais vezes referida, sendo seguida pela garantia da

realizados no âmbito

segurança dos ciclistas (pistas seguras). A existência de espaços para estacionamento de

do ETAC de Cascais

bicicletas e a alteração dos comportamentos (maior civismo/alteração de comportamentos)
foram também aspectos referenciados, mas com muito menos importância relativa.
2ª razão

1ª razão

2%
81%

0%

50%

2%
8%

11%

100%

Criação de ciclovias
Garantir segurança dos ciclistas (pistas seguras)
Criar estacionamento de bicicletas
Escola de Bicicletas

15%

0%

50%

100%

Maior Civismo / Alteração de comportamentos
Aluguer/Empréstimo de bicicletas
Outros; NS/NR

Fonte: ETAC Cascais, Dossier 3, CMC/TIS, 2010

G.2.6. Transportes públicos

G.2.6.1. Enquadramento
Com o Livro Verde “Por uma Nova Cultura para a Mobilidade Urbana”20, a Comissão
Europeia sustenta que “Repensar a mobilidade urbana envolve optimizar a utilização
de todos os diferentes modos de transporte e organizar a “co-modalidade” entre
diferentes meios de transporte público (comboio, eléctrico, metro, autocarro, táxi) e
os diferentes meios de transporte individual (carro, motociclo, bicicleta, a pé)”.
A existência de um serviço de transporte público de qualidade é um factor
determinante para a qualidade de vida das pessoas e, deve assumir um papel de
destaque na atracção de investimentos e no crescimento económico, sobretudo
nos grandes centros urbanos.
As empresas de transporte público têm de servir vários segmentos de procura, os
quais valorizam distintamente os diferentes atributos do serviço oferecido. Por

20

COM (2007) 551. Consultar em http://www.moptc.gov.pt/tempfiles/20080117093157moptc.pdf
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exemplo, quando se considera a população idosa, verifica-se que os atributos mais
Desafios na

valorizados são a proximidade aos pontos de origem e destino, e não tanto o tempo

oferta de TP

despendido na viagem. Pelo contrário, os utilizadores em idade activa ou escolar
estão disponíveis para andar nos percursos de/para a paragem, quando a oferta
proporcionada é rápida e frequente.
O diagnóstico das viagens em transporte público deve incidir sobre as várias redes de
transporte (urbano e não urbano, rodoviário e ferroviário) que servem a Área de
Estudo do PMT.

Transporte
escolar

Na análise do transporte público e, dependendo do âmbito específico de cada plano,
pode revelar-se importante analisar a oferta e a procura do transporte escolar, uma
vez que este pode representar uma percentagem importante das deslocações em TP.
Esta análise poderá ser mais relevante nos meios rurais ou em áreas de baixa
densidade, onde as necessidades de deslocação da população são muitas vezes
supridas através da utilização de carreiras que promovem igualmente o transporte
escolar. Por outro lado, importa referir, que as orientações de reorganização da rede
escolar têm levado ao encerramento de vários estabelecimentos de ensino em áreas
de ocupação dispersa e pouco povoadas, concentrando a oferta nos aglomerados
populacionais de maior dimensão, obrigando deste modo ao desenvolvimento de
novas respostas em termos de transporte escolar.

Escalas de
análise da
oferta de TC

O grau de detalhe da caracterização e diagnóstico da oferta e da procura do
transporte público depende, não apenas, do âmbito do plano e da dimensão e
complexidade da área em estudo, mas também da informação disponível. Por
exemplo, num plano intermunicipal o nível de detalhe do tratamento da informação
deve ser mais agregado, permitindo caracterizar as principais tendências e atributos
deste sistema, em particular das ligações entre municípios.

G.2.6.2. A Oferta de Transporte Público
A análise das redes de TP e da acessibilidade que estas proporcionam deverá ter em
consideração o atendimento às zonas centrais, zonas urbanas periféricas e territórios
suburbanos, procurando evidenciar, neste contexto, os pontos fortes e fracos da
oferta, no que respeita a sua estrutura e coordenação, ao nível de serviço
proporcionado e ao sistema tarifário vigente.

64

G – ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOBILIDADE E TRANSPORTES

A caracterização e diagnóstico da oferta em TP deve procurar compreender tão cedo
Elementos a

quanto possível como está estruturada a hierarquização da oferta (rede de serviços

identificar na

TP e interfaces), distinguindo as valências disponibilizadas pelos modos ferroviários

caracterização

pesados (quando existam) da oferta proporcionada pela rede de TP rodoviário.

e diagnóstico

Complementarmente, poder-se-á considerar a oferta de TC promovida pelas

da oferta de TC

empresas, pólos geradores ou serviços, que tenham como objectivo responder às
necessidades específicas de alguns segmentos populacionais (e.g., colaboradores,
visitantes, idosos, pessoas com deficiências motoras,....).
Nesta etapa propõe-se que o diagnóstico tenha em consideração duas escalas de
análise:
•

Numa perspectiva de análise da evolução recente (últimos 5 anos), importa
analisar os principais indicadores de oferta (e de procura) de transportes
públicos que serve a Área de Estudo, destacando-se entre estes, o total de
linhas existentes, os lugares x quilómetro produzidos anualmente, os
passageiros

x

quilómetro

transportados,

a

dimensão

e

principais

características da frota de autocarros (idade média dos veículos, percentagem
de veículos com acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, ...),
velocidade comercial, etc.. Esta informação pode ser obtida nos Relatórios e
Contas (quando os serviços de transporte forem promovidos por empresas
públicas), ou ser disponibilizada pelos operadores de transporte, empresas
municipais de transporte ou pela própria autarquia.
•

Por forma a avaliar o modelo de funcionamento da oferta actual propõe-se
o levantamento dos percursos de cada uma das linhas e principais paragens
servidas, horários e, velocidades comerciais em meio urbano e fora deste,
assim como tarifários praticados. Para a caracterização dos níveis de oferta
proporcionados pela rede de transportes públicos, nos casos em que os
serviços estiverem já carregados no Sistema de Informação – SIGGESC21, é
possível obter automaticamente vários indicadores de informação sobre a

21

O SIGGESC (Sistema de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras) é uma aplicação informática, suportada
num Sistema de Informação Geográfica, desenvolvida pelo IMTT com o objectivo de identificar com rigor os serviços
de transporte público rodoviário de passageiros, em exploração ou a requerer, e para dar início ao processo de
estruturação das redes de serviços, em termos que permitam a sua futura contratualização, tendo em conta o
Regulamento (CE) nº 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho. O sistema está em fase de carregamento
pelos operadores de transportes, a nível nacional.
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oferta de transportes públicos regulares rodoviários e efectuar análises de
rede com o apoio de sistemas de informação geográfica.

Fonte: Representação de uma carreira no sistema SIGGESC e exemplos de outputs, IMTT, 2011

Complementarmente, podem ser realizadas entrevistas aos operadores de transporte
Utilização de
softwares de

colectivo no sentido de completar a informação recolhida e identificar disfunções do
sistema de transportes.

modelação de

Pode também recorrer-se à utilização de outros softwares, neste caso, de modelação

transportes

de transportes22, nos quais são descritas as características das redes de transportes
públicos, tendo em consideração as diferentes dimensões que caracterizam a oferta.
Esta opção de modelação dos transportes públicos, recorrendo a um software
específico, não é obrigatória – aliás, só se justifica em redes de complexidade média
a elevada –, mas permite obter ganhos de produtividade significativos no cálculo dos
diversos indicadores, ao mesmo tempo que permite avaliar quantitativamente as
actuais prestações do sistema versus as soluções de TP propostas que venham a ser
22

Existem inúmeros softwares de modelação de redes de transporte destacando-se entre estes, o Visum, o EMME3
ou o Cube.
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identificadas. Por outro lado, a utilização de softwares de modelação de transportes
permite avaliar em que medida, a oferta é adequada face às necessidades da
procura.
No Quadro 15, sugerem-se alguns indicadores que podem ser considerados.
Quadro 15: Exemplos de indicadores de caracterização da oferta de TC
Dimensão

Indicadores

Observações / Outras análises

% de população servida por uma paragem a
menos de X metros
Cobertura
Espacial

% de postos de emprego localizados a menos
de X metros de uma paragem

O cálculo destes indicadores pode ser apoiado
por um sistema de informação geográfica

Isócronas face às principais polaridades urbanas
(e.g. sede de concelho)
Número de circulações por hora
Cobertura
Temporal
(em período
escolar e
não
escolar)

Condições
de
Circulação

% de população servida por uma oferta com um
intervalo de passagem inferior a X minutos
Intervalo médio entre passagens
Amplitude dos serviços em dia útil e fins-desemana

Estes indicadores podem ser calculados por
linha e/ou paragem

Lugares.km oferecidos por modo de transporte

Estes indicadores podem ser calculados por
operador.

Extensão de vias reservadas (Bus,...)

O cálculo destes indicadores pode ser apoiado
por um sistema de informação geográfica

Indicador de regularidade (nº. de km perdidos
por milhar de km percorridos)

A análise dos tempos de percurso deve ser
complementada com uma comparação destes
indicadores com os do transporte individual.

Velocidade comercial dos diferentes operadores
para os diferentes períodos de tempo

Conforto e
informação
aos
passageiros

Estes indicadores devem ser calculados para o
total do dia, períodos de ponta, período
nocturno, fim-de-semana, período escolar, etc.
(planos para concelhos de “menor dimensão”).

% de autocarros com piso rebaixado e ar
condicionado
% de autocarros adaptados para o transporte de
pessoas com mobilidade condicionada e
transporte de crianças

Deverá ser feito um levantamento dos
equipamentos de apoio à circulação do
transporte colectivo: espaços dedicados
(corredores em sítio próprio); sistema de apoio
à exploração (SAE); medidas de gestão de
tráfego que visam a prioridade ao transporte
público, etc..
A análise do conforto poderá ainda incluir uma
reflexão qualitativa sobre a acessibilidade e
segurança dos passageiros nas vias de acesso
às paragens / interfaces, nas próprias
paragens / interfaces e aos veículos.
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Dimensão

Indicadores

Observações / Outras análises

Número de lugares sentados oferecidos por
linha (tipo de veículos)

A caracterização e diagnóstico sobre a
informação aos passageiros incidem sobre os
meios disponíveis e respectivos conteúdos,
nível de actualização e capacidade de
introduzir alterações, o serviço ao cliente,
23
etc..

Idade média da frota
Existência (ou não) de informação em tempo
real nas paragens e/ou a bordo
Qualidade da informação disponível
principais interfaces e paragens de TP

nas

Conforme acima referido, para além destes indicadores, recomenda-se ainda o
levantamento e análise da estrutura tarifária e bilhética, procurando avaliar a sua
coerência, simplicidade, atractividade e integração multimodal para o utilizador.

Acessibilidade pedonal às paragens de transporte público. Fonte: Estudo de Reestruturação de Redes e
Serviços de Transporte Público Rodoviário de Passageiros do Concelho de Santa Comba Dão, Trenmo
Engenharia/ IMTT, 2009

23

Para mais informação consultar a Brochura “Sistemas de Informação ao Público”, da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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G.2.6.3. A Procura de Transporte Público
A caracterização da procura de transportes públicos pode assentar em diferentes
fontes de informação, das quais se destacam:
•

•

Principais

Os resultados dos inquéritos à mobilidade, no qual se consegue conhecer por

fontes de

aproximação, a utilização dos diferentes modos de transporte público;

informação
para a

Dados de contagens e inquéritos realizados especificamente aos passageiros

caracterização

no âmbito do PMT ou, na sequência de outros estudos que tenham sido

da procura de

realizados pelos operadores e/ou autarquias.
•

TP

A informação que possa ser disponibilizada pelos operadores de transporte
relativamente à procura de transporte, pode ser obtida a partir dos Sistemas
Inteligentes de Bilhética, ou estar disponível nos Relatórios e Contas e Contas
de Exploração.

Em função dos dados que sejam disponibilizados pelos diferentes fornecedores ou
que sejam possíveis recolher através da realização de trabalhos de campo, sugere-se
que sejam considerados os principais indicadores:
Quadro 16: Exemplos de indicadores de caracterização da procura de TC
Dimensão

Indicadores
Total de
transporte

viagens

Distribuição horária
transporte colectivo

por

das

Observações / Fontes
operador

de

viagens

em

Global
Taxas de ocupação dos modos de
transporte

Estes indicadores podem ser
disponibilizados
pelas
empresas ou obtidos com
base na utilização dos dados
dos inquéritos.

Número médio de viagens por dia e
pessoa em cada modo de transporte
Idade, sexo, situação perante a actividade
Características
dos
utilizadores

Disponibilidade do TI
Motivo da viagem
Repartição da procura em função dos
títulos de transporte utilizado

Utilização do
modo

Passageiros entrados
principais interfaces

e

saídos

nas

Estes
indicadores
são
calculados com base em
inquéritos à mobilidade e/ou
inquéritos
específicos
realizados aos clientes do
transporte colectivo

Estes indicadores podem ser
calculados com base nos
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Dimensão

Indicadores
Distâncias médias percorridas
Principais relações Origem /Destino
Modo de transporte por motivo da viagem
Concentração / Dispersão das viagens
em TC no território da área de
intervenção

Observações / Fontes
resultados do inquérito à
mobilidade, em inquéritos
específicos realizados aos
clientes
do
transporte
público, a partir dos sistemas
de bilhética sem contacto ou
outros
Estes indicadores devem ser
produzidos para cada rede
de
transporte
público
existente

Rede ferroviária e
movimentos de
passageiros da CP
nas estações
ferroviárias, 1999,
Lisboa: o desafio
da mobilidade

Fonte: Lisboa: o desafio da mobilidade, CML/TIS, 2005

Nos casos mais complexos em que se recorre a processos de modelação das redes
Modelação

de transporte público, é necessário avaliar em que medida a procura de transportes

das

modelada (afectação das matrizes origem-destino em TP à rede) tem boa aderência à

de TP

redes

realidade, o que passa por verificar a correspondência da procura real vs. procura
modelada em pontos singulares da rede.

70

G – ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOBILIDADE E TRANSPORTES

G.2.7. Transporte público em Táxi

G.2.7.1. Enquadramento
O táxi tem um papel importante na política de mobilidade, enquanto alternativa ao
transporte individual e complemento do transporte público regular, já que é capaz de

A importância e

responder a procuras diferenciadas, permitindo uma operação mais próxima do

flexibilidade do

transporte individual, com um serviço praticamente porta-a-porta, sem percurso e

serviço de táxis

horários fixos.
Em meio urbano, o serviço de táxis está associado frequentemente à realização das
deslocações de emergência, turismo, lazer ou negócios, proporcionando o acesso a
áreas onde existe uma limitada oferta de transporte público ou onde a utilização do
transporte individual é condicionada e/ou é difícil estacionar. Nas áreas mais rurais
ou com um povoamento disperso e de baixa densidade, o serviço de táxis pode ter
um papel preponderante para a população não motorizada, dado que, habitualmente,
as distâncias a percorrer são maiores e o serviço de transporte público mais escasso.
O Decreto-Lei nº 251/98 de 11 de Agosto estabelece a actividade do serviço de
táxis em território nacional, determinando que são as câmaras municipais quem fixa
o contingente de táxis no concelho (por freguesia ou conjunto de freguesias) e atribui
o número de licenças dentro do contingente fixado.
A identificação das necessidades da procura deste serviço permitirá assim ao(s)
município(s) um melhor planeamento do contingente de táxis, numa perspectiva
global, mas também tendo em consideração as diferenças de ocupação na área de
intervenção. Neste sentido, no âmbito dos PMT, a análise deve centrar-se na oferta e
procura do serviço de táxis proporcionado pelos municípios envolvidos no plano,
enquadrando a situação presente e a perspectiva futura de evolução e procurando
identificar os condicionalismos que influenciam o desempenho deste serviço.

G.2.7.2. A Oferta de Serviço de Táxis
A caracterização da oferta do serviço de táxis, ao nível municipal ou intermunicipal,
deve compreender a análise dos principais elementos que definem a qualidade de
serviço da rede (Quadro 17).
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Quadro 17: Oferta de serviço de táxis - Exemplo de elementos a caracterizar
Elementos a caracterizar

Fonte

• Identificação do contingente de táxis nos concelhos envolvidos, por
freguesia - cálculo do indicador táxis por 1000 hab.;

Principais
elementos a
caracterizar na
oferta de serviço
de táxis

• Localização e análise da cobertura territorial de todas as praças de
táxi (com identificação do respectivo contingente associado),
identificando as áreas melhor servidas e as áreas mais vulneráveis;
• Verificação se os principais pólos de atracção da área do plano são
bem servidos (e.g., centros urbanos/históricos, as interfaces de
transporte, os principais centros comerciais, universidades, hospitais e
centros de saúde);
• Caracterização das praças de táxi, ao nível da informação disponível
ao cliente (e.g. disponibilização dos contactos das principais empresas
operadoras de táxi), das condições de espera (e.g. número de lugares
sentados, garantia de abrigo), dos equipamentos de apoio (e.g.
existência de comércio na proximidade, cabines telefónicas, etc.) e
segurança (e.g. existência de iluminação adequada, sistemas de
videovigilância);

• Autarquia;
• Levantamentos
de campo;
• Consulta às
associações de
transporte em
táxi.

• Identificação das principais associações de transporte em táxi que
servem a área do PMT;
• Identificação do número de táxis adaptados a pessoas com
mobilidade reduzida;
• Identificação do número de veículos associados ao transporte escolar.

O principal elemento a identificar nesta análise é o contingente de táxis que serve a
área do PMT, por freguesia, o que permite calcular um dos mais importantes
indicadores da qualidade de serviço oferecido, o número de táxis por 1000 habitantes.

Indicador de qualidade
do serviço: táxis por
1000 habitantes

Tendo como base os dados disponibilizados
pelo IMTT, respeitantes às licenças de táxi
emitidas pelos municípios em 2008, e segundo
as estimativas do INE da população por
concelho para o mesmo ano, foi possível
calcular o nº. de táxis por 1000 hab para os
municípios de Portugal Continental.
Conforme se pode observar no gráfico
adjacente, até aos concelhos com 100 000
hab, a tendência é de redução da média do
índice de táxis/1000 hab; pelo contrário a
média do índice de capitação aumenta para os
concelhos de maior dimensão, em grande
medida devido à capitação de Lisboa (4,13
táxis/1000 hab), mas também porque estes
são fortes geradores de viagens com origem
fora do concelho.
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Serviço de táxis,
Estudo de
Acessibilidades,
Mobilidade e
Transportes nos
concelhos da
Associação de
Municípios do Oeste

Fonte: Estudo de Acessibilidades, Mobilidade e Transportes nos concelhos da Associação de Municípios do
Oeste – Fase 1, Perform Energia, Trageo, Transitec, 2008

Conforme apresentado no Quadro 17, dentro do perímetro do plano deve igualmente
ser identificado o número de veículos adaptados a pessoas com mobilidade
reduzida. Segundo o Decreto-Lei 251/98, o licenciamento deste tipo de veículos
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compete às câmaras municipais, podendo este licenciamento ser adicionado ao
contingente de táxis existente, caso este não assegure a existência destes veículos.
Actualmente, já são vários os municípios que dispõem de veículos adaptados a
pessoas com mobilidade reduzida, destacando-se, entre estes, os concelhos com
um carácter predominantemente urbano (e.g. Lisboa, Almada, Maia).
Uma análise do

Por último, é também importante referir que o tarifário do serviço de táxis é

custo de transporte

estipulado a nível nacional, sendo distinguidas as tarifas para meio urbano, serviço a

pode ser realizada

quilómetro e serviço à hora. Ao nível deste indicador, a sua análise é pouco relevante

para áreas rurais

em meio urbano, onde existe uma maior espacialização das praças de táxi e o custo

ou com baixa

da viagem tem um custo inferior (nas deslocações intra-concelhias). Contudo, em

densidade

meio rural, o serviço é cobrado ao quilómetro ou por período horário com custos

populacional

significativamente superiores (em caso de retorno em vazio), desde a praça de táxis
mais próxima, que se pode localizar a uma distância muito elevada do ponto de
origem. Aconselha-se assim, para PMT em áreas rurais, a realização de uma análise
custo/distância entre as praças de táxi existentes e os principais aglomerados
populacionais não servidos pela rede de transportes públicos, de modo a
identificar eventuais assimetrias locais.

G.2.7.3. A Procura de Serviço de Táxis
A procura do serviço de táxis é, regra geral, difícil de conhecer com exactidão; ainda
A análise da procura
do serviço de táxis é
obtida através de
uma proxi

que seja possível solicitar esta informação às associações de táxis, muitas vezes
estas não dispõem dos dados necessários. Como proxi, pode ser utilizada a
informação recolhida no âmbito do inquérito à mobilidade24, nomeadamente os
padrões de viagem em táxi (distância, motivo, origem-destino) e o respectivo perfil do
utilizador tipo.
No Quadro 18 exemplificam-se os principais elementos que podem ser caracterizados
ao nível da procura potencial.

24

Importa referir que dado o peso reduzido deste modo de transporte no conjunto das deslocações, a fiabilidade
desta metodologia de recolha de dados está muito dependente da dimensão/representatividade da amostra.
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Quadro 18: Procura do serviço de táxis – Principais elementos a caracterizar
Elementos a caracterizar

Fonte
• Inquéritos à mobilidade;

• Identificação das viagens realizadas em táxi, quer
exclusivamente quer em complementaridade com
outros modos de transporte: quantificação do número
de viagens diárias e zonas em que existe maior
concentração da procura;
• Caracterização do perfil do utilizador (sexo, idade,
condição profissional, nível social, etc.)

• Informação disponibilizada
pelas centrais de gestão de
frotas e atribuição automática
de serviços de táxi (quando
existam)
• Consulta aos taxistas e às
associações de transporte em
táxi;
• Consulta às associações de
pessoas com mobilidade
reduzida.

Na análise da procura de serviços de táxis pode ainda revelar-se importante o
diálogo com os taxistas e as respectivas associações de táxis, no sentido de
entender alguns elementos que não sejam possíveis de conhecer com a informação
recolhida nos inquéritos à mobilidade. Por exemplo, a avaliação do modelo de
chamada (na praça de táxi, na rua, via telefone ou internet), as dificuldades que os
taxistas sentem (falta de equipamentos de apoio, necessidade de praças em pontos
distintos dos existentes) ou a necessidade de táxis adaptados a pessoas com
mobilidade reduzida.

G.2.8. Interfaces
G.2.8.1. Enquadramento
As interfaces são um elemento extremamente importante num sistema de mobilidade,

O papel das

uma vez que têm como principal objectivo reforçar a utilização do transporte

interfaces num

público e, de igual modo, promover uma utilização conjunta deste com os modos

sistema de

suaves25.

transportes

Uma interface consiste num nó do sistema de transportes que permite conexões
entre vários modos e/ou serviços de transporte e que conta com uma infra-estrutura
especialmente desenhada para facilitar os transbordos.
A qualidade de uma interface é medida pela minimização do tempo despendido
25 Para mais informação consultar a Brochura “Interfaces de Transportes” da Colecção de Brochuras técnicas/temáticas do “Pacote
da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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e do tempo percebido pelos passageiros em transbordo, assim como, pelo
conjunto de valências dos serviços complementares oferecidos aos seus
utilizadores. A minimização do tempo despendido é conseguida através da boa
ligação entre diferentes modos de transporte, garantindo percursos curtos,
compatibilização de horários, compatibilização do sistema tarifário, entre outros; a
optimização do tempo percebido é conseguida através da atractividade da interface
que deve possuir informação adequada, condições de espera e serviços de apoio
atractivos.
A análise do sistema de interfaces é realizada em conjunto com a caracterização do
sistema de transporte público, ou seja, identificados os modos de transporte público
existentes ao nível municipal e intermunicipal, compete nesta fase identificar os
principais locais de cruzamento das respectivas redes e avaliar a sua qualidade de
transbordo ou serviço.
Para os PMT das áreas predominantemente urbanas, as interfaces estão sobretudo
associadas às estações de redes de transporte dos modos pesados de passageiros
(comboio, metro, barco), enquanto que, nas áreas de intervenção mais rurais ou com
menores densidades urbanas, as interfaces estão normalmente associadas a
terminais rodoviários de autocarros (também denominados de Estações Centrais de
Camionagem - ECC) ou outros nós de menor escala.
Em função da dimensão da área de estudo do PMT e da complexidade das redes de
Hierarquização
da rede de
interfaces

TP, pode ser relevante hierarquizar a rede de interfaces, tendo em consideração as
valências da oferta, a pressão da procura e a importância da interface no contexto
regional (Quadro 19).
Quadro 19: Elementos que definem a hierarquia de uma rede de interfaces
Categorias

Importância e
complexidade
da interface
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Função

Condições de oferta e
quantitativos de procura
proporcionados pela
interface

Elementos
• Avaliação da oferta proporcionada: modos de
TP existentes, número de serviços e
circulações dos diferentes modos, elementos
de apoio, condições de acessibilidade,…
• Movimentos de passageiros (diário e em
períodos de ponta) em transbordo.
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Categorias

Função

Elementos
• Avaliação da densidade humana da área em
que se insere.

Localização
no tecido
urbano
regional

Modelo de ocupação: rural
ou urbano

Localização
no tecido
urbano local

Tipo de ocupação do
território: centralidade e
dinâmicas funcionais
(zonas residenciais,
empresariais, comerciais,
outras)

• Avaliação da ocupação territorial regional e
estrutura viária envolvente.
• Se em meio rural: avaliação da distância aos
principais centros urbanos.
• Avaliação das dinâmicas funcionais
envolventes (procura potencial) à interface.
• Avaliação das operações de urbanismo
recente e de futuros planos urbanísticos e de
transporte, na envolvente à interface.

Fonte: adaptado do PDU de Ille de France, 2000

G.2.8.2. A oferta das interfaces
Uma interface é tanto mais complexa quanto maior o número de ligações de
transporte que ocorrem, bem como a diversidade dos serviços de apoio que oferece.

A oferta nas

Esta complexidade exige a organização de várias dimensões relacionadas com a

interfaces deve

qualidade do serviço da interface, as suas acessibilidades, a sua organização

atender à

funcional e a sua inserção urbana no território.

qualidade do

Tendo em consideração estes grupos de indicadores, apresentam-se no Quadro 20

serviço, às

os principais elementos que se devem aferir na caracterização da oferta da(s)

acessibilidades, à

interface(s) existente(s) na área do PMT. Mais uma vez, importa referir que a

organização

consideração destes indicadores depende do âmbito do plano e da dimensão e

funcional e à

complexidade da área em estudo; para planos em concelhos de menor dimensão

inserção urbana

populacional, ou em áreas de intervenção consideradas prioritárias, poderão ser
caracterizados exaustivamente todos os indicadores para o conjunto das interfaces
existentes, enquanto que, para os planos intermunicipais ou para os planos
concelhios de “maior dimensão”, poderão ser analisados apenas os elementos
principais para as interfaces de nível superior.
Quadro 20: Oferta nas interfaces – Principais elementos a caracterizar
Indicadores

Elementos a avaliar
Oferta de transporte público

Qualidade do
serviço

Fiabilidade da oferta de transporte público
Oferta do serviço de táxis

Fonte
Informação
disponibilizada
pelos
operadores de
TP, empresas
de exploração
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Indicadores

Elementos a avaliar
Oferta de estacionamento automóvel
Oferta de outros modos de transporte (e.g. redes e
infra-estruturas cicláveis ou pedonais)

Principais

Acessibilidade

elementos de
caracterização das

Fonte
de parques de
estacionamento
e autarquias

Ligações entre modos

Levantamentos
de campo nas
interfaces e área
envolvente

Adequação das ligações à circulação das pessoas com
mobilidade condicionada

Consulta às
administrações
das interfaces

Inserção urbana da interface

interfaces

Condições de espera
Segurança
Organização
funcional

26

Informação e comunicação
Bilheteiras

Infra-estruturas de apoio (e.g., existência de comércio,
multibanco, etc.)

26

Para mais informação consultar a Brochura “Sistemas de Informação ao Público”, da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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Interfaces: articulação
do transporte público
rodo e ferroviário,
Estudo de
Acessibilidades,
Mobilidade e
Transportes nos
concelhos da Associação
de Municípios do Oeste

Fonte: Estudo de Acessibilidades, Mobilidade e Transportes nos concelhos da Associação de Municípios do
Oeste – Fase 1, Perform Energia, Trageo, Transitec, 2008

PPM

Serviços / hora
PPT
CD Noite

SC-467
SC-468
SC-470
SC-471
SC-479
SC-485
SC-489

2
1
2
4
2
2
3

2
2
2
4
2
3
3

1
1
2
4
1
0
2

1
0
2
1
1
0
1

TOTAL

14

15

9

5

Configuração geral da
I

Kiss & Ride

interface de Oeiras,

Park & Ride
B

Parque do
I

Serviços no período
PPM

PPT

CD

Noite

CP - Oeiras

12

12

12

CP - Cascais

12

12

12

5

CP - São Pedro

10

10

TOTAL

34

34

24

10

PPM

T

Serviços no período
PPM PPT
CD Noite

Serviços/hora
PPT
CD Noite

4,0

4,0

3,0

1,1

CP - Cascais

4,0

4,0

3,0

2,3

CP - São Pedro

3,3

3,3

11,3

11,3

6,0

3,4

EMA de Oeiras

I

5

CP - Oeiras

TOTAL

Picadeiro

LT-106
LT-111
LT-112
LT-115
LT-122

8
12
9
3
6

7
12
7
3
6

7
16
8
2
5

3
6
2

TOTAL

38

34

37

11

1

Serviços / hora
PPM PPT
CD Noite
LT-106
LT-111
LT-112
LT-115
LT-122

3
4
3
1
2

TOTAL

Paragens dos operadores:

13

LT Transportes
ScotUrb

2
4
2
0
1

1
2
0
0
0

11

9

3

Estacionamento:
B

CP - Linha de Cascais

2
4
2
1
2

Parqueamento de bicicletas

Tarifado
Praça de táxis

Gratuito
Park & Ride

T

Terminal do operador

Kiss & Ride
I

Posto de informação

Fonte: EMA de Oeiras, CMO/TIS, 2006/2007
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G.2.8.3. A procura das interfaces
A caracterização da procura nas interfaces é realizada sobretudo com a informação
constante nos inquéritos à mobilidade e em contagens ao TP (nas interfaces)
realizados no âmbito do PMT. Tal como para a análise de outros sistemas de
transporte, caso este tipo de levantamentos de dados não sejam realizados no
contexto do plano, devem ser substituídos por informação levantada junto dos
operadores de transporte e, nos casos em que esta existe, junto da administração da
interface.
São três os principais grupos de indicadores que devem ser caracterizados (Quadro
21): movimento de passageiros, caracterização da procura de passageiros e
procura de estacionamento. Este último indicador deve ser analisado com base na
caracterização da procura de estacionamento realizada no capítulo G.2.11.3,
tratando-se de um elemento importante para estimar o número de viagens associadas
ao comportamento TI+TP.
Quadro 21: Procura nas interfaces – Principais elementos a caracterizar
Indicadores
Movimento de
passageiros nas
interfaces

Caracterização da
procura de
passageiros

Procura de
estacionamento na
envolvente

Escalas de análise

Elementos
• Quantificação dos movimentos de
passageiros e sua distribuição ao longo do
dia.
• Tipo de utilizadores da interface (e.g.
residentes na área de estudo, não residentes,
em transbordo, …);
• Motivo da viagem;

Fonte
• Inquéritos à
mobilidade
• Contagens ao
TP
• Consulta aos
operadores de
TP

• Modo de transporte de acesso à interface.

• Levantamentos
de campo de
estacionamento

• Procura de estacionamento no período diurno
– legal e ilegal (discriminando entre estes);

• Consulta às
empresas de
exploração dos
parques de
estacionamento

• Quantificação do número de avenças mensais
(se possível associadas a tarifários conjuntos
com o TP).

• Consulta à
administração
do interface

Mais uma vez, o grau de detalhe e os elementos a caracterizar deve ter presente o
âmbito da análise e os objectivos que o PMT pretende alcançar.
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G.2.9. Transportes públicos flexíveis27

G.2.9.1. Enquadramento
O transporte flexível corresponde a um serviço de transporte público adaptado para
ir ao encontro das necessidades dos utilizadores, permitindo alguma liberdade pelo
menos numa destas dimensões chave: percursos, horários e paragens.
A oferta convencional de transporte público revela-se por vezes inadequada para
Importância dos

responder às diferentes necessidades da população, começando deste modo a serem

transportes

consideradas alternativas mais flexíveis, as quais se caracterizam pela possibilidade

flexíveis na

de não existirem locais específicos ou pré-determinados para paragem,

promoção da

trajectos ou horários fixos. Esta flexibilidade do serviço oferecido traduz-se numa

equidade e

maior capacidade de resposta em zonas de procura de TP reduzida ou com uma

inclusão social

procura dispersa no espaço e no tempo, onde não se justifica, de um ponto de vista
da sustentabilidade financeira, uma oferta de serviços tradicional. Adicionalmente,
revela-se vantajosa para gerir as necessidades de deslocações de pessoas com
dificuldades de mobilidade, idosos e crianças.
Este serviço de transporte permite melhorar as condições de acessibilidade,
particularmente para aqueles que não têm acesso a um sistema de transporte
adequado a um custo razoável (e.g. falta de acesso ao transporte individual; serviço
de transporte público inexistente ou precário; falta de integração com outros modos de
transporte), ou que são incapazes de utilizar os serviços disponíveis (e.g. idosos,
pessoas com mobilidade condicionada ou com baixos recursos económicos),
promovendo deste modo uma maior equidade e inclusão social.
As características de operação destes serviços são muito variáveis em função do grau
de flexibilidade que lhes está associado, resumindo-se no quadro seguinte os
diferentes graus de liberdade que podem ser encontrados nestes sistemas de
transportes.

27

Para mais informação consultar a Brochura “Soluções de Transportes flexíveis”, da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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Quadro 22: Características operacionais do transporte flexível
Alternativas

Características
Tipo de
veículo

Minicab, Táxi e táxi colectivo, Minibus, Midibus, Autocarro

Horários

Horários fixos;
Transporte a pedido;
Sem horário (frequências elevadas, só param quando solicitado);

Tipo de
percurso

Rotas fixas (linha virtual);
Rota com desvios (Serviço de Corredor: percursos parcialmente prédeterminados, os quais podem ser mudados de acordo com pedidos dos
clientes, incluindo desvios da rota em pontos específicos, integrando deste
modo paragens opcionais dentro do corredor);
Rotas flexíveis.

Pontos de
embarque e
desembarque

Serviço “Porta a porta”;
Paragens/Checkpoint

A grande diversidade e amplitude de serviços que podem estar associados ao
transporte flexível permitem que este possa ser aplicado numa grande diversidade de
situações, tanto em meio rural como urbano, destacando-se:
Onde podem ser

• Serviços em áreas rurais ou em áreas de baixa densidade de ocupação,

implementados os

assegurando, na maior parte dos casos, o acesso directo ao aglomerado urbano

transportes

principal mais próximo (e.g. sede de freguesia ou concelho), de modo a

flexíveis?

complementar a rede de transportes existente ou a substituir integralmente os
serviços convencionais de baixa frequência e itinerário fixo;
• Serviços nas áreas periurbanas, assegurando serviços locais e funcionando
como adutores do transporte público convencional, nomeadamente de modos
pesados de transporte (comboio e/ou metro);
• Serviços complementares à oferta convencional, por exemplo, substituição de
rotas fixas durante a noite ou fins-de-semana;
• Serviços em alguns sectores das zonas urbanas para dar resposta às
necessidades específicas da população (e.g. zonas históricas);
• Serviços dedicados ou especiais, restritos a determinados utentes (e.g.
crianças, idosos, pessoas com mobilidade condicionada);
• Serviços direccionados para destinos específicos e mercados alvo (e.g. serviço
a aeroportos, locais de emprego, parques estacionamento, etc.).
Os principais resultados da caracterização e diagnóstico relativos aos serviços de

82

G – ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOBILIDADE E TRANSPORTES

transporte flexíveis existentes devem permitir analisar a adequação da oferta à
procura (existente e potencial) e às necessidades específicas dos diferentes

Principais

utilizadores, assim como a eficiência da sua articulação com as restantes redes de

resultados da

transporte, identificando os principais problemas e oportunidades que deverão

caracterização e

sustentar a proposta a desenvolver em fases posteriores de trabalho28. Para tal,

diagnóstico

sugere-se a caracterização dos elementos a seguir apresentados

G.2.9.2. A Oferta de Transportes Flexíveis
A oferta de transportes flexíveis tem características particulares que importa analisar,
destacando-se no quadro seguinte os principais elementos a recolher junto dos
operadores de transportes /autarquia.
Quadro 23: Transportes flexíveis – Principais elementos a caracterizar
Elementos a caracterizar

Componente

• Tipo de serviço: serviços de transporte público com: percursos
regulares; percursos variáveis em função do dia da semana; percursos
com desvios; percursos flexíveis adaptáveis às necessidades da
procura; etc.;
• Percursos (ou corredores) e localização das paragens/checkpoints;
• Cobertura territorial do serviço, cobertura populacional e de emprego;
Características
do serviço

• Período de funcionamento e horários (do serviço de transportes, no
caso de horários fixos; de marcação de reserva de serviço, no caso de
um modelo de transporte a pedido);
• Capacidade de transporte (número de lugares oferecidos);
• Sistema tarifário;
• Procedimento de reservas;
• Correspondências com outros modos de transporte e articulação entre
as diferentes redes de TP (funcional, horária e tarifária).
• Prestação de serviço directamente assegurada pelo município;

Modelo de
exploração

Meios materiais

• Exploração por concessão ou prestação de serviços, através de
empresa de capitais públicos ou mistos; ou assegurada por
operadores privados de transporte.
• Material circulante: tipo e número de veículos, capacidade de
transporte, características técnicas (adaptado ao transporte de
pessoas com mobilidade reduzida, etc.);
• Tecnologias e sistemas de informação e comunicação

28

Este tipo de serviços é quase inexistente em Portugal, sendo contudo expectável que se venham a desenvolver
diversas soluções de transporte flexível num futuro próximo. As especificações seguintes sobre a procura (actual) e
a oferta não têm assim hoje quadro de aplicação na grande maioria do território nacional.
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Componente

Elementos a caracterizar

Informação ao
público e
acções de
divulgação

• Modelo de divulgação da informação sobre o serviço (distribuição de
panfletos informativos, internet, jornais locais, linha telefónica,
quiosque de informação, …)

Sustentabilidade
do serviço

• Custos e receitas associados à exploração do serviço.

G.2.9.3. A Procura de Transportes Flexíveis
Os elementos a recolher para a caracterização da procura (existente e potencial)
relativa à utilização de transportes flexíveis não diferem muito dos apresentados no
capítulo G.2.6.3, referente à procura de transporte público convencional. A análise
deve estar direccionada contudo para a população-alvo associada ao tipo de serviço
oferecido.
Quadro 24: Procura de transportes flexíveis – Elementos a caracterizar
Dimensão

Elementos a caracterizar

Fontes

• Idade, sexo, actividade
Utilizadores
(actuais e
potenciais)

• Disponibilidade para utilizar o TF
• Motivo de deslocação
• Título de transporte utilizado
• Procedimento de reserva/pedido
• Satisfação com o serviço oferecido,
• Passageiros transportados por dia e nos períodos
de ponta

Utilização
do serviço

• Passageiros entrados e saídos por paragem/
aglomerado; distâncias médias
• Principais relações Origem /Destino

• Inquéritos à
mobilidade e/ou
inquéritos
específicos
realizados aos
clientes do transporte
flexível;
• Entidades
responsáveis
(operadores de
transportes,
autarquia IMTT, etc.).

• Taxa de utilização por zona

G.2.10. Transporte individual29
G.2.10.1. Enquadramento
A generalização da utilização do automóvel para a realização de um conjunto muito
significativo de viagens, veio introduzir desafios importantes à gestão da mobilidade
29

Para mais informação consultar a Brochura “Rede Viária – Princípios de Planeamento e Desenho”, da Colecção
de Brochuras técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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da maioria das cidades portuguesas, uma vez que, associada a esta utilização, está a

Impactes da

ocorrência de focos de congestionamento mais ou menos frequentes, bem como de

utilização abusiva

acidentes, poluição (sonora, atmosférica e visual) e consumo excessivo de espaço

do automóvel

para a circulação e estacionamento dos veículos.
O automóvel veio permitir uma melhoria muito significativa na qualidade de vida das
populações, já que a este está associada uma maior independência, rapidez e
conforto, mas a sua utilização coincidente no espaço e no tempo por um conjunto
alargado de pessoas, contribuiu para degradar significativamente a qualidade de vida
de muitas cidades.
Tendo como base os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), verificou-se que em

Evolução da taxa

Portugal a taxa de motorização evoluiu de 337 veículos/1000 hab., em 2000, para 419

de motorização em

veículos/1000 hab., em 2009, o que se traduz num crescimento próximo dos 2,4% ao ano.

Portugal

Neste contexto, entre as linhas de orientação propostas para as Directrizes Nacionais
para a Mobilidade é estabelecida a necessidade de “Promover um uso racional dos
modos motorizados”, o que passa, entre outros aspectos, por “desenvolver redes
rodoviárias hierarquizadas que contribuam para a redução dos impactes do tráfego na
qualidade de vida das populações e das áreas urbanas” e possibilitem a escolha de
caminhos mais eficientes, tendo em consideração, simultaneamente, a óptica do
indivíduo e da sociedade”.
Em muitos municípios (e também ao nível das redes estruturantes nacionais) foi
realizado um esforço muito significativo de construção de novas infra-estruturas
rodoviárias, as quais vieram melhorar substancialmente as performances das redes
em matéria de acessibilidade rodoviária, traduzindo-se, em muitos casos, na redução
dos tempos de ligação entre aglomerados e na melhor adequação dos volumes de
tráfego

às

características

das

vias.

Importa,

contudo,

referir

que,

muito

frequentemente, este acréscimo da oferta foi rapidamente absorvido pelo aumento da
procura, resultando em novos focos de congestionamento e disfuncionalidades do

Avaliação da

sistema rodoviário.

hierarquia viária e

Recomenda-se que no contexto da elaboração dos PMT se avalie se a rede

da pressão do

rodoviária está adequadamente hierarquizada e em que medida responde às

tráfego rodoviário

necessidades de mobilidade da população, já que as melhorias realizadas ao nível

nos centros

das infra-estruturas rodoviárias nem sempre são suficientes para garantir um eficaz

urbanos
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encaminhamento dos fluxos rodoviários ou para resolver as incoerências da rede
viária.
Adicionalmente refira-se que uma rede rodoviária correctamente hierarquizada, com
características físicas e operacionais das vias adequadas à sua função e nível
hierárquico, é também essencial à promoção de redes eficientes de transporte
público rodoviário e em modos suaves.
Finalmente, recomenda-se que seja avaliada a pressão do tráfego nos principais
centros urbanos, e em que medida esta pressão condiciona a sua qualidade de vida,
devendo este aspecto ser tratado no âmbito dos PMT.
O grau de detalhe da análise relativa ao transporte individual depende do âmbito do
plano, da dimensão populacional e da complexidade da área em estudo. Num plano
Escalas de análise

intermunicipal ou em concelhos de maior dimensão populacional deverão ser
caracterizadas sobretudo as vias que definem a rede rodoviária estruturante e
identificadas as zonas de intervenção prioritária (por exemplo, zonas com maiores
problemas

de

congestionamento

ou

com

elevados

fluxos

de

tráfego

de

atravessamento) para o desenvolvimento de acções que contribuam para a melhoria
da circulação rodoviária (no âmbito do PMT ou em fase posterior).
Nos casos em que este tipo de planos abrange territórios com menor complexidade (e
dimensão populacional) poderão ser desenvolvidas análises de escala mais
detalhada, abrangendo a rede rodoviária local.

G.2.10.2. A oferta da rede rodoviária
Com a caracterização e diagnóstico sobre o modelo de funcionamento do sistema
Resultados

rodoviário será possível i) identificar e avaliar os pontos de maior constrangimento

esperados da

e de debilidade do sistema rodoviário; ii) estudar a adequação entre a função de

caracterização da

circulação e as restantes funções urbanas e, iii) estudar a adequação das

oferta da rede

características físicas das vias relativamente às funções desempenhadas30.

viária

Para que seja possível a correcta hierarquização da rede rodoviária é fundamental
caracterizar a rede rodoviária existente no que respeita à oferta, considerando os
seguintes elementos:
30

Para mais informação consultar as Brochuras “Rede Viária - Princípios de Planeamento e Desenho”, da Colecção
de Brochuras técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.

86

G – ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOBILIDADE E TRANSPORTES

• Sentidos de circulação;
• Capacidade teórica por via e sentido de circulação;
• Número de faixas e vias por troço e sentido;

Elementos a

• Velocidade base de circulação (teórica);

caracterizar

• Características geométricas e tipo de controlo das intersecções;
• Estado de conservação dos pavimentos;
• Declive das vias;
• Existência de estacionamento lateral;
• Ausência de passeios.
Uma parte significativa desta informação é já hoje recolhida pelas autarquias ou é
comercializada por alguns fornecedores de informação, devendo ser complementada
e validada no âmbito do PMT.
Neste domínio, recomenda-se a modelação do sistema de transporte rodoviário

Modelação do

num software de modelação específico31, já que a construção do modelo de

sistema de

transportes permite analisar com maior facilidade a consistência das características

transporte

físicas e funcionais do sistema rodoviário e avaliar em que medida estas são

rodoviário

adequadas à pressão do tráfego rodoviário. Nas redes de concelhos de menor
dimensão populacional (e consequentemente com redes rodoviárias menos
complexas) pode ser dispensada esta etapa.
Complementarmente, é fundamental a realização de visitas de campo de modo a
proceder à verificação da justeza das análises realizadas em gabinete, sugerindo-se o
levantamento das velocidades de circulação nos principais corredores rodoviários e
nos diversos períodos do dia, de modo a adequar as curvas de degradação da
velocidade à situação real32.
A hierarquização da rede rodoviária deve ter em consideração a adequação das
vias à gestão dos fluxos de tráfego existentes, não se devendo basear apenas
nas características da oferta; por essa razão a definição da hierarquia rodoviária
não tem uma solução única, devendo reflectir o resultado da discussão entre as

31

Existem diversos softwares que permitem a modelação das redes rodoviárias, destacando-se entre estes o
VISUM, o EMME3, o Saturn, o Amsum ou o Cube, por serem os mais comuns em Portugal.
32 A velocidade de circulação teórica anteriormente referida traduz a velocidade legal em que se pode circular na via;
mas, por razões de aumento dos fluxos de tráfego, a velocidade de circulação pode ser inferior a esta. Por essa
razão os modelos de tráfego têm associadas curvas de degradação de velocidade, as quais traduzem a relação dos
fluxos de tráfego que circulam num determinado momento nas vias e a velocidade de circulação.
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equipas técnicas da(s) autarquia(s) que tratam das questões de planeamento e de
gestão das redes rodoviárias, mas também entre as equipas que desenvolvem os
projectos de planeamento urbano.
Não existe uma descrição única para cada um dos níveis da rede rodoviária, mas
frequentemente são considerados quatro a cinco níveis hierárquicos distintos,
apresentando-se em seguida uma descrição possível para cada um dos níveis
hierárquicos:
Hierarquia

1º NÍVEL – Rede Supra Concelhia – assegura os principais acessos ao concelho, as

rodoviária: uma

deslocações

descrição possível

atravessamento entre concelhos (ligações regionais). Regra geral, corresponde às

intra-concelhias

de

maior

distância

e,

sobretudo,

garante

o

vias que estão sob a alçada das Estradas de Portugal (reguladas pelo INIR);
2º NÍVEL – Rede de Distribuição Principal – assegura a distribuição dos principais
fluxos de tráfego do concelho, bem como os percursos médios e o acesso à rede de
1º nível;
3º NÍVEL – Rede de Distribuição Secundária – é composta por vias internas aos
aglomerados

urbanos

e

assegura

a

distribuição

próxima,

bem

como

o

encaminhamento dos fluxos de tráfego para as vias de nível superior;
4º NÍVEL – Rede de Distribuição Local (rede de proximidade) – é composta por vias
estruturantes ao nível do bairro, com alguma capacidade de escoamento, onde o
peão é já um elemento muito importante;
5º NÍVEL – Rede de Acesso Local – garante o acesso rodoviário ao edificado,
reunindo condições privilegiadas para a circulação pedonal.
Mais uma vez se sublinha que o nível de detalhe das análises e da proposta deve
ter em consideração o âmbito do PMT; num plano intermunicipal ou em concelhos de
maior dimensão populacional poderão ser apenas caracterizadas as vias de 1º e 2º
nível, nos concelhos de dimensão intermédia deve também ser considerado o 3º nível
hierárquico, admitindo-se que nos PMT para concelhos com dimensão populacional
mais reduzida, seja necessário considerar também as redes de 4º e 5º nível.
Uma vez estabelecida a hierarquia da rede rodoviária, poderão ser realizadas as
seguintes análises:
•

Repartição da rede rodoviária em função do nível hierárquico correspondente e
serviço da rede de 1º e 2º nível à área de intervenção, identificando as zonas com
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pior acessibilidade a estas vias;
•

Cobertura territorial, dos residentes e do emprego por parte das redes de 1º, 2º e
3º nível;

•

Avaliação da coerência da hierarquia rodoviária, identificando ligações em falta
(“missing links”) e ligações entre níveis hierárquicos não adjacentes (e.g., ligação
de uma via de 1º nível com uma via de 3º nível);

•

Análise de isócronas de tempo e/ou custo a partir das principais centralidades.

Cobertura territorial da
rede rodoviária de Lisboa
em 2004, Lisboa: o desafio
da mobilidade

Fonte: Lisboa: o desafio da mobilidade, CML/TIS, 2005
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Exemplo da análise de isócronas:
Tempo de deslocação relativamente
à Sede de Concelho de Ourique

Fonte: Projecto Mobilidade Sustentável (APA) – Concelho de Ourique, IDE-FCSH/UNL, 2007

G.2.10.3. A procura da rede rodoviária
O conhecimento da procura da rede viária é um elemento fundamental para identificar
alguns dos problemas que é necessário “atacar” em sede do PMT, podendo ser
questões relacionadas com a ocorrência de congestionamento em pontos concretos
da rede viária, a excessiva sobrecarga das vias urbanas ou a inexistência de vias
estruturantes em algumas das zonas da área de intervenção.
Alguns fornecedores oficiais disponibilizam informação sobre os fluxos rodoviários nas
redes pelos quais são responsáveis, destacando-se entre estes a informação
compilada pelas Estradas de Portugal e pelos principais concessionários de autoestradas (e.g., Brisa). Sendo importante, a recolha desta informação é, regra geral,
insuficiente para permitir caracterizar adequadamente a procura do tráfego rodoviário
no âmbito do PMT.
Por essa razão, normalmente é necessário estabelecer um programa de recolha de
informação adicional que permita enquadrar de forma quantitativa a procura nas
principais vias da área de intervenção. Existem vários métodos ou abordagens
possíveis para a recolha desta informação destacando-se, entre estas, as
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apresentadas no Quadro 2533.
Quadro 25: Métodos ou abordagens possíveis para a recolha de informação
sobre a procura da rede rodoviária
Tipo de Dados

Origem
•
Medições
automáticas

•

•
•
Realização de
inquéritos e
contagens

•
•
•

Contabilização dos fluxos de tráfego total ou dividido por
categorias de veículos em postos de contagem, localizados
normalmente em estradas nacionais
Medições de velocidades pelo método do veículo flutuante, o
qual permite caracterizar o perfil de velocidades, a localização
dos pontos de aceleração e de congestionamento

Dados a recolher
para a
caracterização da
procura na rede

Contagens direccionais em secção ou nas principais
intersecções
Inquéritos de cordão, considerando toda a área de estudo e, se
necessário, alguns sectores específicos desta
Inquérito origem / destino
Inquérito à mobilidade
Inquéritos complementares que permitam analisar a
acessibilidade a determinado equipamento a partir de diferentes
pontos de origem

rodoviária

A definição destes trabalhos de campo deve ser realizada tendo em consideração a
necessidade de caracterizar a procura de tráfego em diferentes pontos da rede
rodoviária, e simultaneamente, permitir construir matrizes origem-destino que sirvam
de base à validação do modelo de transportes. Em função do âmbito do projecto e
dos recursos disponíveis, estas matrizes são construídas a partir dos resultados do
inquérito à mobilidade e/ou a partir de inquéritos OD realizados aos utilizadores do
transporte individual. Ambos os métodos apresentam vantagens e desvantagens,
devendo seleccionar-se as técnicas que melhor se adequam ao caso concreto.
Uma vez enquadrada a procura de tráfego rodoviário em diversos pontos discretos da
rede (através de contagens de tráfego) e construída uma matriz de viagens em
automóvel, importa validar e calibrar o modelo de transporte individual (caso este
exista) que permita representar tão fielmente quanto possível o modo de
funcionamento rodoviário. Com base neste modelo é possível desenvolver as
seguintes análises:
•

Caracterização dos volumes de tráfego na rede viária;

•

Estrutura do tráfego, distinguindo entre o tráfego interno à área de intervenção e
de atravessamento;

33

Para mais informação consultar a Brochura “Contagens e Inquéritos de Tráfego” da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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•

Avaliação do nível de saturação da rede34, permitindo identificar os pontos que,
com maior probabilidade apresentam focos significativos de congestionamento;

•

Determinação dos tempos e custos de viagem em transporte individual e tendo
em consideração a matriz de deslocações no concelho.

No caso de não se proceder à construção do modelo de transporte individual, as
análises deverão incidir no cálculo do nível de serviço das vias e intersecções onde
foram realizadas as contagens, bem como daquelas em que exista informação dos
recenseamentos de tráfego.
As análises da procura de tráfego rodoviário devem privilegiar os períodos em que
esta é mais intensa, e por isso, regra geral, devem focar-se nas horas de maior
procura da manhã e da tarde.

Níveis de saturação (% /
sentido) na rede viária (HPM),
calculados no âmbito do EMA
de Oeiras

Fonte: Estudo de Mobilidade e Acessibilidade (EMA) de Oeiras, CMO/TIS, 2006/2007

34

A saturação da rede rodoviária ocorre quando esta está a receber mais tráfego do que aquele que consegue
suportar.
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G.2.11. Estacionamento35
G.2.11.1. Enquadramento
O estacionamento é uma das principais componentes do sistema de acessibilidade e

O estacionamento

mobilidade e a sua gestão adequada pode contribuir para regular a utilização do

pode contribuir

automóvel, particularmente nas zonas centrais, onde a pressão da procura sobre a

para regular a

oferta é mais elevada. Até há pouco tempo, a resposta da generalidade dos

utilização do

municípios à pressão da procura sobre a oferta de estacionamento passava pelo

automóvel

aumento desta última, que era rapidamente absorvido pela procura existente e pela
procura anteriormente reprimida, conduzindo a novas situações de ruptura.
Actualmente, já se começou a compreender que este modelo é insustentável e que a
gestão do estacionamento deve procurar contribuir para uma utilização racional do
veículo privado a favor de uma mobilidade mais sustentável.
Aos municípios cabe desenvolver um modelo de gestão do sistema de
estacionamento que tenha capacidade de influenciar:
•

O comportamento dos condutores relativamente à intensidade de utilização do
automóvel e às suas escolhas modais, nomeadamente nas deslocações
pendulares;

•

A pressão que é exercida sobre o sistema de circulação rodoviário,
particularmente nas zonas centrais;

•

A ocupação do espaço público pelo estacionamento; e,

•

A aquisição de veículos automóveis por parte da população residente (no longo
prazo).

Segundo dados da UITP36 a utilização do transporte público por parte dos
trabalhadores, cresce aproximadamente 30% caso se reduza a oferta de
estacionamento de 0,5 lug/trab (ou mais) para 0,1 lug/trab (ou menos).
A gestão do sistema de estacionamento é complexa e obriga a encontrar um

35

Para mais informação consultar a Brochura “Políticas de Estacionamento”, da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011
36 UITP, Mobility in Cities Database” de 2001
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A gestão do
sistema de
estacionamento é
complexa

equilíbrio entre a necessidade e a oferta de estacionamento, sendo necessário
considerar factores de ordem diversa, destacando-se entre estes: a consideração das
necessidades dos diferentes utilizadores, o tipo da oferta de estacionamento
existente, a adequação do regime tarifário ou o sistema de fiscalização e as
alternativas modais existentes. No Quadro 26 sistematizam-se alguns dos principais
factores que importa considerar nas análises sobre a oferta e procura de
estacionamento.
Quadro 26: Factores a considerar na gestão do estacionamento
Tipo de
utilizadores

Factores
internos

Tipos de
oferta

Residentes, trabalhadores, visitantes, ...
Pública ou privada; Via pública ou em parque; Gratuita,
tarifada ou reservada,…

Instrumentos

Regulamentação, tarifário, comunicação…

Fiscalização
e exploração

Existência de mecanismos de controle e
Entidades responsáveis (públicas ou privadas).

Factores externos

fiscalização;

Ocupação do solo, qualidade do serviço de transporte público,
necessidade de preservação do espaço público,…

Levantamentos

A caracterização e diagnóstico sobre o modo de funcionamento do sistema de

de campo

estacionamento implica normalmente a realização de levantamentos de campo para
a recolha de dados que apoiem a análise da oferta e da procura de
estacionamento, a menos que esta informação tenha já sido recolhida no âmbito de
outros estudos ou esteja compilada pelas entidades que gerem os diferentes tipos de
oferta. A escala da recolha de dados de estacionamento deve estar adaptada ao
âmbito territorial do plano, ao tipo de problemas colocados sobre a gestão do
estacionamento, mas também aos recursos (humanos, de tempo e financeiros)
disponíveis. Estes levantamentos podem:
• Abranger toda a área de intervenção e ser realizados de forma exaustiva (ao
eixo de via), agregados por zonas específicas do território ou, corresponderem a
uma abordagem mais qualitativa cruzando, por exemplo, a informação constante
em fotografia aérea com visitas técnicas à(s) área(s) de intervenção.
• Abranger apenas zonas específicas e perfeitamente delimitadas, sendo que
neste caso, se deve privilegiar as zonas centrais dos aglomerados urbanos, bem
como as zonas envolventes a interfaces de transportes e aos principais
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equipamentos. Recomenda-se a realização de levantamentos de estacionamento
mais exaustivos nestas zonas, já que são zonas para as quais, será mais provável
desenvolver propostas de intervenção mais detalhadas.

G.2.11.2. A Oferta de Estacionamento
A oferta de estacionamento inclui o total de lugares de estacionamento devidamente
assinalados na via pública, em parques ou em propriedades privadas, através de
sinalização horizontal ou vertical, ou através da diferenciação do pavimento. A oferta
de estacionamento pode ser de acesso público ou de acesso privado.
A oferta de acesso público inclui os lugares de estacionamento que estão ao dispor
do público em geral, podendo ser de exploração pública ou privada. A oferta de
estacionamento pode ainda ser classificada tendo em consideração as seguintes
vertentes de avaliação: a localização e tipologia da oferta, a capacidade e o
modelo de gestão (Quadro 27).
Quadro 27: Oferta de estacionamento público – Principais elementos a
caracterizar
Vertentes

Localização
e tipologia
da oferta

Capacidade

Modelo de
Gestão

Elementos

Descrição

Localização

Localização geográfica da oferta de
estacionamento (p.e., representada
com apoio num SIG)

Tipologia da
oferta

Na
via
pública
ou
em
bolsas/parques de estacionamento
(à superfície, subterrâneos, em
silos,…)

Quantificação
da oferta

Regimes de
utilização do
estacionamento

Análise quantitativa (se não for
possível, qualitativa) da oferta por
tipologia e localização
Regime tarifário (oferta gratuita
versus tarifada); por períodos
máximos de permanência (duração
ilimitada,
duração
curta
ou
média,...) ou por tipo de utilizador
(livre
utilização,
reservada
a
residentes,
entidades
ou
utilizadores especiais)

Fonte

• Levantamentos
de campo

Três vertentes de

• Informação da
autarquia

análise da oferta
pública de

• Informação
disponibilizada
pelas empresas
concessionárias

estacionamento
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Regimes tarifários praticados na via
e
nos
parques/bolsas
de
estacionamento
Tarifário e
Fiscalização

Modelo operacional da fiscalização
do
estacionamento
(agentes
fiscalizadores, controle físico ou
automático de entradas,...)
Modelo de gestão e fiscalização do
estacionamento
(autoridades
policiais
ou
camarárias,
concessão,....)

Exploração

Entidades
responsáveis
pela
exploração
do
estacionamento
(autarquias,
gestores
de
equipamentos, concessionários...)

Análise dos

A análise dos tarifários de estacionamento é um dos aspectos que importa

tarifários

considerar, nomeadamente realizando a comparação das tarifas praticadas na via
pública versus as tarifas em parque ou bolsas de estacionamento.

Dificuldade em
analisar a oferta de
estacionamento
privado

A oferta de estacionamento de acesso privado é de acesso restrito e apenas pode
ser utilizada por utilizadores específicos. Na maior parte dos casos, a oferta privada é
constituída por lugares de estacionamento em garagens (no edificado ou em parques
de estacionamento concentrados) ou corresponde a oferta de estacionamento
reservado a visitantes e trabalhadores de espaços privados.
Regra geral, a quantificação da oferta privada é muito difícil de realizar, mas é
possível estabelecer proxis razoáveis para a estimativa da oferta de estacionamento
associada quer à função residencial, quer à oferta dos principais geradores/atractores
de deslocações.
Outro aspecto que importa considerar diz respeito à análise dos parâmetros de

Outras análises a

dimensionamento do estacionamento definidos em sede dos PMOT, já que muito

realizar no âmbito

frequentemente, correspondem a padrões de dotação de oferta de estacionamento

da oferta de

muito elevados (sobretudo porque esta é a orientação estabelecida pela Portaria 216-

estacionamento

B/2008 e portarias anteriores a esta, fortemente potenciadoras de uma maior
motorização das famílias), e que por fazerem parte do acervo privado, são muito mais
difíceis de controlar.
A análise da oferta de estacionamento permite enquadrar:
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•

A oferta (total e por zonas) de lugares de estacionamento na via pública e em
parques/bolsas de estacionamento, distinguindo por tipologia de oferta (gratuito,
tarifado, reservado, etc.);

•

Percentagem do estacionamento tarifado face ao total;

•

Percentagem de estacionamento reservado para residentes, cargas e descargas
ou entidades públicas/privadas, o que permite identificar eventuais situações de
excesso de “reserva” da oferta pública disponível;

•

Percentagem da oferta de acesso público controlada pelo município.

É ainda desejável recorrer a indicadores compostos que permitam avaliar o grau de
adequação da oferta face à intensidade dos usos do solo presentes, e ao mesmo
tempo estabelecer comparações entre as diferentes zonas; entre os indicadores
mais relevantes propõe-se a análise das:
•

Densidade da oferta de estacionamento por área;

•

Densidade da oferta de estacionamento por população residente e/ou por
emprego;

•

Densidade da oferta de estacionamento por alojamento.

Estas análises permitem identificar a existência de assimetrias na oferta
proporcionada às diferentes zonas da área de intervenção e, em que medida
estas são justificadas pelas diferentes intensidades da ocupação urbana.

Oferta de estacionamento
por tipologia e densidade de
oferta de estacionamento
pelos residentes e postos de
trabalho, Plano de
Mobilidade: Acessibilidades
21, Almada

Fonte: Plano de Mobilidade: Acessibilidades 21 - Análise e Diagnóstico, Almada, Transitec, 2002
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G.2.11.3. A Procura de Estacionamento
A procura de estacionamento corresponde ao total de veículos estacionados numa
determinada área de estudo, podendo estes encontrar-se em situação legal (na
ocupação da oferta) ou em situação ilegal (em lugares não assinalados formalmente,
em 2ª fila, em cima de passeios,…).
A análise da procura de estacionamento (e a pressão que esta exerce sobre a
oferta) tem como objectivo apoiar o processo de avaliação sobre o funcionamento do
modelo de estacionamento e a identificação dos aspectos em que é necessário
introduzir melhorias/alterações. A procura de estacionamento deve ser analisada
tendo em consideração a procura de acesso público e de acesso privado.
A recolha de dados e análise da procura de estacionamento deve abranger os
períodos diurno e nocturno, de modo a ser possível enquadrar a pressão sobre o
estacionamento associado aos diferentes usos.
A caracterização da procura de estacionamento público deve ter em consideração
Vertentes da
procura pública
estacionamento

três vertentes distintas: a quantificação da procura, o comportamento dos
utilizadores e o cumprimento das regras vigentes (Quadro 28), referindo-se mais
uma vez que o grau de análise de todos estes elementos é variável em função do
âmbito e complexidade da área do PMT.
Quadro 28: Procura de estacionamento público – Principais elementos a
caracterizar
Vertentes

Quantificação
da procura

Dinâmicas de
procura
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Elementos / Descrição
Levantamento: quantitativo ou qualitativo
(dependendo do tipo de recolha de dados)
Tipo de ocupação: estacionamento legal
(ocupação da oferta) ou ilegal
Localização e distribuição da procura:
avaliação dos padrões de procura nas
diferentes zonas da área de intervenção
nos períodos diurno e nocturno
Rotação da procura: número de veículos
que estacionam em determinado local e
durante um período de tempo
determinado

Fonte

• Levantamentos de campo
nos diferentes períodos;
pode incluir levantamentos
de rotação de
estacionamento;
• Informação da autarquia
• Bases de dados das
empresas de fiscalização
e exploração de
estacionamento
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Vertentes
Cumprimento
da
regulamentação

Elementos / Descrição

Fonte

Fiscalização: taxas de ilegalidade;
percentagem de veículos sem pagar
estacionamento nas zonas tarifadas

No âmbito de um PMT importa identificar as zonas em que a pressão do
estacionamento sobre a oferta é mais elevada, conduzindo a situações de saturação

Identificação de

(traduzidas em níveis de procura muito mais elevados do que a oferta formal

zonas com grande

existente) ou, como é mais frequente na ocorrência de estacionamento ilegal na via, o

pressão de

que pode ser avaliado quando se considera a taxa de ilegalidade.

estacionamento

A taxa de ocupação indica a ocupação da oferta de estacionamento, i.e., a relação
entre a procura legal e a oferta; enquanto que, a taxa de saturação traduz a relação

Taxa de ocupação;

directa entre a procura total e a oferta de estacionamento. A taxa de ilegalidade

taxa de saturação;

traduz o rácio da procura de estacionamento ilegal face à procura total.

taxa de ilegalidade

À semelhança da oferta, a procura de estacionamento privado é também muito difícil
de caracterizar, mas é possível estimar parte desta procura, por exemplo, através da
análise dos resultados do inquérito à mobilidade.
A análise da procura de estacionamento pode apoiar-se na avaliação dos seguintes
indicadores:
•

Taxa de motorização e parque automóvel, o que permite inferir o grau de
dependência do automóvel por parte da população residente nas diferentes zonas
da área de intervenção;

•

Procura legal e ilegal do estacionamento na via pública nos períodos diurno e
nocturno, global e por zona, o que permite identificar as zonas em que existe
maior pressão sobre a oferta de estacionamento;

•

Rotação do estacionamento nos principais centros urbanos.

Indicadores de
caracterização da

Complementarmente é possível considerar os seguintes indicadores secundários:
•

•

Taxas de ocupação do estacionamento no período diurno e nocturno, global e por

procura de

zona;

estacionamento

Taxa de saturação do estacionamento nos períodos diurno e nocturno, global e
por zona;

•

Taxa de ilegalidade do estacionamento, nos períodos diurno e nocturno, global e
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por zona;
•

Taxas de rotação da procura de estacionamento;

•

Taxas de ocupação do estacionamento de acesso privado.

A análise destes indicadores é de extrema utilidade para identificar as zonas de
intervenção prioritárias e as medidas prioritárias de intervenção, as quais devem ser
estabelecidas de modo a contribuir para o cumprimento dos objectivos a que o PMT
se propõe.

Saturação do
estacionamento, Plano de
Mobilidade: Acessibilidades
21, Almada

Fonte: Plano de Mobilidade: Acessibilidades 21 - Análise e Diagnóstico, Almada, Transitec, 2002

G.2.12. Logística urbana

G.2.12.1. Enquadramento
Porque é
importante estudar
a logística urbana
e o transporte de
mercadorias?

Embora a mobilidade urbana assuma o tratamento dos movimentos de pessoas e de
mercadorias, tradicionalmente, quer do ponto de vista político quer do planeamento, a
atenção tem recaído sobretudo do lado das pessoas. Não significa isto que não tenha
havido importantes desenvolvimentos nas questões relacionadas com a logística
urbana, sendo vários os exemplos de medidas tomadas neste domínio. Contudo, a
explícita consideração do movimento de mercadorias no âmbito das políticas de
mobilidade urbana não tem assumido um carácter prioritário.
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De acordo com o documento preparatório de revisão da Estratégia Temática do
Ambiente Urbano37, o transporte urbano de mercadorias contribui para cerca de 10 a
20% do tráfego urbano.
Estes valores tornam evidente a importância das mercadorias urbanas na
economia de uma cidade, mas também como estas podem afectar a sua
atractividade

e

qualidade

congestionamento,

emissões

de

vida,

seja

atmosféricas,

em

termos

ruído,

de

segurança

ou

aumento
da

de

própria

degradação do espaço público.
Com efeito, um dos desafios da logística urbana é a mitigação dos impactes negativos
que o transporte de mercadorias induz, nomeadamente ao nível da concentração de
tráfego pesado nas vias principais, da ocupação do espaço urbano na distribuição
porta-a-porta, e na geração de congestionamento na rede urbana. Neste sentido, no
âmbito do PMT, deve ser efectuada uma análise do impacte da distribuição de
mercadorias urbanas, incidindo sobretudo nas áreas urbanas sujeitas ao
atravessamento de veículos pesados, o que se traduz na avaliação de impactos ao
nível da circulação e estacionamento, ambiente, segurança, bem como na própria
qualidade do espaço urbano (Quadro 29).
Quadro 29: Aspectos a considerar no âmbito da logistica urbana
Perceber as interacções entre o transporte de mercadorias e os modos
de transporte e os impactos e dificuldades que afectam os veículos
pesados de mercadorias. A análise deve identificar:
Impacto na
circulação e no
estacionamento

•

os principais
mercadorias,

pólos

geradores

/

atractores

de

veículos

de

•

as zonas da Área de Estudo onde os veículos pesados de
mercadorias encontram ou causam problemas mais graves de
circulação e estacionamento, dando especial atenção ao
atravessamento dos aglomerados urbanos.

Impacto sobre
o ambiente

Identificar as zonas mais afectadas pela circulação de pesados, para as
quais a introdução de medidas de organização de transportes, que
minimizem estes danos, deve ser pensada.

Impacto na
segurança

Reflectir sobre o impacto do tráfego pesado de mercadorias nos
acidentes viários, nomeadamente junto aos pólos industriais e nos
atravessamentos dos aglomerados urbanos.

37

European Commission, Sustainable Urban Transport Plans, Preparatory Document in relation to the follow-up of
the Thematic Strategy on the Urban Environment, Main document, 25 September 2007, Technical Report - 2007/018
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G.2.12.2. Componentes do diagnóstico e recolha de dados
Os tipos e padrões de movimentos de mercadorias dentro de uma área urbana
dependem de um vasto leque de factores incluindo-se entre estes38:
•

A localização e o tipo das indústrias presentes;

•

As estruturas das cadeias de abastecimento das empresas;

•

A existência de infra-estruturas de transportes tais como portos, aeroportos e
terminais ferroviários de mercadorias;
A localização (e área de influência) dos equipamentos e sistemas de

•

armazenagem;
A dimensão e a tonelagem dos veículos com permissão de circular nas áreas

•

urbanas;
A regulamentação de acesso e de operações de carga/descarga a aplicar na área

•

urbana em causa;
•

As condições de tráfego existentes;

•

O comportamento dos consumidores (utilização do comércio electrónico, etc.).

O diagnóstico ao nível do PMT deverá, assim, ter em atenção os factores que
influenciam a distribuição urbana de mercadorias (Quadro 30).

38

Para mais informação, consultar “BESTUFS” - Guia de Boas Práticas no Transporte Urbano de Mercadorias
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Quadro 30: Logística urbana – Elementos a analisar
Componente
principal

Tipo de informação a obter

Recolha e tratamento
de dados

• As disposições relativas às cargas e
descargas com a identificação das zonas que
são objecto do regulamento (horários e tipos
de veículos) fiscalização e nível de
incumprimento;

• As disposições relativas ao estacionamento

• Levantamento da

• A regulamentação relativa à circulação com

• Identificação de

de veículos pesados em zonas residenciais,
especialmente em período nocturno;

Quadro
regulamentar

a identificação dos itinerários interditos ou com
limitação de tara e ou gabarito, dos veículos ou
mercadorias
abrangidos,
itinerários
obrigatórios para a circulação de matérias
perigosas ou mercadorias de grande
dimensão;

regulamentação em
vigor
áreas previstas
regulamentar

• Listagem e análise

da regulamentação
por tópico

ambiental,
com
a
identificação das delimitações geográficas,
temporais, níveis máximos de emissões ou tipo
de veículos.

• Regulamentação

• A localização dos principais pólos geradores,
Pólos
geradores /
atractores

localização dos sistemas de armazenagem,
existência e localização de zonas de interface
logístico ou centros de consolidação urbana,
localização dos pólos de comércio;

• Principais fluxos de tráfego associados à
distribuição urbana.

• Recenseamento dos
estudos anteriores

• Levantamento e

mapeamento das
actividades

• Contagens de
tráfego

O grau de detalhe da análise relativa à logística urbana é largamente influenciado
pelo próprio âmbito do plano e pela dimensão e complexidade da área em estudo.
Num plano intermunicipal ou em concelhos de maior dimensão populacional trata-se
sobretudo de efectuar um macro enquadramento da regulamentação vigente e da
identificação e caracterização dos principais pólos geradores, bem como dos
principais fluxos existentes, com base nos quais é possível a identificação de zonas
de intervenção prioritária ao nível da distribuição urbana de mercadorias. Contudo,
nos casos em que este tipo de planos assume um papel mais operacional poderão
ser mesmo desenvolvidas análises de escala mais detalhada, focadas em zonas
dos concelhos a necessitar de intervenções mais urgentes.
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Localização dos
lugares de cargas e
descargas e n.º de
estabelecimentos
comerciais por zona

Fonte: Plano de circulação viária e estacionamento para a cidade de Quarteira, CML/TIS, 2005

G.2.13. Segurança rodoviária

G.2.13.1. Enquadramento
Apesar das constantes melhorias das estatísticas relativas à sinistralidade39, o número
de acidentes rodoviários em Portugal, tem diminuído a um ritmo menor dentro das
localidades, apresentando valores ainda elevados (tendo os atropelamentos registado
mesmo, um aumento entre 2008 e 2009).
Em 2009, segundo a ANSR, 71% dos acidentes com vítimas tiveram lugar dentro das
localidades. A mesma análise para o número de peões vítimas de acidentes
demonstra que 71% dos peões mortos e 87% dos peões considerados feridos graves
foram vítimas de atropelamentos dentro das localidades40.
Em 2003 foi aprovado o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, o qual
estabeleceu como meta a redução em 50% do número de vítimas mortais e feridos

39

Segundo a ANSR, entre 2001 e 2010, o número de mortos e de feridos graves registado diariamente diminuiu
para metade.
40 Um estudo recente da UE sobre acidentes com peões e ciclistas (SafetyNet (2009); Pedestrians & Cyclists, Project EC,
DGTREN) conclui que a proporção de mortos por acidente destes modos (17 e 6%) é superior aos outros modos e que a maioria
destes ocorre nas camadas mais jovens e idosas da população, reforçando a sua gravidade.
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graves, até 2010. Os objectivos estabelecidos no plano foram, na generalidade,
alcançados tendo sido desenvolvida, em 2008, a Estratégia Nacional de Segurança
Rodoviária (ENSR) que constitui o documento director e orientador das políticas de
prevenção e de combate à sinistralidade rodoviária para o período 2008-2015. A
ENSR tem como objectivo garantir que Portugal seja um dos 10 países da EU com
índices de sinistralidade mais baixos, o que implica uma diminuição de 14,3% no
número de mortos por milhão de habitantes até final de 2011, e 31,9%, até final de

Documentos
orientadores das
políticas de
prevenção da
sinistralidade
rodoviária

2015 (base 2006). Para tal, foram estabelecidos os objectivos estratégicos
apresentados no Quadro 31.
Quadro 31: Objectivos estratégicos da ENSR
Objectivo Estratégico

2008-2015

2008-2011

Condutores de
veículos de duas rodas
a motor

Diminuir o número de mortos
entre 29% e 32%

Diminuir o número de mortos
entre 14% e 15%

Condutores de
automóveis ligeiros

Diminuir o número de mortos
em 32%

Diminuir o número de mortos em
14%

Peões

Diminuir o número de mortos
em 32%

Diminuir o número de mortos em
14%

Sinistralidade dentro
das localidades

Diminuir o número de mortos
entre
32%
e
49%
nos
utilizadores de ligeiros, 22% e
32% nos utilizadores de “2
rodas” e entre 15% e 32% nos
peões.

Diminuir o número de mortos
entre 14% e 36% nos utilizadores
de ligeiros, 14% e 15% nos
utilizadores de “2 rodas” e entre
1% e 14% nos peões.

Condução sob o efeito
do álcool e de
substâncias
psicotrópicas

Reduzir para 25% o número de
condutores mortos com taxa de
álcool acima do limite legal.

Reduzir para 32% o número de
condutores mortos com taxa de
álcool acima do limite legal.

Para que estas metas sejam atingidas é necessário considerar o envolvimento de
entidades públicas e privadas, assim como da comunidade em geral. Tendo em
consideração

que

as

autarquias

constituem

agentes

fundamentais

para

a

Planos

implementação de políticas locais de aplicação da ENSR, a Autoridade Nacional de

Municipais

Segurança Rodoviária (ANSR) desenvolveu o Guia para a elaboração de Planos

Segurança

Municipais de Segurança Rodoviária, que pretende auxiliar na definição,

Rodoviária

41

desenvolvimento, implementação e monitorização destes planos . Embora ainda
numa fase inicial de implementação, estes Planos estão já a ser elaborados por

41

Ver http://www.ansr.pt/Default.aspx?tabid=311&language=pt-PT
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alguns municípios.
Dadas as consequências humanas, sociais e económicas da sinistralidade rodoviária
é fundamental que o tema da segurança seja analisado no âmbito do PMT, devendo
deste modo existir um esforço de articulação entre o PMT e os Planos Municipais
de Segurança Rodoviária (apesar de poderem ter âmbitos e escalas de intervenção
diferenciados). Esta articulação evitará a duplicação do esforço de recolha e análise
dos dados de sinistralidade municipal e contribuirá para a implementação de soluções
integradas para a melhoria da segurança e qualidade do ambiente urbano.

G.2.13.2. Componentes do diagnóstico e recolha de dados
Os resultados da caracterização e diagnóstico relativos à segurança rodoviária
Principais resultados

devem permitir compreender as principais tendências da sinistralidade rodoviária

da caracterização e

no território em estudo, nomeadamente, em que medida a curva de evolução

diagnóstico relativos à

estatística é convergente com as balizas estabelecidas pela ENSR e pelo Plano

segurança rodoviária

Municipal de Segurança Rodoviária (caso exista). Adicionalmente, devem possibilitar
conhecer os locais com maior ocorrência de acidentes (pontos negros) e
compreender as suas causas.
O grau de detalhe desta análise depende, mais uma vez, do âmbito do plano e da

Escalas
análise

de

dimensão e complexidade da área em estudo. Num plano intermunicipal ou em
concelhos de maior dimensão poderão ser apenas identificados os principais pontos
negros na rede rodoviária estruturante e identificadas as zonas de intervenção
prioritária para o desenvolvimento posterior de acções que visem a melhoria da
segurança. Contudo, nos casos em que este tipo de planos assume um papel mais
operacional poderão ser mesmo desenvolvidas análises de escala mais detalhada,
incluindo a rede rodoviária local, focadas em zonas dos concelhos a necessitar
de intervenções mais urgentes (por exemplo, zonas com maior concentração de
peões e de actividades urbanas). Nestas zonas, o grau de detalhe das análises a
desenvolver é semelhante ao utilizado nos concelhos de menor dimensão.
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Quadro 32: Segurança rodoviária – Elementos a analisar
Elementos a recolher

Fonte de informação

• Evolução do número de acidentes com
vítimas, distinguindo:
o tipologia de acidente (atropelamentos,
colisões, despistes);

• Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
(ANSR)

o tipologia de vítimas (feridos ligeiros,
graves e vitimas mortais);

• Autarquia (algumas autarquias têm disponível
uma carta de acidentes com a localização dos
principais pontos negros ou algumas análises
realizadas às causas e gravidade dos
acidentes)

• Localização dos acidentes rodoviários
(identificação dos pontos negros),
distinguindo:
o tipologia de acidentes e de vítimas;

• PSP

o hierarquia da via
• Levantamento de situações que geram
sentimentos de insegurança (e.g.
intersecções rodoviárias, travessias e
percursos pedonais considerados pouco
seguros, etc.).

• Análise de reclamações e sugestões
apresentadas por associações (de moradores,
de pais, de estudantes, etc.), inquéritos de
opinião, observação directa durante a
realização dos trabalhos de campo e visitas
dos técnicos à área de estudo

Número de acidentes
com vítimas e tipologia
de vítimas, por tipo de
via (2002-2006), PMS
Castelo Branco

Fonte: Projecto de Mobilidade Sustentável (APA), concelho de Castelo Branco, ESTCB / CMCB, 2008
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Localização dos acidentes
com mortos ou feridos
graves no concelho de
Tavira, PMS Tavira

Fonte: Projecto de Mobilidade Sustentável (APA), concelho de Tavira, IDE – FCSH/UNL, 2008 (Fonte
estatística: ANSR)

Na elaboração dos Planos Municipais de Segurança Rodoviária, a ANSR recomenda
a utilização de alguns indicadores universais e facilmente compreensíveis (sem
Indicadores

prejuízo dos municípios desenvolverem outros indicadores específicos), de modo a

recomendados

possibilitar o estabelecimento de objectivos claros e metas realistas, assim como a

pela ANSR

permitir a monitorização dos esforços envolvidos no combate à sinistralidade
rodoviária. A informação recolhida no âmbito do PMT permite dispor destes
indicadores, que podem ser adoptados também nos PMS.
Quadro 33: Indicadores utilizados nos Planos Municipais de Segurança
Rodovária
Indicador

Modo de cálculo
IG = (100xM) + (10xFG) + (3xFL),

Indicador de gravidade (IG)

em que M corresponde ao n.º de mortos, FG ao de
feridos graves e FL ao de feridos ligeiros.
Nota: Os valores de IG municipal não deverão
considerar os acidentes nas auto-estradas.

Indicador de Sinistralidade
Rodoviária Municipal (ISRM)

ISRMn = (IGn+(0.66xIGn-1) + (0.33xIGn-2)) / 3,
em que n corresponde ao ano a que se refere o
indicador

A ANSR recomenda ainda que os municipios utilizem outros indicadores, associando,
por exemplo, o IG e o ISRM à população residente (e.g. IG/1000 hab) e ao consumo
total de combustível, permitindo deste modo uma melhor comparação da evolução da
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sinistralidade rodoviária, a nível municipal.

G.2.14. Qualidade do ambiente urbano
A avaliação da qualidade do ambiente nas áreas urbanas é fundamental, sendo um
dos factores principais para determinar se um local é saudável e atractivo para viver e
trabalhar. A análise da qualidade do ambiente urbano debruça-se essencialmente
sobre três vertentes fundamentais que afectam directamente a vida quotidiana da
cidade e dos cidadãos: o ruído; a poluição atmosférica e emissão de gases de
efeito de estufa; e a qualidade dos espaços públicos e paisagem urbana.

G.2.14.1. O ruído
O ruído ambiente pode ser definido como o ruído global sentido numa dada
circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que
42

Definição de

fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local . De acordo com a mesma

ruído

fonte, o ruído, em termos gerais, é definido como sons desagradáveis, não desejados

ambiente

ou sem conteúdo informativo para o ouvinte, classificados de uma forma qualitativa
cuja duração e intensidade ou qualquer outra propriedade pode causar danos
fisiológicos e/ou psicológicos.
Quadro 34: Tipo de impactos negativos do ruído decorrentes do sector dos
transportes
Incomodidade

O ruído decorrente do sector dos transportes impõe distúrbios sociais, os
quais inibem, por exemplo, a realização de actividades de lazer exteriores.

Impactos na
saúde

O ruído causado pelos transportes pode causar danos físicos na saúde. A
surdez pode ser causada pela exposição sistemática a níveis de ruído
superiores a 85 dB(A), enquanto que níveis mais baixos (acima dos 60
dB(A)) podem causar perturbações nervosas, stress, alterações no ritmo
cardíaco ou da pressão sanguínea. Acresce a este facto que a exposição
excessiva a níveis de ruído elevados pode causar risco de enfarte e
ataques cardíacos.

Estima-se que, em Portugal, o tráfego rodoviário expõe mais de cinco milhões de
habitantes a níveis de ruído excessivos e considerados pela Organização Mundial de

42

Manual Técnico para a Elaboração de Planos Municipais de Redução De Ruído, APA, Abril 2008
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Saúde nocivos à saúde (acima dos 55 decibéis)43. Os dados relativos a 2004
demonstram que a exposição ao ruído afectava mais um milhão de habitantes do
que o registado em 200044.
Actualmente, as questões relacionadas com o ruído são regulamentadas pelo
Regulamento Geral de Ruído (RGR)45 (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro46).
Este estabelece níveis de ruído máximo que devem ser respeitados (Quadro 35) e
obriga os municípios a elaborarem mapas de ruído associados aos Planos
Municipais de Redução do Ruído (e incorporados nos Planos Directores
Municipais). Nesses Planos são identificadas as zonas mais problemáticas e previstas
medidas minimizadoras dos impactos.
Quadro 35: Indicadores de referência

Mapas de ruído

Tipo de zona

Indicador de referência
diurno entardecer
nocturno - Lden

Indicador de
referência nocturno
- Ln

Zona sensível (hospitais, habitação e
escolas)

55 dB(A)

45 dB(A)

Zona mista (com serviços e habitação)

65 dB(A)

55 dB(A)

Sem classificação

63 dB(A)

53 dB(A)

Os mapas de ruído devem ser entendidos como um instrumento de apoio
estratégico, tendo como objectivo facilitar o processo de planeamento urbano e
estabelecer as medidas de prevenção ou correcção de situações inadequadas.
No âmbito do PMT pode revelar-se recomendável, por um lado, identificar os pontos
de maior sensibilidade acústica que poderão justificar a consideração de medidas
específicas de intervenção em sede de desenvolvimento das propostas e, por outro,
quantificar monetariamente os principais impactos do sector dos transportes
em matéria de ruído.

43

Fonte: http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=3987
Manual Técnico para a Elaboração de Planos Municipais de Redução De Ruído, APA, Abril 2008
45 O RGR sendo um regulamento de licenciamento de autorização e não de fiscalização, estabelece as exigências
para o ruído ambiente, recorrendo à utilização de mapas de ruído que visam salvaguardar a tranquilidade das
pessoas que vivem, trabalham ou simplesmente estão em locais sensíveis ao ruído, bem como, estabelece aspectos
específicos associados ao licenciamento de actividades ruidosas permanentes (estabelecimentos comerciais e
eventuais unidades industriais).
46 Alterado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007 de 1 de
Agosto
44
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Importa referir que as análises sugeridas neste ponto não se justificam em todos os
contextos de intervenção, sendo mais relevantes em áreas urbanas com elevados
volumes de circulação rodoviária.
Na fase de diagnóstico é assim recomendável, a partir dos mapas de ruído (se a
autarquia os tiver disponíveis) ou outro instrumento de planeamento:
•

identificar as principais fontes de ruído associadas ao sector dos transportes
capazes de influenciar a qualidade do ambiente acústico (com origem nos vários
modos de transporte);

•

calcular a população e o emprego expostos ao indicador Lden igual ou
superior a 65 dB(A) para o total do concelho, e cada freguesia em particular,
através do cruzamento da carta de ruído com os dados de população e emprego
global.

G.2.14.2. Emissões de Poluentes Atmosféricos e Gases de Efeito de Estufa (GEE)
A Comissão Europeia adoptou, em Janeiro de 2006, a Estratégia Temática sobre o
Ambiente Urbano, a qual constitui uma ferramenta importante para que sejam
atingidas as metas relacionadas com o compromisso de redução, até 2020, de pelo
menos 20% de gases com efeito de estufa (comparados com os níveis de 1990)47.
Segundo o Livro Verde sobre a Mobilidade Urbana48, as principais questões
ambientais nas vilas e nas cidades estão relacionadas com o predomínio do petróleo
como combustível para os transportes, o qual gera CO2 e emissões poluentes para a
atmosfera. A circulação urbana está na origem de 40% das emissões de CO2 e de
70% das emissões de outros poluentes resultantes dos transportes rodoviários.
No quadro seguinte encontram-se enumerados os factores que mais contribuem para
as emissões no sector dos transportes:

47
48

Tal como acordado nas conclusões do Conselho de Ministros Europeus de Março de 2007.
COM(2007) 551. Consultar em http://www.moptc.gov.pt/tempfiles/20080117093157moptc.pdf
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Quadro 36: Factores que mais contribuem para as emissões de poluentes no
sector dos transportes
Idade do veículo

Factores que mais

Velocidade de circulação

contribuem para
as emissões no
sector dos
transportes

Tipo de combustível
Factores que mais
contribuem para as
emissões dos
veículos

Tecnologia de combustão (aplicável em especial às tecnologias de
ponta de exaustão de gases)
Carga do veículo
Tamanho do veículo
Estilo de condução
Localização geográfica da estrada
Velocidade

Factores que mais
contribuem para as
emissões do
transporte ferroviário

Tipo de combustível
Carga
Centrais de produção de energia eléctrica
Localização Geográfica das centrais eléctricas

Análises a

No âmbito dos PMT pode revelar-se recomendável contabilizar e realizar a

desenvolver no

valorização económica de emissões de Poluentes Atmosféricos e Gases de

âmbito do PMT

Efeitos de Estufa (GEE) no cenário actual para o transporte rodoviário, bem como
contabilizar e avaliar os custos associados ao consumo de energia.
Note-se que, tal como mencionado no ponto anterior, as análises sugeridas não se
justificam em todos os contextos de intervenção, sendo mais relevantes em áreas
urbanas densas com elevados volumes de circulação rodoviária (incluindo veículos
pesados).
As emissões atmosféricas dependem essencialmente dos seguintes factores
associados à estrutura de mobilidade: volume de tráfego, repartição modal,

Emissões
atmosféricas a
monitorizar

velocidade praticada e constituição do parque de veículos. A monitorização deve
compreender as emissões tidas como relevantes para o sector dos transportes no
Manual Europeu de referência sobre externalidades no sector dos transportes49,
nomeadamente Partículas, NOx (óxidos de azoto), COVNM (compostos orgânicos

49

Handbook on estimation of external cost in the transport sector, Comissão Europeia, 12/2007
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voláteis não metano) e SO2. A contabilização de emissões de GEE deverá ser
realizada na unidade internacional mais aceite, ou seja, em termos de CO2
equivalente (CO2eq).
Para a sua quantificação, e considerando que as emissões produzidas por cada
elemento gerador dependem da actividade deste (km) e do respectivo factor de
emissão, é necessário recolher alguns elementos, destacando-se: os valores globais
de actividade (km) e informação sobre o parque automóvel em circulação. Os
factores de emissão podem ser apurados através da base de dados do programa
EMEP/EEA50 e o cálculo da quantidade total de emissões pode ser assistido pelo
software COPERT4.
No que se refere à valorização económica das emissões produzidas no âmbito do
sistema de mobilidade, esta pode ser realizada em termos da quantificação de custos

Valorização

monetários equivalentes. O apuramento da valorização económica de emissões

económica das

poluentes foi promovido ao longo da última década pela Comissão Europeia e os

emissões poluentes

resultados de diversos estudos encontram-se sintetizados no “Handbook on

e das emissões de

estimation of external cost in the transport sector” (Comissão Europeia), incluindo

GEE

valores para o contexto de Portugal.
Relativamente à valorização de emissões de GEE, poderá ser tido como referência
o relatório da Comissão Europeia “The Impacts of Climate Change” (2005), onde se
indicam valorizações económicas associadas as diversos cenários de aquecimento
global.

G.2.14.3. A paisagem urbana e a qualidade dos espaços públicos
O espaço público deveria constituir o local de excelência para os intercâmbios
sociais e económicos, promovendo o sentido de cidadania, a competitividade
económica e contribuindo para a criação de locais atractivos cheios de vitalidade e
vivência urbana. Contudo, o desenho urbano do espaço público, nomeadamente da
rua, é frequentemente direccionado para tornar eficientes as deslocações em
automóvel, negligenciando os peões e ciclistas, criando deste modo poucas
oportunidades para as desejadas interacções e para o usufruto deste espaço.
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The EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2009 (formerly referred to as the EMEP CORINAIR
emission inventory guidebook, EEA Technical report/. http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutantemission-inventory-guidebook/emep/folder_summary_view?b_start:int=0&-C=
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A infra-estrutura de circulação rodoviária e o estacionamento consomem espaço
público valioso no centro dos aglomerados, tendo o peão muitas vezes que se
Espaço ocupado

contentar com os locais sobrantes.

pela infraestrutura de

Em média, uma viagem casa-trabalho efectuada em transporte individual consome

circulação

cerca de 90 vezes mais espaço do que uma viagem efectuada em autocarro ou

rodoviária e pelo

eléctrico51.

estacionamento

Esta supremacia do automóvel leva frequentemente à degradação do espaço urbano
e à criação de uma paisagem urbana pobre em estética e vegetação e, globalmente,
pouco amigável. Mesmo as medidas que visam minimizar a ocupação abusiva pelo
automóvel (e.g., colocação de pilaretes, introdução de vias/espaços reservados, etc.)
podem acabar por contribuir para a degradação da qualidade do espaço urbano.
Para além do espaço consumido, importa salientar que as infra-estruturas de
transportes e a sua forma de utilização podem ser responsáveis por um efeito de
corte ou barreira, podendo dividir e isolar comunidades (assim como sistemas
naturais). Em meio urbano, a existência de vias com elevados fluxos de tráfego, com
velocidades de circulação excessivas, ou com perfis transversais com alguma
dimensão, pode contribuir para a quebra de identidade comunitária ou mesmo para o
isolamento e segregação da população. No Quadro 37 apresentam-se os resultados
de um estudo realizado por Appleyard (1981), o qual relaciona o número de
interacções sociais numa rua com o número dos automóveis que por lá passam,
verificando-se que o número de amigos e conhecidos diminui significativamente
com o aumento do volume de tráfego.

51

Fonte: Reclaiming city streets for people - Chaos or quality of life? (2004), Comissão Europeia
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Quadro 37: Relação entre o número de interacções sociais numa rua e o fluxo
rodoviário
Tráfego rodoviário

Nº. de
amigos (por
pessoa)

Nº. de
conhecidos (por
pessoa)

Tráfego calmo
(2.000 veic./dia; 200
veic./hora)

3

Efeito de corte ou

6,3

barreira causado
pelas infraestruturas

Tráfego moderado
(8.000 veic./dia; 550
veic./hora)

1,3

4,1

rodoviárias e pela
forma da sua
utilização

Tráfego elevado
(16.000 veic./dia; 1.900
veic./hora)

0,9

3,1

Fonte: APPLEYARD, D.; Livable Streets. University of California Press. Berkeley,1981. Figuras retiradas de
“Manual de Metodologia e Boas Práticas para a elaboração de um Plano de Mobilidade Sustentável”;
TRAMO, Operação Quadro Regional MARE; Portugal, 2008

Nesta etapa do PMT recomenda-se a identificação e caracterização, de forma sucinta,
dos principais espaços públicos estruturantes e de referência (incluindo, por
exemplo, praças, avenidas, ruas principais, parques urbanos), dando particular
atenção às questões relacionadas com a acessibilidade e a mobilidade. Na
caracterização deverão ser assim analisados problemas relacionados com:

Problemas a

• a imagem desqualificada e/ou a falta de identidade (devido, por exemplo, à
existência generalizada de estacionamento abusivo);
• a pouca legibilidade do espaço público e a falta de pontos de referência (devido,
por exemplo, à inexistência de uma adequada hierarquia viária e/ou à ocupação

identificar na
caracterização dos
espaços públicos
estruturantes e de
referência

excessiva do espaço pelo automóvel);
• a falta de integração com o tecido urbano envolvente e a segregação do espaço
público (devido, por exemplo, à existência de grandes infra-estruturas rodo ou
ferroviárias na envolvente e/ou a elevados fluxos de tráfego);
• a falta de conforto e de segurança na utilização e usufruto do espaço público
(devido, nomeadamente, a volumes de tráfego e velocidades de circulação
elevados, assim como à baixa prioridade atribuida aos movimentos pedonais);
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• a falta de articulação/ligação entre espaços públicos estruturantes (devido, por
exemplo, à descontinuidade da rede pedonal e/ou ciclável).

G.3.

Conta Pública (custos do sistema de deslocações urbanas)

G.3.1. Enquadramento
Uma maior transparência quanto aos custos e resultados dos investimentos no
Qual o

sistema de transporte, a progressiva internalização dos custos externos e de infra-

objectivo da

estrutura nas políticas de preços e os limites e compensações da adopção do

Conta

princípio do “utilizador-pagador” são preocupações constantes da política europeia de

Pública?

transportes para os próximos anos. Torna-se assim indispensável saber quem suporta
os custos do sistema, montantes envolvidos e sua afectação. Efectivamente:
“Os utentes dos transportes têm o direito de saber o que pagam e porque pagam.
Conter o congestionamento de tráfego, lutar contra o efeito de estufa, desenvolver as
infra- estruturas, melhorando a segurança nas estradas e nos transportes públicos,
atenuar os efeitos ambientais nocivos, tudo isto tem um custo. A este custo social
devem acrescentar-se as despesas de investimento num melhor controlo dos
transportes. No futuro, a contrapartida destes benefícios para a sociedade e para os
utentes dos transportes deverá reflectir-se, em maior ou menor escala, nos preços
pagos pelos utentes, sem, no entanto, afectar o acesso a um serviço contínuo e de
qualidade em todo o território.”
Livro Branco A Política Europeia de Transportes no Horizonte 2010: a Hora das Opções

O conceito de Conta Pública corresponde, de uma forma abreviada, à criação de
um sistema de contabilidade analítica simplificado (balanço financeiro), no qual são
identificados todos os fluxos monetarizados associados ao sistema de mobilidade.
Tem pois por objectivo principal conhecer a estrutura dos custos totais
associados aos actos diários de mobilidade, na perspectiva dos diversos actores
(utilizadores, município, gestor de infra-estruturas, operadores, etc.) que interagem no
sistema, permitindo, deste modo, dispor de uma base concreta para avaliar
economicamente os custos directos (investimento em infra-estruturas, frotas, custos
de funcionamento, etc.) e indirectos (emissões poluentes, acidentes, ruído,
congestionamento e desperdícios de tempo) decorrentes da mobilidade.
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Tal conhecimento deverá servir de base para que se possam comparar cenários de
opções modais ou investimentos alternativos ou mesmo os impactes
decorrentes dessas opções ou investimentos, mas também para que possa
servir de ferramenta de monitorização que permita antecipar e influenciar
comportamentos (e.g., através da realização de acções de sensibilização). Alguns
dos principais benefícios do desenvolvimento de um exercício de conta pública são
sumariados no Quadro 38.
Quadro 38: Benefícios da conta pública
Exemplo de Acções

Benefícios da conta pública

Priorização de novas
infra-estruturas

A disponibilidade de informação de custos unitários de
investimento e funcionamento, bem como da sua evolução,
permite apoiar a tomada de decisão, priorização e escolha de
novos investimentos, evidenciando os custos e os benefícios
deles resultantes.

Políticas de preços

Permite às autoridades disporem de informação desagregada
dos custos reais associados a cada modo de transporte, e com
base nessas definir políticas de preços que façam reflectir o seu
custo real ou fundamentar políticas de subsidiação e
financiamento.

Novos serviços ou
contratualização de
serviços de TP

Permite à entidade gestora dispor de uma base de custos reais
do funcionamento do transporte público para confrontação e
validação dos custos propostos pelos operadores em sede de
concurso.

Comunicação e
sensibilização

Permite apresentar e fundamentar opções tomadas ou a tomar,
evidenciando os respectivos custos e financiamentos, bem como
servir de suporte a acções de sensibilização quanto a escolhas
modais.

Embora os benefícios resultantes de um conhecimento dos custos reais de
funcionamento do sistema de mobilidade seja válido para qualquer área geográfica, a
promoção deste tipo de exercício é particularmente relevante no contexto de Áreas
Metropolitanas e/ou Planos Intermunicipais, devendo ser voluntário nos restantes
casos.

Quem deve
promover a

Para que seja possível estabelecer esse balanço financeiro importa, pois, que sejam
criadas as bases e rotinas de recolha de informação que permitam a leitura real do
custo do sistema de mobilidade, e que permitam responder a algumas questões
essenciais:
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•

qual é o custo com a mobilidade?

•

quais os níveis de custos (investimento e funcionamento) e receitas
relacionados com os vários modos de transportes e quem os suporta?

Principais

•

utilizadores e qual a parte não coberta (custo externo)?

questões a
responder

qual a parte do custo total que é coberta directa ou indirectamente pelos

•

qual a repartição dos custos das deslocações por modo de transporte?
(análise comparativa)

Uma forma intuitiva de diferenciar os custos relacionados com a mobilidade é
através da sua divisão em categorias com características e impactos específicos
sobre os utilizadores dos transportes e sobre a sociedade.
Os custos privados ou internos são suportados directamente pelo cliente/ utilizador
e pelos próprios agentes (operadores, câmara, gestores, etc.).
O que são custos

Do ponto de vista do utilizador, os custos podem ser percebidos (quando

privados

correspondem a um custo tido em consideração por este, como seja, as tarifas de

/internos, Custos

transporte, portagens, estacionamento, combustível), ou não percebidos (quando

externos, Custos

correspondem a um custo efectivo do utilizador, mas que não é tomado em

reais?

consideração aquando da escolha modal, por ex. seguro automóvel, impostos ou o
desgaste do veículo).
O custo externo reflecte o custo para sociedade dos impactes gerados pelo sistema,
e que são suportados pelos diversos agentes, e que não são internalizados nem no
sistema de preços, nem na tomada de decisão das escolhas modais. Regra geral, são
considerados os custos resultantes do congestionamento, acidentes, ruído e
emissões poluentes.
O custo social do sistema de mobilidade corresponde à soma dos custos internos
e custos externos. O conceito de custo total (ou real) engloba, assim, não só a
contabilização de custos privados ou internos mas também de todos os custos
externos (Figura 4).
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Figura 4: Custos reais do transporte

G.3.1.1. Estabelecer um balanço financeiro simplificado
A aferição dos custos reais de transporte conduz à necessidade de identificar de

Elementos a

forma clara quais as actividades a considerar, quais as entidades envolvidas e

identificar na

qual a contribuição financeira de cada uma.

aferição dos
custos reais

Contribuição financeira das diferentes entidades
A determinação das contribuições das diversas entidades públicas e privadas é feita a
partir da análise dos Relatórios e Contas, Relatórios de Actividade ou Balanço de
Resultados, quando disponíveis, ou por consulta directa junto das entidades. Nos
casos em que não é possível a imputação directa à área de estudo, podem ser
usadas proxis que devem ser claramente explicitadas.

Dados
relativos ao
investimento

Incluem os custos relacionados com a construção e grandes renovações
ao nível da infra-estrutura, incorporando os custos directos com a
construção ou renovação (ex. material, mão de obra, equipamento,
energia). A aquisição de novo material circulante, sistemas de apoio à
exploração ou sistemas de bilhética e informação enquadram-se nesta
categoria.
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Dados
relativos ao
funcionamento

Incluem os custos operacionais dos operadores de transporte, custos
operacionais dos concessionários de estacionamento, mas também uma
afectação à mobilidade de um conjunto de custos gerais (ex. iluminação
pública, custos gerais de funcionamento da(s) câmara(s), segurança
pública e policiamento) que garantem que o sistema de mobilidade
funciona. Do lado do utilizador, são contabilizados os custos totais, sejam
estes percebidos ou não percebidos.

Custos sociais
externos

Referem-se à tradução em termos monetários dos efeitos externos
causados pelo sector dos transportes sobre a sociedade em geral. Estes
efeitos nem sempre são fáceis de quantificar, uma vez que não têm
tradução em transacções efectivas. A partir dos dados relativos à
sinistralidade rodoviária, população exposta a níveis de ruído, emissões,
são aplicados os valores monetários para Portugal, constantes dos
projectos de referência europeia neste domínio – projecto IMPACT,
disponível através da página da Comissão Europeia – DG MOVE.

Recolha de informação
O Quadro 39 apresenta os principais dados a serem recolhidos e tratados para efeitos
de produção do balanço financeiro. Refira-se que um vasto conjunto destes dados
deverá ser recolhido em simultâneo com as restantes actividades de recolha de
informação apresentadas ao longo deste Guia (ex. estacionamento, transportes
públicos, segurança rodoviária, ruído). Igualmente, é de salientar, que no caso de ser
realizado no âmbito do PMT, um inquérito à mobilidade, é possível recolher
directamente toda a informação relativa a custos do utilizador (ou receita do operador,
se visto na perspectiva inversa) com o transporte público, táxis e estacionamento.
Quadro 39: Tipo de dados a recolher para a elaboração da conta pública
Componente

Tipo de dados a recolher

Fonte de informação

• Rodoviária
• Ferroviária
• Ciclável

• Investimento e grande
conservação por tipo de
investimento

• Estacionamento

• Custos de manutenção

• Interfaces,
Paragens,
Abrigos

• Custos de funcionamento

• Concessionárias
(rede viária,
estacionamento)

• Receitas de estacionamento

• Refer

• Receitas de portagem

• EDP

• Pedonal
Infra-estrutura

• Iluminação
pública
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Componente
• Transportes
regulares
presentes no
concelho
(rodoviário,
ferroviário,
fluvial)
Transportes
públicos

• Transporte
escolar
(dedicado,
regular)
• Táxis
• Transportes
regulares
especiais (ex.
Buscas em
Cascais,
Rodinhas em
Odivelas)

Tipo de dados a recolher

Fonte de informação

Do lado de cada operador (ou
entidade municipal) presente
• Investimento efectuado por
tipo de investimento
(material circulante, sistema
de bilhética, sistemas de
informação, etc.)
• Custos operacionais
• Receitas directas de
prestação de serviço
(bilhete, passes, tarifas táxi)

• Operadores
• Divisões Municipais
de Educação (custos
com transporte
escolar)
• Administração
Central

• Compensações / Subsídios

• Caracterização da frota
automóvel presente no
concelho
• Custo de aquisição dos
veículos
Transporte
individual

• Automóvel

• Custo do consumo
combustível

• Duas rodas

• Manutenção e reparação
• Prémios de seguro
automóvel

• Instituto de Seguros
de Portugal
• Administração
Central
• Matrizes TI e modelo
de tráfego

• Inspecções periódicas
• Imposto único de circulação
• Estacionamento e portagens
• Custo anual com
policiamento e protecção
civil
Actividades de
suporte
à
mobilidade

• Policiamento
• Protecção civil
• Iluminação
pública

• Multas de estacionamento
• Custo anual com iluminação
pública

• Municípios –
Regulamento
municipal de taxas

• Custo geral de
funcionamento do município

• Polícia Municipal

• Nº de funcionários no
município afectos à gestão
da mobilidade
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Componente

Tipo de dados a recolher
• População exposta a níveis
de ruído superiores a
55dB(A) por escalão

• Ruído
Custos
externos

• Acidentes
• Congestioname
nto

• Acidentes com vítimas (nº de
mortos, feridos ligeiros,
feridos graves)
• Tempos de viagem (com
rede em vazio e em situação
de carga)
• Emissões de poluentes
atmosféricos

Fonte de informação

• Carta de ruído (ou
modelação)
• Estatísticas de
Segurança
Rodoviária
• Rede viária
modelada
• Caracterização da
frota do concelho

• Emissões de gases com
efeito de estufa

Recolhida a informação, e por forma a evitar a dupla contabilização dos valores, é
necessário distinguir para os diversos fluxos financeiros associados quem os suporta
e quem é o receptor, uma vez que do ponto de vista do balanço dos custos totais,
internos e externos dos serviços de transportes, esses valores correspondem a
transferências entre actores, nomeadamente dos contribuintes para o Estado (Central
ou Local) e deste para o financiamento do sistema.

G.3.1.2. Principais resultados
A existência de um balanço financeiro que inclui o conjunto dos custos monetarizados
O custo efectivo

associados ao sistema de mobilidade permite ao município dispor de uma base de

da mobilidade

leitura do custo efectivo da mobilidade, a qual se constitui como uma ferramenta

permite avaliar e

de análise para avaliação e tomada de decisão quanto a novos investimentos e

decidir novos

cenários de opções modais.

investimentos e
cenários de
opções modais

Esta leitura do custo real pode ser efectuada para o sistema no seu todo, ou
individualmente por modo de transporte, e, para cada um destes níveis, obtendo
informação desagregada quanto ao investimento público e privado, custo de
funcionamento, custos externos e sua cobertura.
A Câmara Municipal de Cascais promoveu, no âmbito do ETAC, o exercício de Conta Pública
do Sistema de Deslocações. Os resultados obtidos permitiram ao município dispor de uma base
de indicadores económicos. Quanto custa a mobilidade por modo de transporte, qual o nível de
custos externos gerados, qual o esforço financeiro da câmara com a mobilidade, são alguns
dos dados que foram posteriormente usados como base para avaliação de impactes das
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medidas e soluções propostas.
O custo total com a mobilidade em TI representa 70% dos custos totais com a mobilidade, o
custo com modos suaves apenas 2% dos custos totais. Estes resultados vieram demonstrar
que o investimento nas redes de modos suaves tem um retorno muito positivo.

Custo total em TI Custo total em TP

Custo total em
modos suaves

Custo com a mobilidade por modo de transporte (ETAC)

Os custos externos gerados pelo sistema correspondem a cerca de 15% dos custos totais com
a mobilidade, sendo a principal componente relativa aos custos com os acidentes, tornando
evidente a necessidade do reforço de medidas de segurança rodoviária.
32%

22%

47%

Custos ambientais
Custos de congestionamento

Custos dos acidentes

Resultados da Conta Pública de Cascais demonstram ainda que o utilizador TI apenas
contabiliza 1/3 do custo total com a mobilidade neste modo, aspecto este que deverá ser
reforçado em campanhas de sensibilização e comunicação promovendo a repartição modal.

Custo percebido
Custo total
Custo total da
pelos utilizadores suportado pelos mobilidade em TI
TI
utilizadores TIS

No seu global, as receitas geradas pelo sistema cobrem cerca de 60% dos custos totais com a
mobilidade.
Fonte: ETAC Cascais, Dossier 4, CMC/TIS, 2010
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Assim, o desenvolvimento de uma conta pública do sistema de mobilidade permite
dispor de um conjunto de indicadores quanto a:
Indicador chave

Custo
do
mobilidade

sistema

Sub-indicador

de

• Custos monetários (directos) totais e por categoria (infraestrutura, funcionamento)
• Custos externos totais e por tipologia (acidentes, ruído,
emissões, congestionamento)
• Estado local e central
• Operadores públicos e privados

Repartição do financiamento
entre os diversos actores

Custos
por
transporte

modo

de

• Concessionários
• Utilizadores
o Custo percebido
o Custo não percebido
• Custo total por modo
• Cobertura de custos totais por modo
• Custo externo gerado por modo
• Custo por km e tipo de via

Custos desagregados para
apoio a parametrizações

• Custo por lugar de estacionamento à superfície e em
estrutura
• Custo por tipo de veículo (*)
• Esforço financeiro por tipo de custo e por habitante

(*) Em função das necessidades específicas do território em questão e da
disponibilidade de dados de base, os sub-indicadores dos custos desagregados serão
apurados de forma mais fina, incluindo designadamente custos por veículo.km
produzido, por lugar.km oferecido e por passageiro.km transportado.

G.3.2. Diagnóstico global
Conforme anteriormente referido, no final desta etapa deverá ser elaborada uma
síntese do diagnóstico, permitindo identificar os elementos estruturantes de cada
tema analisado e ter uma visão global e integrada dos principais constrangimentos
e potencialidades para a implementação e promoção de um modelo de mobilidade
mais sustentável.
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Figura 5: Principais resultados do diagnóstico
Como resultado da fase de caracterização e diagnóstico, e no sentido de identificar
orientações para futuras propostas, propõe-se a realização de uma análise SWOT52,
tendo em consideração o funcionamento dos diferentes subsistemas de transportes
(transporte individual, público, pedonal e ciclável, bem como estacionamento), os
padrões de ocupação do território e a qualidade do ambiente urbano (Quadro 40).

52

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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Quadro 40: Elementos a identificar e sistematizar na análise SWOT
Identificação de, por exemplo:

Análise SWOT:

Pontos Fortes
(factores
internos)

• casos de bom funcionamento do sistema de transportes, ou de algum dos
seus componentes, com bom nível de qualidade e de eficiência, e que
possam servir de referencial para adaptação a outras zonas do território;

pontos fortes, dos

• zonas onde exista uma efectiva articulação entre o planeamento do uso
do solo e o planeamento das acessibilidades, potenciando a utilização de
modos de transporte mais sustentáveis (e, consequentemente, a melhoria
da qualidade do ambiente urbano);

pontos fracos, das

• zonas que se destaquem pela qualidade do espaço público.

identificação dos

oportunidades e

Através da identificação de, por exemplo:

ameaças
Pontos Fracos
(factores
internos)

• zonas e linhas de desejo de fraca acessibilidade;
• situações de desadequação da capacidade da oferta à procura de
transporte;
• problemas de coerência das redes e falta de articulação entre modos de
transportes.
Através da identificação de, por exemplo:
• investimentos previstos ou programados que vão ao encontro do modelo
territorial e de mobilidade pretendidos;

Oportunidades
(factores
externos)

• ganhos significativos de qualidade na acessibilidade associados a
investimentos de pequena ou média dimensão, complementares a
componentes existentes ou já decididas, traduzindo-se na obtenção de
sinergias entre projectos;
• modificações expectáveis de natureza sociológica, demográfica ou
regulamentar;
• perspectiva de resolução dos problemas detectados na análise.
Decorrentes de, por exemplo:
• padrões e soluções de mobilidade existentes e previsíveis, e as suas
consequências sobre a (não) sustentabilidade do sistema;

Ameaças
(factores
externos)

• novas implantações físicas (de geradores de deslocações ou de outros
projectos);
• modificações expectáveis de natureza sociológica, demográfica ou
regulamentar;
• vulnerabilidades (debilidades) do sistema actual perante evoluções
exógenas, como sejam, decisões sobre o preço dos combustíveis, ou
outras.
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Circulação pedonal

Transportes Públicos

Exemplo da
análise SWOT
desenvolvida no
PMS de Ponta
Delgada (domínios
da circulação
pedonal e TP)

Fonte: Plano de Mobilidade Sustentável de Ponta Delgada, Centro Informação Geográfica e Planeamento
Territorial (Universidade dos Açores), CMPD, 2008

A integração dos resultados dos pontos fracos e das ameaças permitirá a
identificação de tensões internas e externas e a produção de uma lista estruturada

Identificação dos

de desafios (entendidos como os aspectos que necessitam de ser melhorados ou

principais desafios

resolvidos) que se colocam à fase de formulação das propostas.

a que o PMT

O cruzamento da lista de desafios com os pontos fortes e as oportunidades permitirá,
por sua vez, a obtenção de algumas pistas de como estes constrangimentos podem
ser resolvidos, possibilitando a definição de um conjunto de recomendações, aos
quais a estratégia de mobilidade a desenvolver deverá dar resposta.
Nesta fase poderá ainda ser realizado um cruzamento dos desafios e recomendações
com os objectivos preliminares estabelecidos no pré-diagnóstico, de modo a
conferir em que medida estes contribuem para o seu alcance.
Refira-se que a elaboração deste diagnóstico global deve implicar um grande
envolvimento e coordenação entre o GTT, o CE e a CA, sendo nesta fase igualmente
importante o contributo da população (capítulo J.2), uma vez que, longe de ser um
documento unicamente técnico, o diagnóstico deve conduzir a um consenso sobre a
definição dos principais problemas e dos desafios a que o PMT deverá
responder.
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G.4.

Construção de Cenários, objectivos e definição da estratégia

G.4.1. Enquadramento
Uma vez terminada a fase de diagnóstico é fundamental definir as orientações
estratégicas que constituirão a base para a definição de propostas. As propostas
devem procurar responder aos desafios identificados em sede de diagnóstico, mas
devem também ter presente a perspectiva de evolução futura das dinâmicas de
mobilidade.
A construção dos
cenários é
fundamental para
suportar a definição
da estratégia

Esta etapa é uma das fases mais sensíveis da elaboração do PMT porque toda a fase
de estruturação das propostas depende do que se pretende atingir em termos dos
objectivos definidos. Por outro lado, corresponde ao primeiro momento em que
efectivamente é necessário lidar com a incerteza da evolução das variáveis
estruturantes, e como tal recomenda-se que, para suporte da definição da
estratégia, sejam construídos cenários contrastados que reflictam a incerteza das
principais variáveis que influenciam a mobilidade e permitam avaliar a robustez das
propostas face às possibilidades alternativas de futuro.
Segundo Schwartz (2000) um cenário é a representação de “como o mundo evolui
durante o horizonte de tempo estabelecido”, correspondendo a um instrumento que
serve para estabelecer prognósticos, permitindo a comparação entre diferentes
tendências de evolução possíveis. Os cenários reflectem apenas hipóteses de
comportamento futuro e que como tal devem ser encarados.
A construção de cenários, no âmbito do PMT, permite reflectir sobre o futuro e as
suas diversas possibilidades no que respeita às tendências pesadas que influenciam
a mobilidade e os comportamentos dos cidadãos, mas devem também incorporar os
projectos estruturantes que estão já em construção ou previstos com um grau de
firmeza elevados.
A etapa de construção de cenários e definição da estratégia deve ser
amplamente debatida pelas diversas estruturas dos PMT, uma vez que a
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aceitação da estratégia apontada é um dos factores críticos para o sucesso da
implementação dos PMT.

G.4.2. Construção de Cenários
A bibliografia sobre cenários é extensa existindo diversas metodologias para a sua
construção. A abordagem metodológica proposta é adaptada do método descrito por
Peter Schwarz para a formulação de cenários, adaptação esta que implica a
realização dos passos e procedimentos metodológicos apresentados na figura 6 e
descritos no Quadro 41:

Figura 6 Metodologia para a construção de cenários
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Quadro 41: Principais etapas da fase de construção de cenários
Principais etapas do estudo

Descrição

Delimitação do objecto de
estudo

Delimitação clara da área de estudo (regra geral,
coincidente com aquela que foi considerada na fase de
diagnóstico) e do horizonte temporal para o qual se vão
desenhar as propostas
As forças motrizes podem ser agregadas tendo em
consideração três tipos de forças (TRANSvisions):

Identificação das principais
forças motrizes e sua
hierarquização

As forças externas: actuam sobre o sector dos
transportes a partir do ambiente exterior e incluem as
tendências demográficas e socioeconómicas ou as
mudanças sociais;
As forças internas ao sector dos transportes:
incorporam as melhorias e inovação tecnológica no que
respeita à infra-estrutura e veículos, as políticas de preço
dos combustíveis ou à forma como os impactes do sector
dos transportes são valorizados;
As forças políticas: condicionam o sector dos transportes
e mobilidade, seja à escala da União Europeia, seja ao
nível nacional ou municipal.

4 Etapas para a

Os cenários devem ser apresentados em forma narrativa,
tendo em consideração as variáveis seleccionadas.
Frequentemente é considerada a evolução da população
(total e por estratos etários), do, emprego, da taxa de
motorização, etc.

construção de
cenários

Descrição dos cenários

Recomenda-se a consideração de três a quatro cenários,
um dos quais deve reflectir a evolução tendencial base e
os restantes devem ser suficientemente contrastados para
permitir detectar diferenças nas tendências pesadas.
Uma vez descritos os cenários e estabelecidos os
parâmetros de evolução das variáveis em cada um dos
cenários deverão ser extrapoladas as matrizes de viagem
e actualizadas as redes de transporte (nos casos em que
existem projectos estruturantes a considerar).

Testes de consistência e
ajustes

Devem ser realizados testes de consistência para verificar
se, durante a descrição dos cenários, alguma variável
apresenta um comportamento incoerente ou inconsistente
com a lógica estabelecida para cada cenário, e corrigidas
as premissas de base se assim for.
Após a elaboração desses testes de consistência, poderá
ser necessário realizar ajustes à evolução das variáveis de
modo a manter a coerência interna dos cenários.

Os cenários de evolução devem ser apresentados à Comissão Executiva para
validação, de modo a que tão cedo quanto possível esta compreenda quais os futuros
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possíveis para a mobilidade que estão a ser considerados.

G.4.3. Validação e afinação de objectivos
A definição dos objectivos é outro dos passos fundamentais na elaboração do PMT, já
que da ambição que venha a ser colocada nestes depende a amplitude e tipo de
propostas de intervenção. Tal como anteriormente referido, na fase de Preparação do
Plano (capítulo F.3) foram estabelecidos os objectivos que o PMT deve prosseguir,
mas estes devem ser validados ou desejavelmente melhorados, já que nesta etapa do

Validação e afinação
dos objectivos

PMT o nível de conhecimento sobre a acessibilidade e mobilidade na área de
intervenção é substancialmente mais profundo.
Os objectivos enunciados devem ser consistentes com as linhas de orientação e os
princípios estabelecidos nas Directrizes Nacionais para a Mobilidade (capítulo B.2),
e devem procurar tornar claras as linhas de orientação para o desenvolvimento da
estratégia de intervenção.
Cabe à Comissão Executiva a validação dos objectivos, recomendando-se
também a participação da Comissão de Acompanhamento nesta fase, de modo a
promover um conhecimento transversal tão cedo quanto possível dos objectivos que
se pretendem alcançar.
Na definição dos objectivos importa diferenciar os objectivos estratégicos dos
operacionais. Os objectivos estratégicos traduzem-se em objectivos globais, com um

Objectivos

carácter mais geral, estabelecendo a direcção a seguir; os objectivos operacionais,

estratégicos e

com um carácter mais sectorial, traduzem o resultado que se pretende alcançar,

operacionais

apontando já algumas pistas para como se pretende atingir os objectivos estratégicos.
Na figura seguinte apresenta-se um exemplo do que se entende por objectivos
estratégicos e operacionais.
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Figura 7 Estrutura dos Objectivos (exemplo)
Na definição dos objectivos deve procurar-se tanto quanto possível estabelecer
Estabelecimento

metas mensuráveis, ambiciosas mas realistas, que permitam posteriormente

de metas

avaliar se a estratégia de mobilidade preconizada é suficiente para os atingir (tendo

ambiciosas mas

em consideração os cenários de evolução possível).

realistas

Com efeito, a definição de objectivos deve estar ancorada no contexto de referência
e ter presente a capacidade efectiva de atingir as metas propostas. Por exemplo, de
nada serve estabelecer que a quota das viagens a pé será de 50% se a percentagem
das viagens de curta distância é apenas de 25%, e portanto este é o tecto máximo
que é possível alcançar.
Metas para repartição modal em 2017

Tomando como ponto de partida a estimativa da
repartição

modal

para

2006/

2007

foram

estabelecidas metas para 2017 no PDU da
Metrópole de Rennes, as quais pressupõem a
implementação

de

um

programa

de

acção

ambicioso.

Fonte: PDU 2007-2017, Rennes Métropole

Contudo, como os objectivos podem ser conceitos abstractos revela-se por vezes
difícil a sua quantificação. Após a definição de objectivos, será assim útil escolher um
conjunto de indicadores de desempenho e definir para estes metas a alcançar que
permitam monitorizar e incentivar o progresso face à sua concretização (capítulo I). O
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estabelecimento de metas pode ser realizado com base naquilo que são as áreas
críticas de intervenção no âmbito do PMT, mas também em regulamentos, normas e
leis em vigor, ou por comparação com resultados de outras cidades/concelhos
semelhantes.

No Local Transport Plan (LTP) de Sothampton (2006-2011) são estabelecidas metas para
2010/2011 (salvo indicação em contrário), as quais são organizadas em grupos que reflectem
prioridades partilhadas, destacando-se:

Exemplo do LTP de

Gestão de infra-estruturas:
•

Southampton

Proporção de rodovias (principais, não principais e por classificar) e caminhos pedonais a
necessitar de reparação – Meta a definir;

•

Proporção de residentes satisfeitos com a condição das rodovias e dos caminhos pedonais
– Meta: 50% (actualmente, 28%);

Segurança rodoviária:
•

Número total de vítimas de acidentes (mortos e feridos graves) - Meta: 20% de redução com
base em valores de 2004 (ou seja, 83 vítimas);

•

Número de crianças vítimas de acidentes (mortos e feridos graves) - Meta: 50% de redução
com base na média de 1994-8 (ou seja, 12 vítimas);

•

Número de vítimas de acidentes (feridos ligeiros) - Meta: redução de 10%, com base na
média de 2002-4;

Acessibilidade:
•

Proporção de residências (agregados familiares) aX minutos de viagem até ao hospital por
transportes públicos – Meta a definir;

•

Quota do TP rodoviário - Meta: crescimento de 2% ao ano com base nos valores de 2004 2005 (ou seja, 21,5 milhões de viagens);

•

Número de viagens de bicicleta – Meta a definir;

•

Repartição modal das deslocações para a escola – Meta a definir;

•

Pontualidade do TP rodoviário - Meta: 90% dos serviços a chegar com um atraso inferior a 5
min em relação ao horário programado, em 2012-2013. Em 2010-11, menos do que 5% dos
passageiros deve esperar mais de 5 minutos, nos serviços mais frequentes;

•

Volumes de tráfego no período de ponta (07h00-10h00) - Meta: nenhum crescimento para
2010-2011;

•

Utilizadores de serviços de transporte a pedido - Meta: 3.400 utilizadores (actualmente
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2.850, 3% de crescimento anual);
•

Proporção de utilizadores satisfeitos com as informações do transporte público - Meta: 65%
(actualmente 45%);

Congestionamento:
•

Repartição modal das viagens no centro da cidade em períodos de ponta - Metas: 31% por
modos alternativos ao transporte individual (28,3% actualmente), dos quais 28% por
transporte público (24,1% actualmente);

•

Repartição modal das viagens no centro da cidade fora dos períodos de ponta - meta: 22%
por transporte público (actualmente 19%);

•

Proporção da população escolar abrangida por um plano de mobilidade escolar - Meta:
100%;

•

Proporção de principais empregadores abrangidos por um plano de mobilidade empresarial
- Meta: 35% (actualmente 24,1%)

Qualidade do ar:
•

Importância da
aceitação dos
objectivos por
parte da
estrutura política

Padrões de qualidade do ar - Meta: não exceder os níveis permitidos de NO2

Por outro lado, importa ter presente que a definição dos objectivos tem uma
componente política muito forte, e por isso, tem de ser assegurada a sua
aceitação inequívoca por parte da estrutura política; caso não seja possível
garantir a aceitação plena face aos objectivos (e metas) desejáveis, dever-se-á
estabelecer os compromissos necessários para que estes tenham a adesão plena
dos políticos que, em fases posteriores, os terão de defender.

G.4.4. A escolha da estratégia de mobilidade
Depois da afinação e validação dos objectivos, e mais importante do que isso, da sua
aceitação por parte da Comissão Executiva, importa definir a estratégia que orientará
a construção de propostas. Esta consistirá na visão futura pretendida em termos do
sistema de acessibilidades e mobilidade para o(s) município(s). Note-se que o grau
de complexidade da estratégia de mobilidade depende em grande parte dos
objectivos e das metas definidos.
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A estratégia para a gestão da mobilidade deve incidir sobre três vectores específicos:
a geração/atracção de viagens, os modos de transporte e o comportamento em
viagem.

Geração/atracção
de viagens

Condições de
oferta integrada
dos modos de
transporte

Comportamento
de cada indivíduo

A geração/atracção de viagens depende da estrutura urbana. Conforme
anteriormente referido, a uma maior dispersão urbana corresponde
frequentemente a geração de um maior número de viagens motorizadas,
assim como maiores distâncias percorridas.
Caso se opte pela redução do número de viagens motorizadas (e
respectiva distância) podem ser defendidas estratégias de intervenção
relacionadas com a promoção do conceito de “urbanismo de
proximidade”, com a densificação da envolvente da estações e interfaces
de TP ou com a gestão integrada do espaço urbano.
As condições de oferta dos modos de transporte influenciam a escolha
modal dos cidadãos. Neste campo, a estratégia pode passar por
favorecer a transferência modal através da promoção de medidas de
prioridade aos transportes alternativos ao automóvel (andar a pé,
bicicleta, TP) e/ou racionalização da circulação e estacionamento
automóvel nas zonas mais sensíveis.
Importa também equacionar as medidas que permitam atenuar os
impactes associados ao tráfego rodoviário, como, por exemplo, a
redução das velocidades praticadas, o ordenamento do espaço público,
etc..
A estratégia de intervenção deve também procurar influenciar o
comportamento individual face às diferentes alternativas de viagem, o
que passa por intervir ao nível de informação sobre itinerários, modos de
transporte disponíveis, períodos horários.
Neste caso, a estratégia de intervenção passa, sobretudo, pela
comunicação, informação e sensibilização dos utilizadores.
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A.1.
G.5

Formulação e Avaliação das Propostas

A.1.1. Enquadramento
G.5.1
As etapas anteriores de Diagnóstico e Construção de Cenários evidenciaram a
Operacionalização

complexidade do sistema a que a formulação de propostas deve dar resposta através

da estratégia de

do desenvolvimento de um projecto intermodal. Este deve assumir-se como um

mobilidade

conjunto coeso de soluções que permitem implementar a estratégia de
mobilidade, tendo em consideração os diferentes subsistemas de transporte (modos
suaves, TP e interfaces, TI, estacionamento, transporte de mercadorias) e as
respectivas sinergias com o ordenamento e planeamento do território e com a
qualidade do ambiente.
A elaboração das propostas deve ter em consideração as seguintes recomendações:
•

Atender:
o aos objectivos específicos do PMT e aos desafios e recomendações
enunciados na fase de diagnóstico;

Orientações a

o às características particulares do(s) município(s) de intervenção, levando em

ter em

consideração o resultado da participação pública e a capacidade (técnica e

consideração na

financeira) da autarquia, assim como os cenários de evolução previamente

elaboração de

definidos;

propostas

o ao balanço entre os benefícios obtidos com a sua implementação e os
custos (incluindo os de manutenção e operação) e impactos (nomeadamente,
ao nível da qualidade da paisagem e ambiente) que lhe estão associados;
o à experiência de casos de implementação de PMT em áreas com
características similares, procurando desenvolver medidas que já tenham
provado a sua eficácia noutros municípios.
•

Centrar-se sobre o conjunto da Área de Estudo, considerando contudo as suas
relações com o exterior e acautelando eventuais impactes negativos nas áreas
limítrofes.

•

Abranger os diversos modos de transporte e considerar todos os segmentos
de viagem (incluindo também o transporte de mercadorias), evitando as
abordagens monomodais.
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•

Assegurar a coerência das propostas pensadas às diferentes escalas de
intervenção.

•

Valorizar as infra-estruturas e redes existentes, optimizando os investimentos já
realizados antes de propor a criação de novas infra-estruturas.

•

Utilizar diversos tipos de acção, uma vez que existe uma enorme multiplicidade
de ferramentas nas diversas vertentes do sistema de acessibilidade e mobilidade
que podem ser aplicadas na sua gestão, conforme será possível constatar no
decorrer da leitura deste capítulo.

•

Ter em consideração os efeitos da sinergia entre as várias medidas. Neste
sentido, nesta fase do PMT podem ser propostos vários pacotes de medidas para
melhor alcançar os objectivos estabelecidos. Note-se que mesmo que os efeitos
das

medidas

tenham

impactes

temporais

diferentes,

estas

podem

ser

complementares.
•

Ter em atenção que as medidas e políticas com maior potencial de sucesso serão
aquelas que consigam estabelecer um equilíbrio entre as necessidades
económicas dos agentes e os interesses sociais e ambientais dos
residentes, minimizando as perdas e custos inerentes a cada uma das partes.

Segundo o documento da CE, relativo à elaboração de Planos de Transporte
Urbano

1

Sustentável ,

existe

a

necessidade,

na

maioria

dos

casos,

da

implementação, em meio urbano, de um conjunto coerente de propostas que englobe:
•

Articulação entre o planeamento urbano e o planeamento das acessibilidades e
transportes;

Categorias de

•

Promoção dos modos suaves;

medidas

•

Promoção e melhoria do transporte público;

abordadas

•

Gestão do estacionamento;

frequentemente

•

Contenção do uso do TI;

nos PMT

•

Acalmia de tráfego e reafectação do espaço rodoviário para veículos e modos de
transporte mais respeitadores do ambiente;

•

Gestão da logística urbana e transporte de mercadorias;

•

Restrição de acesso para os veículos mais poluentes (zonas de baixas emissões);

•

Promoção da utilização de veículos rodoviários mais “limpos”, silenciosos e com

1

Sustainable Urban Transport Plans, documento preparatório elaborado no seguimento da Estratégia Temática
sobre o Ambiente Urbano (CE, 2007)
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menores emissões de CO2;
•

2

Implementação de medidas de Gestão da Mobilidade (GM) “soft and smart”, as
quais incluem soluções de, por exemplo, carsharing, planos de mobilidade escolar
e empresarial, centros de gestão de mobilidade, campanhas de sensibilização, …

Para além destas, importa referir ainda medidas particularmente relevantes em meio
rural, nomeadamente:
•

Implementação de sistemas integrados de transporte (transporte escolar e
transporte regular convencional);

•

Promoção de serviços de transportes flexíveis.

Finalmente, importa sublinhar que a fase de construção das propostas deve
corresponder a um processo iterativo, no qual sejam avaliados o mérito e os impactos
associados à(s) proposta(s) considerada(s). Com efeito, a consolidação de pacotes de
propostas tem que ter em consideração a preocupação de que os efeitos das medidas
não são antagónicos entre si e correspondem ao desenvolvimento de propostas
integradas e convergentes para o cumprimento dos objectivos.

A.1.2. Usos do solo e ocupação urbana
G.5.2
O Livro Verde - Por Uma Nova Cultura de Mobilidade Urbana3 sublinha a urgência de
se “valorizar a importância do planeamento e redesenho das cidades enquanto
indutores de redução da procura de transporte, garantindo as diversas funções
quotidianas numa lógica de proximidade, requalificando a cidade consolidada,
densificando-a e garantindo equipamentos de utilização colectiva, serviços e espaços
públicos de grande e fácil acessibilidade em TP e modos suaves.”
No documento já referido sobre Planos de Transporte Urbano Sustentável, reafirmase que a promoção de um urbanismo de proximidade, com uma ocupação urbana
densa, mais compacta e com uma maior diversidade de usos, contribui para a
realização de um maior número de viagens em TP e modos suaves, gerando viagens
mais curtas. Adicionalmente, defende-se a promoção de um desenvolvimento
2

Consultar no Glossário o conceito de Gestão da Mobilidade (GM) adoptado pela European Platform on Mobility
Management (EPOMM)
3 COM (2007) 551. Consultar em http://www.moptc.gov.pt/tempfiles/20080117093157moptc.pdf
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urbano coordenado, orientado principalmente para aumentar a acessibilidade em

Recomendações da

modos alternativos ao automóvel, limitar as distâncias das deslocações em transporte

UE para um

individual, restringir de forma proactiva o espaço dedicado ao automóvel e realocar o

desenvolvimento

espaço rodoviário para outros modos de transporte, renovar e melhorar a qualidade

urbano integrado

dos centros dos aglomerados, estabelecendo boas ligações em TP e modos suaves.

com o sistema de

Neste sentido, as propostas relativas à ocupação do território no âmbito de um
PMT podem passar por orientações para um planeamento urbano mais atento às
exigências de uma mobilidade sustentável, através de:
•

Identificação das zonas do território em que a pressão sobre a rede viária ou
estacionamento não deve ser aumentada (porque as infra-estruturas atingiram
o limte de capacidade), alertando para a necessidade de conter (ou mesmo
impedir) os usos do solo muito geradores de viagens em transporte individual.

•

Definição dos requisitos em termos de acessibilidade e transportes que devem
ser garantidos aquando da edificação de novos pólos geradores de
deslocações (incluindo zonas residenciais densas), tendo em atenção que estes
devem ser preferencialmente localizados em zonas bem servidas de transportes
públicos. Nos casos em que estes geradores estão já construídos, devem ser
desenvolvidas medidas tendentes a minimizar os seus impactos no sistema, o
que pode passar pela melhoria do serviço em TP, quando este não garanta
condições de acessibilidade adequadas ou não esteja disponível. Ou seja, em
ambas as situações, a integração com as propostas relativas à promoção dos
transportes públicos é essencial.

•

Identificação de zonas prioritárias para o desenvolvimento de operações de
requalificação urbana que tenham como objectivo a promoção da utilização
dos modos suaves e do TP, por exemplo, através da criação de ruas e praças
atraentes nas imediações das interfaces/estações e nos principais percursos
pedonais ou cicláveis. A presença de lojas, restaurantes e actividades culturais,
em zonas maioritariamente residenciais, contribui para uma maior vivência do
espaço público, promovendo também deste modo a sua segurança.

•

Identificação de zonas que, pela estrutura urbana compacta e pela mistura de
funções que apresentam, potenciam a utilização de modos suaves, uma vez que
as distâncias a percorrer para a satisfação das necessidades diárias podem ser
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vencidas pela maioria das pessoas sem recorrer a meios motorizados de
transporte. Nestas áreas deverão ser criadas condições atractivas e seguras para
o andar a pé ou de bicicleta (capítulo G.5.3).
•

Desenvolvimento de sugestões sobre a densificação e/ou requalificação de
algumas áreas do território em estudo, nomeadamente aquelas que são servidas
por infra-estruturas já existentes. Na escolha das zonas a intervir devem estar
subjacentes os seguintes critérios: boa oferta de TP e uma mistura de funções
urbanas (existente ou a promover) que potencie as deslocações de curta
distância (pendulares e ocasionais) e, consequentemente, a utilização de modos
suaves.

•

Alerta para situações em que a ocupação marginal a algumas vias principais,
assim como os seus acessos, devem ser controlados e devidamente
regulamentados nos PMOT, de modo a melhorar a segurança e a estabelecer as
condições de circulação adequadas à hierarquia da via.

•

Alerta para situações onde a expansão urbana deve ser condicionada, devido à
reduzida infra-estruturação em matéria de acessibilidades e transportes.

•

Sugestão (nos casos em que tal seja pertinente) da adopção de limiares de
dimensionamento de estacionamento, de acesso público ou privado, tanto
mais restritivos quanto melhor for a acessibilidade em TP. Neste contexto
pode justificar-se também a adopção de limiares minimos e máximos de oferta.

PDU da Comunidade
Urbana de Bordéus:
Organizar o território
em torno dos centros e
dos eixos de TC
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Fonte: Plan des Déplacements Urbains, Communauté Urbaine de Bordeaux, 2000-2005

A.1.3. Modos suaves
G.5.3
Existe, na maioria dos aglomerados urbanos, um enorme potencial para aumentar a
utilização dos modos suaves, sobretudo nas deslocações de curta distância e/ou

Benefícios da

como modo complementar dos transportes motorizados. Foram já amplamente

promoção dos

referidos os benefícios associados à utilização dos modos suaves, destacando-se,

modos suaves

entre estes, a contribuição para a melhoria da qualidade do ambiente urbano, a
redução da emissão de gases de efeito de estufa pelo sector dos transportes, a
redução do consumo de energia, a redução do consumo de espaço público e a
melhoria da saúde da população.
O planeamento de uma rede de mobilidade suave deve satisfazer um conjunto de
requisitos de modo a permitir uma circulação atractiva, segura e de qualidade
pelos diversos utilizadores (incluindo pessoas de mobilidade condicionada),
prevenindo eventuais conflitos e acidentes. As intervenções relativas às redes
pedonais e cicláveis devem, assim, respeitar critérios de qualidade (Quadro 42).
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Quadro 42: Principais critérios de qualidade a respeitar no planeamento de
redes pedonais e cicláveis
Requisitos a ter
• Minimização dos potenciais conflitos com o tráfego (motorizado e não
motorizado), com especial atenção para o peão.

em consideração
no planeamento

Segurança

de redes de modos
suaves

• Criação de espaços visualmente permeáveis e com iluminação
adequada, desencorajando comportamentos anti-sociais (violência,
crime) e permitindo a segurança de pessoas e bens, no período
diurno e nocturno.
• Boa integração na malha urbana, com interligação eficiente e lógica
dos percursos pedonais/cicláveis.

Continuidade /
Coerência

Encaminhamento
lógico

• Existência de poucas interrupções nos percursos.
• Ligação
entre
redes
de
diferentes
hierarquias
(redes
pedonais/cicláveis locais devem estar ligadas a redes de nível
superior).
• Promoção de percursos directos e funcionais.
• Promoção de um desenho urbano universal e inclusivo, atendendo às
necessidades de todo o tipo de utilizadores, especialmente os mais
vulneráveis (crianças, idosos, pessoas com mobilidade condicionada).

Acessibilidade/
universalidade

• Acessibilidade
deslocações.

universal

aos

principais

pólos

atractores

de

• Eliminação de barreiras, com especial atenção à colocação de
mobiliário urbano, elementos paisagísticos e iluminação.
• Dimensionamento das infra-estruturas adequado às necessidades dos
peões/ciclistas.

Atractividade /
Conectividade

• Ligação a destinos-chave, como interfaces de transportes, zonas
residenciais, locais de trabalho/estudo, zonas comerciais e pólos de
lazer.
• Presença de elementos que permitam ou estimulem a interacção
social.
• Promoção do usufruto do património natural e construído.

Legibilidade

• Facilidade de orientação proporcionada pelo espaço urbano aos
residentes, trabalhadores e visitantes, através de um adequado
desenho urbano, sinalização e existência de marcos visuais (pontos
notáveis).
• Utilização de materiais confortáveis, seguros e adequados ao uso,
desgaste e elementos do clima.

Conforto

• Utilização de elementos paisagísticos atractivos e de infra-estruturas
de apoio que confiram qualidade ao espaço público e promovam a
estadia.
• Minimização da exposição ao ruído, ao vento e a elevados volumes
de tráfego rodoviário.
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Complementarmente às medidas relacionadas com o ordenamento e planeamento do
território, anteriormente mencionadas, o documento da CE sobre Planos de
Transporte

Urbano

Sustentáveis

apresenta

diversas

acções

frequentemente

recomendadas para promover os modos suaves. Entre estas, destacam-se:
•

Estabelecer metas cada vez mais elevadas para a quota das deslocações
pedonais e cicláveis na repartição modal;

Medidas
frequentemente

No Reino Unido, a Estratégia Nacional Ciclável (1996) tinha como meta central a

recomendadas

quadruplicação do número de deslocações em bicicleta até ao final de 2012.

para a promoção
dos modos suaves

•

Reforçar o nível de prioridade dos peões e ciclistas sobre o tráfego motorizado;

•

Dedicar uma atenção especial ao ordenamento e gestão dos cruzamentos, a
fim de garantir uma boa visibilidade para todos os utilizadores da via, assegurando
níveis adequados de prioridade para os diferentes modos: primeiro os peões,
depois os ciclistas, em seguida o TP, nas vias em que os peões deverão ter
prioridade;

•

Desenvolver sinergias entre as deslocações pedonais, cicláveis e transporte
público, de modo a ganhar quota de mercado sobre as viagens em transporte
individual;

•

Reafectar o espaço rodoviário existente e áreas verdes para infra-estruturas
cicláveis e pedonais, de modo a atingir um maior equilíbrio entre modos de
transporte;

Pela lei francesa sobre a qualidade do ar4 (adoptada em 1996), na construção ou
renovação de vias urbanas devem ser incorporadas pistas ou faixas cicláveis (as
auto-estradas ou as “vias rápidas” são excluídas).
•

Alargar as zonas de acalmia de tráfego (e.g. zonas 20/30 km/h e zonas
residenciais ou de coexistência5), onde o espaço público é redistribuído com o
objectivo de oferecer espaços com maior qualidade e mais seguros para peões e
ciclistas, bem como para os transportes colectivos, em que o tráfego rodoviário
tem de respeitar as regras de acalmia6;

4

Lei nº 196-1236 de 30 de Dezembro de 1996 da qualidade do ar e do uso racional de energia
O regime de circulação para zonas 30 e zonas residenciais ou de coexistência” e de 30km/h ainda não se encontra
definido em Portugal, estando dependente de alterações ao Código da Estrada. Contudo, a sua definição, assim
como a definição de critérios técnicos reguladores a aplicar nestas zonas, constituem acções-chave da Estratégia
Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015.
6 Para mais informação consultar a Brochura “Acalmia de Tráfego”, da Colecção de Brochuras técnicas/temáticas do
“Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
5
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•

Planear as infra-estruturas pedonais e cicláveis conjuntamente com novos serviços
de TP e novas infra-estruturas rodoviárias sempre que for apropriado, de modo a
melhorar as conexões e a densidade das redes de modos suaves;

•

Monitorizar e melhorar regularmente a segurança (através nomeadamente, de
sinalização vertical e horizontal adequada e da manutenção do pavimento) e o
conforto (pavimento, iluminação, etc.) das redes pedonais e cicláveis existentes;

•

Aumentar a sensibilização e educação dos utilizadores da rodovia, a fim de
melhorar a compreensão das políticas relativas às deslocações em modos suaves.

Nos pontos seguintes são desenvolvidas algumas acções relativas a cada um dos
modos: pedonal e ciclável.

A.1.3.1. Redes e deslocações pedonais
G.5.3.1
Conforme anteriormente mencionado, o planeamento do espaço urbano e dos
transportes tem-se tradicionalmente focado na necessidade de acomodar de forma
eficiente o tráfego automóvel, negligenciando frequentemente as deslocações a pé,
as quais se realizam muitas vezes em espaços “sobrantes” e desqualificados.
Contudo, é cada vez mais reconhecida a importância das deslocações pedonais,
como forma de promover padrões de mobilidade mais sustentáveis e aumentar o
bem-estar e a saúde dos cidadãos, recentrando-se assim as novas formas de
Necessidade de
adoptar um

actuação na promoção das deslocações neste modo e na atribuição de um maior
nível de prioridade aos peões.

desenho urbano
universal e

No planeamento da infra-estrutura pedonal7 importa ter em atenção que os peões são

inclusivo

um

grupo

com

características

heterogéneas

e

com

diferentes

níveis

de

vulnerabilidade, sendo assim necessário adoptar um desenho urbano universal e
inclusivo que permita responder eficazmente às necessidades de mobilidade para
todos8.
As acções que podem ser implementadas no âmbito do PMT com o intuito de
promover as deslocações pedonais são variadas (Quadro 43):

7

Para mais informação consultar a Brochura “Rede Pedonal – Princípios de Planeamento e Desenho”, da Colecção
de Brochuras técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
8 Decreto-Lei nº. 163/2006, de 8 de Agosto)
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Quadro 43: Medidas de intervenção no âmbito das redes e deslocações
pedonais
Área de
actuação

Exemplo de medidas
• Definição e hierarquização de uma rede pedonal estruturante contínua,
confortável e segura, tendo em consideração as necessidades dos
utilizadores mais vulneráveis (especialmente crianças, idosos, pessoas
com mobilidade reduzida).

Intervenções
físicas

• Identificação de zonas a requalificar e ligações a melhorar, de modo a
promover a sua utilização pelo peão, nomeadamente, zonas envolventes
às interfaces ou estações de TP, centros dos núcleos urbanos, zonas
com elevada concentração de funções urbanas (capítulo G.5.2). Esta
requalificação pode passar pela pedonalização de alguns percursos e
pelo desenvolvimento posterior de projectos de espaço público.
• Identificação de zonas onde deveriam ser aplicadas medidas de acalmia
de tráfego (e.g. zonas 30, zonas residenciais ou de coexistência”,
redução da largura das vias, passadeiras sobrelevadas, etc.).
• Identificação de zonas de conflito com o tráfego automóvel, onde poderá
ser necessário reformular cruzamentos ou atravessamentos pedonais,
particularmente junto aos grandes geradores de deslocações.
• Melhoria na sinalização de orientação, incluindo informação sobre a
localização de equipamentos e serviços.

Infra-estruturas
de apoio

Sensibilização,
informação e
educação

• Identificação de percursos onde deveriam ser implementados meios
complementares de apoio à deslocação pedonal e sugestão dos
equipamentos mais adequados (ascensores, escadas rolantes, entre
outros).
• Realização de campanhas de sensibilização sobre segurança rodoviária,
os direitos dos peões e os benefícios de andar a pé, dirigidas a gruposalvo: e.g., condutores, crianças e adolescentes.
• Promoção de aulas para crianças sobre a segurança nas deslocações
pedonais (e.g. atribuição da “carta” do peão).
• Disponibilização de informação sobre percursos pedonais (e.g. mapas,
roteiros) e descrição das principais atracções/actividades de animação
disponíveis, através da internet, da autarquia ou de agentes de turismo.
9

Organização de
acções

Articulação com
outros
instrumentos de
planeamento

• Identificação de zonas para a implementação de circuitos pedibus .
• Identificação de
10
pedishopping .

zonas

para

a

implementação

de

soluções

• Identificação de zonas de intervenção prioritária a incluir nos Programas
municipais de promoção da acessibilidade, os quais definem as
acções necessárias para a eliminação das situações que dificultem ou
impossibilitem a utilização dos espaços públicos e equipamentos
colectivos por parte das pessoas com necessidades especiais.

9

O Pedibus é uma acção de organização de um grupo de crianças para fazerem a pé o trajecto de ida e volta para a
escola, acompanhadas por um ou mais adultos, seguindo um percurso definido, parando em determinadas paragens
(para recolha/entrega de crianças) e segundo horários pré-estabelecidos
10 Nas zonas com elevadas concentrações de comércio tradicional e usos especializados podem ser desenvolvidos
percursos temáticos (e.g. percurso “decoração de interiores”) reproduzidos num roteiro (ver aplicação no projecto
MobQua em Campo de Ourique).
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A primeira aplicação do Pedibus (“autocarro pedonal”) em
Portugal englobou a promoção de ateliers lúdico-pedagógicos
sobre a mobilidade urbana e a implementação de uma carreira
pedonal para servir a Escola Básica nº. 1 de Lisboa
(freguesia da Pena), no ano curricular 2003/04, ligando os
principais pontos de residência dos alunos, a escola e os ATLs

Exemplo do Pedibus –

da freguesia. Este projecto-piloto conduziu também a um

Lisboa

conjunto de intervenções no espaço público por parte da
CML, visando a melhoria da segurança e da acessibilidade
(e.g.: rebaixamento de passeios, pintura de passadeiras,
colocação de pilaretes e de sinalização vertical).
Em 2007, o projecto Pedibus foi retomado pela CML (no
âmbito do sub-projecto MobQua), tendo sido aplicado este
conceito às Escolas Básicas Santo António e Fernando
Fonte: Manual do Pedibus,
CML/TIS
http://www.cmlisboa.pt/?idc=238&idi=32872

Pessoa (Bairro de Alvalade) e à Escola Básica Eng.
Ressano Garcia (Bairro de Campo de Ourique).
Actualmente, não se encontra em funcionamento nenhuma
carreira pedonal.

A.1.3.2.
G.5.3.2 Redes e deslocações cicláveis
Um dos principais resultados do PMT neste âmbito deverá ser a definição de uma
rede de percursos cicláveis (hierarquizada; segura; coerente; directa; atractiva e
confortável), tendo em consideração as principais zonas/corredores com maior
densidade de viagens em bicicleta, assim como as ligações que interessa valorizar,
identificadas na fase de diagnóstico.
Definição das
tipologias de
percursos a
implementar

No processo de planeamento desta rede11 interessa definir as tipologias de
percursos a implementar, ou seja, qual o tipo de segregação com o tráfego
automóvel que se considera desejável. Vários estudos recomendam que, em meio
urbano, só se deve optar pela segregação dos ciclistas depois de se considerar a
possibilidade de adopção de soluções mais integradoras e estas não se revelarem
satisfatórias. Apesar de não existir regulamentação nacional para orientar a escolha
da solução mais adequada, propõe-se que seja considerada a proposta do CERTU12,

11

Para mais informação consultar a Brochura “Rede Ciclável – Princípios de Planeamento e Desenho”, da Colecção
de Brochuras técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
12 CERTU; Recommandations pour les Aménagements Cyclables. CERTU. Lyon, 2008.
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na qual se define a tipologia de percurso em função de dois parâmetros

determinantes: o volume de tráfego e sua velocidade de circulação,
circulação, conforme
ilustrado na figura.

Para velocidades de circulação
inferiores a 30 km/h e volumes de
tráfego diário menores do que 8
mil veículos, a coexistência da
bicicleta com o tráfego motorizado
pode ser a solução adequada.
Para valores de tráfego
superiores a 12.000 veículos / dia,
e independentemente da
velocidade de circulação
considerada, recomenda-se a
implementação de soluções
segregadas (pista ciclável).
Fonte: adaptado de CERTU, 2008

As acções que podem ser implementadas com o intuito de promover a utilização da
bicicleta são variadas, apresentando-se no quadro seguinte algumas das medidas
possíveis, agrupadas por áreas de actuação. Importa notar que algumas destas
acções não dependem unicamente da actuação municipal, implicando o
envolvimento de outros actores, nomeadamente de operadores de transportes e
entidades empregadoras.
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Quadro 44: Exemplo de medidas de intervenção no âmbito das redes e
deslocações cicláveis
Área de
actuação

Exemplo de medidas
• Criação de uma rede hierarquizada que interligue com qualidade os
principais pólos geradores/atractores de deslocações (incluindo
interfaces de TP e, em especial, os equipamentos de ensino),
adequando a tipologia de percursos cicláveis às condições desejadas de
circulação do tráfego rodoviário.
• Implementação de medidas de acalmia de tráfego, visando a redução da
velocidade de circulação motorizada (e.g. criação de zonas 30,
estreitamento de vias, pavimento diferenciado, etc.).
• Reformulação de cruzamentos e gestão de tráfego (e.g. redesenho de
cruzamentos de forma a melhorar a integração das bicicletas com o
resto do tráfego, modificação da temporização dos sinais luminosos,
etc.)
• Redistribuição do espaço dedicado ao automóvel, através da diminuição
da largura da faixa de rodagem (de modo a diminuir a velocidade de
circulação) e da eliminação/diminuição de estacionamento (o espaço
ciclável não deve ser conseguido através da redução do espaço do peão
ou ocupando os passeios existentes).

Intervenções
físicas e infraestruturas de
apoio

• Provisão de parqueamento para bicicletas adequado e em condições de
segurança junto aos principais pólos de atracção/geração de
deslocações (equipamentos colectivos, pólos de lazer, interfaces de
transportes e principais estações/paragens, zonas de comércio e de
serviços e zonas residenciais densas). Como o estacionamento em
alguns destes locais é frequentemente de longa duração,
nomeadamente nos interfaces de transportes, pode equacionar-se a
provisão de áreas cobertas dentro dos próprios edifícios ou ainda a
existência de cacifos.
• Intervenções paisagísticas ao longo dos principais percursos cicláveis,
de modo a tornar a utilização mais agradável e segura (e.g., a colocação
de árvores entre a faixa de rodagem e o percurso ciclável pode contribuir
para a melhoria das condições visuais e climatéricas, reduzindo o
impacte negativo do tráfego rodoviário).
• Colocação de sinalização de orientação, incluindo informação sobre a
localização de equipamentos e serviços.
• Disponibilização de balneários e cacifos nas instalações das principais
entidades empregadoras.
• Previsão de equipamentos e infra-estruturas de apoio, como pontos de
água potável e iluminação dos percursos.

Articulação com
os Transportes
Públicos
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Área de
actuação

Exemplo de medidas
• Realização de campanhas de sensibilização dirigidas a grupos-alvo:
condutores, crianças e adolescentes (através de eventos nas escolas ou
de programas de animação, como, por exemplo, a realização de
passeios de bicicleta).
• Promoção de aulas de condução segura (e.g. atribuição da “carta” do
ciclista).

Sensibilização,
informação e
educação

• Disponibilização de informação sobre os serviços existentes de apoio à
utilização de bicicleta (e.g. aluguer, estacionamento, etc.) e a sua
articulação com o transporte colectivo (e.g. inserção desta informação
em mapas da rede de TP ou nas páginas Web dos operadores).
• Disponibilização de informação sobre percursos cicláveis (e.g. mapas,
roteiros) e descrição das principais atracções / actividades de animação
disponíveis.
• Programação de eventos envolvendo a utilização da bicicleta e as
associações que a promovem.

Disponibilização
de veículos /
serviços

• Disponibilização de sistemas de aluguer de bicicletas (serviços de bikesharing) em múltiplos pontos de entrega/recolha, nomeadamente junto
às interfaces e estações/paragens principais de TP. O sistema pode ter
associado um portal na internet onde seja possível consultar em tempo
real a disponibilidade de bicicletas nos diversos pontos de recolha e um
sistema tarifário próprio.
• Disponibilização
empregadora.

Articulação com
outros
instrumentos de
planeamento e
de gestão
territorial

de

bicicletas

de

empréstimo

pela

entidade

• Obrigatoriedade/recomendação de representar, no âmbito de planos de
urbanização e de pormenor ou de operações de loteamento, os
percursos cicláveis na sua área de intervenção, indicando para cada
caso qual o tipo de segregação com o tráfego automóvel que se
considera desejável. Estes percursos devem promover uma boa ligação
às funções relevantes (interfaces, equipamentos, zonas de comércio e
de serviços e zonas residenciais densas).
• Proposta para o desenvolvimento de Planos de Redes Cicláveis.
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A Biclis (Bicicleta da Cidade do Lis) é o sistema de partilha de
bicicletas públicas de Leiria, o qual começou, numa 1ª fase (2009),
com a disponibilização de 50 bicicletas de utilização gratuita,
distribuídas por 5 estações na cidade. Numa recente 2ª fase, este
sistema de bike-sharing passou a contar com mais 2 estações
Exemplo do sistema
Biclis, Leiria

dedicadas à comunidade universitária do Instituto Politécnico de
Leiria (IPL), com um total de 12 bicicletas. Estas estações são totalmente automáticas e estão
disponíveis 24 horas por dia. A iniciativa surgiu no âmbito do projecto europeu T.a.T. “Students
today and Citizens Tomorrow”, tendo como parceiros nacionais a CML, o IPL e a Enerdura.
Para além da Biclis, foram promovidos seminários, workshops, eventos temáticos e dias de
carpooling, sendo os estudantes informados pela Gestora de Mobilidade do Campus 2 sobre as
várias alternativas de acesso ao campus (TP, bicicleta, a pé).
http://www.ipleiria.pt/

A.1.4. Transporte público
G.5.4
As propostas relacionadas com o transporte público devem contribuir positivamente
para que o sistema de transporte seja fiável, compreendido por todos (informação),
seguro e de fácil acesso a todos (incluindo pessoas com mobilidade reduzida).
A intermodalidade é um aspecto que não deve ser descurado no planeamento do
transporte colectivo, e por isso, no desenho das propostas é importante estabelecer
uma clara hierarquização e promover a coordenação entre as diversas redes e definir
os níveis de prioridade que se pretende atribuir ao transporte público. Além disso, as
propostas devem incidir sobre a qualidade do serviço, informação ao público e
comunicação, flexibilidade da exploração, conforto e outros aspectos considerados
relevantes para o aumento de atractividade do sistema de transportes públicos.
O nível de detalhe das propostas depende da dimensão populacional e da
Nível de detalhe
das propostas de
TP

complexidade da área de intervenção, assim como do âmbito do plano. Por exemplo,
se para alguns municípios pode fazer sentido identificar um novo corredor de
transporte público em sítio próprio, noutros casos (principalmente em aglomerados de
pequena e média dimensão) pode justificar-se desenhar um circuito de transporte
público para uma zona específica (e.g. centro histórico), com indicação dos percursos
e localização das paragens.
O Quadro 45 apresenta uma sistematização indicativa de propostas relacionadas com
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o sistema de TP, que se podem desenvolver no âmbito de um PMT.
Quadro 45: Exemplos de medidas de intervenção no âmbito do transporte
público
Área de actuação

Medidas possíveis
• Hierarquização da rede de TP assente em diversos níveis de oferta.
• Aumento da frequência e de amplitude de serviço oferecido pelas
linhas que definem a rede estruturante.

Configuração e
exploração das
redes de
transportes

• Reestruturação das redes de TP (e.g., desenho de novos serviços ou
alterações de percursos), por forma a colmatar lacunas e a reforçar a
oferta estruturante.
• Melhoria das condições de rebatimento e transbordo, promovendo a
interligação eficiente entre redes de TP nos interfaces (ponto G.5.6).
• Renovação da frota de TP com veículos modernos, menos poluentes e
mais adequados aos níveis de procura e tipo de utilizadores (incluindo
pessoas com mobilidade condicionada).
• Melhoria da oferta nas zonas com baixa densidade populacional ou em
zonas urbanas à noite ou ao fim de semana, por exemplo, com a
introdução de transportes flexíveis (ponto G.5.7).

Intervenções na
infra-estrutura

• Criação de corredores reservados para TP (e.g. corredores bus).
• Prioridade semafórica nos cruzamentos para os veículos de TP.
• Colocação/renovação de abrigos modernos e confortáveis nas
paragens e ordenamento seguro dos respectivos acessos, tendo em
atenção a sua adequação às pessoas com mobilidade condicionada.

Intervenções nas
infra-estruturas
de apoio e espaço
envolvente

Introdução de
novas tecnologias

• Disponibilização de informação sobre o serviço de transporte nas
estações e interfaces de TP, bem como nas principais paragens (ou,
se possível, em todas).
• Melhoria das interfaces (e áreas envolventes), através da renovação
do espaço, dos equipamentos, da iluminação, etc. (ponto G.5.6), tendo
em consideração as necessidades de pessoas com mobilidade
condicionada.
• Introdução de Sistemas de Informação em Tempo Real, associados
preferencialmente a Sistemas de apoio à exploração dos transportes
13
colectivos .
• Introdução de bilhética sem contacto.
• Introdução de sistemas de videovigilância.
• Sistemas de entretenimento (Internet, televisão, etc.).

13

Para mais informação consultar a Brochura “Sistemas de Informação ao Público”, da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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Área de actuação

Medidas possíveis

Integração
Tarifária

• Integração tarifária entre os modos e operadores de TP e destes com o
estacionamento (e.g., passe mensal com avença de parque de
estacionamento) e tarifação por segmentos de procura (e.g. preços
reduzidos para estudantes, desempregados, idosos, bilhete família,
etc.).

Sensibilização,
informação e
educação

Articulação com
os Instrumentos
de Gestão
territorial

Planeamento e
Estudos

• Realização de campanhas de sensibilização dirigidas a grupos-alvo:
condutores, idosos, crianças e adolescentes, e à população em geral.
• Disponibilização de informação clara e completa (mapas de rede e
horários), incluindo a articulação entre modos de transporte colectivo e
oferta de estacionamento (informação disponível na internet,
telemóvel, paragens e interfaces).
• Articulação e compatibilização das propostas de intervenção na rede
de transportes públicos com as propostas do PDM ou de outros
instrumentos de gestão territorial.
• Proposta de realização de Estudos de redes e serviços de transportes
públicos ou de reordenamento e gestão de interfaces que obriguem a
análises em grande profundidade, não enquadráveis no âmbito do
PMT.
• Estudos de pré viabilidade de soluções particulares (e.g. nova linha de
eléctrico de superfície) e proposta de desenvolvimento de projectos em
fase posterior à elaboração do PMT.

Sobre este conjunto de medidas é importante salientar os seguintes aspectos:
•

No que se refere à Configuração e exploração das redes de transportes,
medidas como a extensão dos percursos, aumento das frequências e renovação
da frota, incentivam de forma clara e directa a utilização do transporte público,
contudo,

têm

normalmente

associados

investimentos

de

maior

relevo

(particularmente quando se consideram os modos pesados). Relativamente à
renovação da frota é importante ter especial atenção ao transporte de pessoas
com mobilidade condicionada, nomeadamente através da aquisição de veículos
adaptados para estes tipos de necessidades.
Actualmente, todos os Hospitais da Cidade de Coimbra são servidos por viaturas
(SMTUC), devidamente identificadas, equipadas com rampa de acesso a pessoas
com mobilidade reduzida.
•
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de mencionar que estas contribuem para melhorar significativamente os tempos
de viagem dos transportes públicos, aumentando a sua competitividade.
Por último, é importante referir que muitas das propostas que envolvem a melhoria
da qualidade do TP nem sempre dependem da autarquia, devendo deste modo ser
articuladas e aceites pelos operadores de transporte desde uma fase inicial do PMT.
Existem alguns exemplos de municípios que optaram por garantir directamente a
oferta de transporte público (e.g., Barreiro, Coimbra) ou, por proceder à concessão de
serviços urbanos (e.g., Tomar, Leiria, Caldas da Rainha), casos nos quais as
autarquias estabeleceram contratos que definem parâmetros de qualidade de
serviço14.
Neste contexto, a revisão regulamentar em curso, associada à obrigatoriedade
imposta pela UE de vir a contratualizar até 2019 os serviços de transportes públicos
(Regulamento CE 1370/200715) vai introduzir, mesmo antes dessa data, novos
desafios aos operadores. Neste quadro é espectável que as autarquias venham a ter
um papel mais interventivo na definição das redes e serviços de TP.

14

Os serviços de transporte urbano no território continental dividiam-se em 2010, em: 2 concessões do estado; 4
concessões do IMTT; 37 concessões municipais; 12 com exploração directa pelo município; e 10 com uma situação
mista/ exploração municipal (IMTT, Fevereiro de 2010).
15 Regulamento (CE) n.º 1370/2007 , também designado por “Regulamento sobre obrigações de serviço público” ou
“Regulamento OSP”– consultar em:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:PT:PDF
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No âmbito do Estudo de Mobilidade e Transportes
do Concelho de Leiria (EMTCL) procedeu-se, de 2005
a 2009, à reformulação do serviço público de
transportes

Exemplo da

colectivos

na

área

do

Município,

englobando:

reformulação do

•

serviço de TC em

A criação, em 2005, de um circuito urbano

circular (Mobilis) em mini-autocarros (adaptados a pessoas com mobilidade reduzida), cujo

Leiria

risco de exploração é da autarquia, estabelecendo a ligação entre os principais
equipamentos e as áreas residenciais da zona urbana e assegurando uma boa
conectividade com as linhas urbanas existentes;
•

A criação em 2005 de um circuito turístico em mini-autocarros (também adaptados a
pessoas com mobilidade reduzida), estabelecendo a ligação entre o Castelo e a cidade;

•

A introdução de alterações nas linhas urbanas de TP, com a criação em 2008 de circuitos
diametrais (cujo risco de exploração é do concessionário), estabelecendo a ligação entre
as zonas residenciais e industriais periféricas, o centro urbano e a estação ferroviária;

•

A reformulação das infra-estruturas de apoio e a implementação de outras medidas de
incentivo à transferência modal do TI para o TP, englobando a gestão do acesso e
circulação do TI na coroa central e a criação de um modelo de gestão e fiscalização do
estacionamento.
Fonte: CML/IMTT/Perform Energia, 2009

A.1.5. Transporte público em Táxi
G.5.5
O táxi é um elemento importante no sistema de transportes públicos, enquanto
alternativa ao transporte individual e complemento do transporte colectivo. Neste
contexto, compete ao PMT, desenvolver o conjunto de propostas que visem
melhorar o desempenho do serviço de táxis, procurando adequar, de forma mais
concertada, a oferta às necessidades da procura e aumentar a qualidade do serviço.
Entre estas destacam-se os seguintes exemplos de possíveis intervenções a realizar
Intervenções
possíveis para

neste sistema, em termos estratégicos e operacionais:
•

Adaptação do contingente às necessidades da procura, o que pode passar

melhorar o

pelo aumento ou diminuição do contingente de táxis16. Como indicador de

desempenho do

referência, a bibliografia internacional aponta para um rácio médio de 1,1

serviço de táxis

táxi/1.000 hab17, mas este deve ser considerado criteriosamente nos casos dos
16 Em situações de excesso de oferta, tem sido adoptada em algumas cidades uma medida de promoção da
organização voluntária da limitação do número de dias de serviço semanal de cada táxi
17 Department for Transport, UK
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concelhos fortemente atractores (e.g., Lisboa e Porto), nos quais se recomendam
capitações superiores;
•

Adequação da localização das praças de táxis, tendo em consideração a
localização dos pólos com maior atractividade (centros urbanos, interfaces de
transporte, principais equipamentos e áreas residenciais);

•

Promoção da associação entre taxistas para a implementação de serviços de
gestão de pedidos e soluções de serviços inovadoras (e.g. aceitar pedidos de
serviço via internet; passar a dispor de veículos híbridos ou eléctricos,
implementar serviços de táxis colectivos, etc.);

•

Estabelecimento de parcerias entre as associações de táxis e as autarquias,
de modo a resolver os principais problemas locais e a desenvolver estratégias
futuras;

•

Adaptação de um maior número de veículos a pessoas com mobilidade
reduzida;

•

Criação de um tarifário específico para soluções de adução ao transporte
público estruturante, particularmente nos períodos nocturnos e ao fim-desemana em que pode não se justificar a operação de um serviço de TP rodoviário
regular;

•

Melhoria da segurança e do serviço prestado, através da formação dos
taxistas.

A.1.6.
G.5.6 Interfaces
As interfaces são pontos fulcrais nas redes de TP e, como tal, devem proporcionar
condições eficazes de transbordo para todos os utilizadores que as frequentam18.
As interfaces de transporte devem, assim, atender às necessidades dos seus
diferentes “clientes”. O documento “Interchange best practice guidelines”, da
Transport for London, identifica cinco grupos de interesse no que respeita ao bom
funcionamento deste tipo de infra-estruturas:

18

Para mais informação consultar a Brochura “Interfaces de Transportes” da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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Grupos de
interesse

Aspectos valorizados
• Maximização da conveniência, acessibilidade e fiabilidade das ligações
em TP disponíveis;

Viajantes diários
(pendulares)

• Minimização das distâncias e tempos de transbordo;
• Níveis de informação adequados;
• Fluidez na circulação pedonal e segurança;
• Presença de comércio de conveniência.

Viajantes
ocasionais
(turistas ou
outros)

• Disponibilidade de informação: presença de funcionários de apoio,
existência de bilheteiras, postos de informação e infra-estruturas de
apoio;
• Organização da interface simples e intuitiva;
• Ambiente agradável e com áreas de espera confortáveis e limpas;
• Presença de comércio de rua.
• Existência de ligações simples e rápidas entre serviços;

Operadores de
transporte

• Bons níveis de oferta em TP e correspondentes movimentos de
passageiros;
• Boa capacidade de resposta em caso de interrupções dos serviços;
• Bom nível de receitas;
• Custo mínimo de operação.

Municípios

Comerciantes (da
interface)

• Oferecer interfaces eficientes e com escolhas modais diversificadas;
• Segurança elevada e boa imagem.
• Viabilidade económica da actividade comercial;
• Movimentos elevados de passageiros/visitantes;
• Localização única com reconhecida notoriedade:

Fonte: Adaptado de “Interchange best practice guidelines”, Transport for London, London, 2009

Em suma, são vários os requisitos que uma interface deve satisfazer, devendo o PMT
estabelecer a organização do sistema de interfaces na área de estudo, o que deve
passar pela avaliação das várias interfaces existentes ou previstas de modo a definir
uma rede bem estruturada (capítulo G.2.8).
Uma vez definida a rede de interfaces, deve ser realizado um plano estruturado de
intervenções que conduzam à melhoria do sistema de interfaces, apresentando-se no
Quadro 46 alguns exemplos de actuação.
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Quadro 46: Áreas de actuação e medidas de intervenção no âmbito das
interfaces
Áreas de
actuação

Exemplos de medidas
• Criação de sistemas Park&Ride (estacionamento junto à interface);

Transporte
individual /
estacionamento

• Adequação dos sistemas de tarifário dos parques de estacionamento
de longa duração, de modo a que a opção de combinação TI+TP seja
atractiva;
• Melhoria da acessibilidade rodoviária aos parques de estacionamento
Park&Ride.

Transporte
colectivo e táxis

• Promoção da fiabilidade dos serviços de TP, nomeadamente com a
introdução de medidas que favoreçam a rapidez dos movimentos de
veículos e passageiros na interface;
• Coordenação dos horários dos operadores na interface;
• Adequação do contingente da praça de táxis às necessidades dos
passageiros.
• Promoção de boas condições de acessibilidade pedonal internas e na
área urbana envolvente, no acesso à interface;
• Ligação da rede de percursos cicláveis à interface e existência de
parqueamentos de bicicletas em local visível e seguro;

Modos suaves e
acessibilidade
para todos

• Adequação dos edifícios e envolvente da interface ao DL 163/2006;
• Introdução de informação sonora, táctil e visual nas interfaces,
especialmente vocacionada para responder às necessidades das
pessoas com mobilidade condicionada;
• Garantia da existência de sistemas mecânicos que permitam o acesso
e circulação na interface a pessoas com mobilidade condicionada.
• Adequação e melhoria do sistema de orientação na interface, de modo
a que este seja simples e intuitivo (aposta na comunicação visual e
sonora);

Informação e
19
comunicação

• Disponibilização de informação integrada sobre a oferta (mapas de
rede, horários, tarifários);
• Garantia de presença de funcionários com disponibilidade para prestar
informações (complementaridade à segurança).

19

Para mais informação consultar a Brochura “Sistemas de Informação ao Público”, da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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Áreas de
actuação

Exemplos de medidas
• Garantia de boas condições de espera na interface (mobiliário de apoio
como bancos, caixotes de lixo, ar condicionado…);

Conforto e
segurança

• Existência de boas condições de limpeza da interface e área
envolvente;
• Implementação de sistemas de segurança e vigilância que garantam
níveis elevados de qualidade;
• Garantia de bons níveis de luminosidade e ambiente, assim como
aposta em novas formas de eficiência energética.
• Existência de áreas comerciais atractivas para o passageiro: lojas de
conveniência (supermercados, farmácias,…), comércio “de rua” (lojas
de vestuário, informática, quiosques…), restauração, etc.;

Atractividade e
conveniência

• Introdução de áreas para cacifos ou outro tipo de equipamento que
facilite guardar a bagagem dos passageiros (sobretudo em interfaces
do 1º nível);
• Existência de equipamentos de conveniência (multibanco, telefones,…).

G.5.7 Transportes públicos flexíveis
A.1.7.
Conforme anteriormente referido, a grande flexibilidade e amplitude de serviços que
Aplicabilidade dos

podem estar associados a esta oferta de transporte, permitem a sua implementação

serviços de

numa grande diversidade de situações (desde zonas rurais, com uma oferta de TP

transporte flexível

convencional inadequada ou mesmo inexistente, até serviços urbanos direccionados
para destinos específicos, como aeroportos ou parques de estacionamento). A forma
de organização do serviço e as suas características operacionais devem ser assim
equacionadas em função dos objectivos que se pretendem atingir, do contexto de
intervenção e das necessidades do grupo-alvo a que se destinam que podem ser
muito distintos.
A flexibilização da oferta de transportes pode ser de particular relevância na

Transporte flexível

minimização dos problemas de provisão de acessibilidade que abrangem vastas

em áreas de

áreas do território nacional caracterizadas por uma ocupação dispersa de baixa

ocupação dispersa

densidade (desde áreas rurais a áreas periurbanas). Deste modo, no âmbito do PMT,

de baixa densidade

podem ser identificadas zonas onde o desenvolvimento de soluções alternativas à
oferta tradicional, baseadas num serviço mais flexível e mais adaptado às
necessidades específicas da população, pode colmatar estas dificuldades. Estas
soluções podem passar pela implementação de um serviço de transporte a pedido
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e/ou de táxis colectivos20.
A implementação deste tipo de serviços pode ser organizada pelos municípios ou
associações

(neste

caso

com

economia

de

escala

provável),

envolvendo

preferencialmente os operadores existentes de TP e/ou táxis locais.
Transporte a Pedido
Esquema de Funcionamento

Neste tipo de serviço a viagem é
desencadeada pelo utente, através
de

um

contacto

telefónico)

com

um

centro

de

coordenação

de

atendimento

e

viagens,

qual

o

(habitualmente

posteriormente

organiza a oferta de transporte, no

Transporte a
pedido

sentido de servir o cliente à hora
marcada (e local estabelecido). O
veículo pode ser partilhado com
outros
Fonte: Adaptado de Mageean and Nelson (2003) “Demand
Responsive Transport Services”

utentes,

cujas

viagens

tenham um padrão idêntico ou que
se interceptem.

O serviço de táxis colectivos implementado em Beja é pioneiro
em Portugal. Resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal
de Beja, o operador concessionário das carreiras de TP rodoviário
e os industriais de Táxis, com partilha de receitas e custos. Tem

Táxis colectivos

como objectivo melhorar as ligações das populações mais rurais

de Beja

com a sede de município através da realização de percursos em
táxi nos períodos em que a oferta de TP convencional não garante o serviço. Os veículos de
táxis são partilhados pelos passageiros até à sua lotação máxima (quando esta é atingida o
serviço é reforçado por outro táxi), com preços próximos dos praticados nas carreiras de
autocarros. As tomadas e largadas de passageiros são realizadas com horários pré-definidos
nas paragens de autocarros, excepto nos casos de passageiros com mobilidade reduzida, em
que o transporte a partir da origem é assegurado desde que marcado até 30 minutos antes da
saída do táxi de Beja. Actualmente estão em funcionamento, aos fins-de-semana, 3 percursos,
variando os preços de cada viagem entre 1,65€ e 3,25€.
Fonte: Câmara Municipal de Beja / IMTT, 2010

Refira-se que em meio rural e em zonas de baixa densidade populacional, as medidas
20

Para mais informação consultar a Brochura “Soluções de Transporte Flexível” da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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Unidades
móveis de
atendimento

a desenvolver no âmbito do PMT, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos
residentes, podem ainda passar pela disponibilização de serviços itinerantes
(unidades móveis de apoio ao municipe), a organizar entre Municípios, Juntas de
Freguesia e entidades como o Serviço Nacional de Saúde, os correios, etc. Esta
oferta de serviços pode incluir a venda de produtos básicos, atendimentos médicos, o
pagamento de taxas, requerimentos, etc..
No que se refere ao transporte flexível, as propostas a desenvolver no âmbito do PMT
podem ainda englobar, consoante os problemas identificados na fase de diagnóstico:
•

A identificação de zonas para a implementação de serviços “Linha Azul”, que
constitui um serviço sem paragens pré-definidas, cujo percurso é habitualmente

Serviço “Linha

marcado por uma linha de cor azul pintada no pavimento, parando a viatura em

Azul”

qualquer ponto do seu trajecto, mediante simples indicação do passageiro. Este
tipo de sistema tem sido aplicado em núcleos históricos ou zonas centrais (onde os
veículos habituais de transporte público de passageiros não conseguem muitas
vezes aceder, utilizando mini-autocarros, frequentemente eléctricos, de pequenas
dimensões), associado ao serviço de parques de estacionamento ou outros pólos
geradores (equipamentos colectivos, zonas comerciais) ou como adutor de
serviços de TP convencional, nomeadamente de modos pesados de transporte
(comboio e/ou metro).
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LinhAzul Évora

Várias

cidades

portuguesas

têm

implementados serviços “Linha Azul” no seu
centro histórico, como é o caso de Bragança,
Coimbra,

Funchal,

Portalegre,

Viana

do

21

Castelo, Viseu e Évora . Existe ainda uma
experiência particular na AML (Loures) de
uma linha de TP com uma parte a funcionar
neste sistema e outra no sistema convencional
de paragens fixas – o "Loures Rodinhas"
(http://www.cm-loures.pt/ProjectoRodinhas07.asp)

Exemplo da LinhAzul,
Évora

Na cidade de Évora, a Linha Azul estabelece
a ligação entre os parques de estacionamento
Fonte: http://www.evora.net/sitee/linha_azul.asp

na zona extramuros e o Centro Histórico.

Nesta linha operam 4 mini autocarros que param em qualquer zona do circuito (dentro das
muralhas) para entrada e saída de passageiros, sendo possível adquirir os títulos de transporte
em qualquer parcómetro da cidade. Este sistema serve também a estação dos caminhos-deferro nos horários imediatamente antes das partidas e imediatamente depois das chegadas dos
comboios Regionais e Intercidades da CP.

•

A identificação de zonas para a implementação de serviços dedicados de

Transporte

transporte porta-a-porta (por marcação ou por chamada), direccionados para um

dedicado

público-alvo específico como pessoas de mobilidade condicionada, idosos e
crianças.
Assegurado por uma frota de 22 mini-autocarros que efectuam percursos locais predefinidos, o
Lx Porta-a-Porta tem como objectivo resolver necessidades de transporte em Bairros
Históricos de difícil acesso. É um serviço gratuito, prestado por viaturas de pequena dimensão
equipadas com plataforma elevatória, o que permite o transporte de pessoas em cadeira de
rodas, e com cadeiras para transporte de crianças. Destina-se prioritariamente a reformados,
crianças em idade escolar e pessoas com carências económicas.
Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/?idc=442

•

A introdução de serviços complementares à oferta convencional, por exemplo,

21

A implementação de Linhas Azuis nos centros históricos destas cidades resultou de um Acordo entre a ex-DGTT e
a APVE – Associação Portuguesa de Veículos Eléctricos no âmbito do Projecto de Demonstração de Autocarros
Eléctricos em 25 cidades a nível nacional. Toda a informação sobre o projecto está disponível no site do IMTT
(http://www.imtt.pt) e da APVE (http://www.apve.pt/upload/conteudo_index/bus/index.htm)

161

Exemplo do projecto
Lx Porta-a-Porta

GUIA PARA A ELABORAÇÃO DE
PLANOS DE MOBILIDADE E

substituição de rotas fixas durante a noite ou fins-de-semana;
•

A introdução de serviços direccionados para destinos específicos e mercados
alvo, como por exemplo, aeroportos ou locais de emprego.

G.5.8 Transporte individual
A.1.8.
A elaboração das propostas para o transporte individual deve contribuir para a
racionalização da sua utilização, para um maior ordenamento da rede viária e para a
Áreas de actuação
abrangidas pelas
propostas do TI

promoção de um ambiente mais sustentável, tendo por base os objectivos e o
diagnóstico do PMT. A tipologia das propostas a desenvolver pode envolver diversas
áreas de actuação relacionadas, por exemplo, com a construção de novas infraestruturas rodoviárias (ou alterações ao seu modelo de gestão), a introdução de
regulamentos ou a consideração de acções tendentes a sensibilizar e/ou alterar
comportamentos.
O Quadro 47 apresenta uma sistematização não exaustiva, de algumas das propostas
possíveis organizadas em categorias.
Quadro 47: Medidas possíveis no âmbito do transporte individual
Área de actuação

Exemplo de medidas
• Hierarquização de vias e sua implementação de modo a desenvolver
uma rede concelhia estruturada e funcional.
• Eliminação dos pontos de estrangulamento e melhoria de algumas
intersecções e nós rodoviários, por forma a melhorar a capacidade da
rede rodoviária existente.

Hierarquização e
intervenção na
22
rede viária

• Definição de rotas de pesados, interditando a sua circulação no centro
de (alguns) aglomerados.
• Construção das vias que permitam o fecho de malhas.
• Desvio do tráfego de atravessamento do interior dos aglomerados
urbanos e zonas mais sensíveis (e.g. aplicação de soluções integradas
de acalmia nos eixos de atravessamento onde tal é adequado ou, em
último caso, construção de circulares exteriores).

22 Para mais informação consultar a Brochura “Rede Viária - Princípios de Planeamento e Desenho”, da Colecção de
Brochuras técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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Área de actuação

Exemplo de medidas
• Criação de corredores reservados a transportes públicos (corredores
23
bus) e vias reservadas a veículos de alta ocupação (VAO ).

Coexistência com
outros modos

• Gestão dos cruzamentos
transportes colectivos.

semaforizados

com

prioridade

para

• Implementação de medidas de acalmia de tráfego / zonas 30.
• Controlo de acesso nos eixos penetrantes como forma de evitar o
congestionamento nos centros dos aglomerados.
• Proposta de elaboração de Planos de Mobilidade Escolares nos
equipamentos de ensino (ou parques escolares localizados numa
mesma zona) identificados como tendo problemas de excessiva
dependência do automóvel (capítulo G.5.14).

Alterações de
comportamento
dos cidadãos

24

• Proposta de realização de Planos de Mobilidade para empresas e
pólos geradores/atractores de deslocações, identificados como tendo
uma forte dependência do automóvel (capítulo G.5.14).
25

• Implementação de soluções de Carpooling e Carsharing
de viaturas de curta duração.

e de aluguer

• Introdução de soluções de tele-trabalho.

Sensibilização,
informação e
educação

Articulação com
os Instrumentos
de Gestão
territorial

• Realização de campanhas de sensibilização dirigidas a grupos-alvo:
condutores, crianças e adolescentes, e à população em geral.
• Disponibilização de informação clara e completa sobre as diferentes
alternativas ao transporte individual.
• Integração entre as propostas para a rede viária e as propostas de uso
26
do solo defendidas no âmbito dos PMOT .
• Desenvolvimento de regulamentos que definam regras mais restritivas
de circulação para a globalidade da área de estudo ou para algumas
zonas específicas (e.g., centros urbanos, centros históricos e áreas
monumentais, zonas industriais, etc.).

23

Faixas de rodagem cuja utilização é restrita a veículos ligeiros de passageiros com mais do que um ocupante,
podendo ser VAO2+ (quando se aceite a circulação de viaturas com 2 ou mais ocupantes) ou VAO3+ (de três ou
mais ocupantes), durante todo ou parte do dia (e.g., apenas nas horas de ponta). (Fonte: Programa de Execução do
Plano de Melhoria da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo).
24 Para mais informação consultar o “Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e Pólos
(Geradores e Atractores de deslocações)”, “Pacote da Mobilidade”,IMTT/DHV, 2011.
25 Conceitos de racionalização da utilização do TI, a consultar no Glossário. Para mais informação consultar ainda a
Brochura “Transportes Partilhados”, da Colecção de Brochuras técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”,
IMTT/Transitec, 2011.
26

Para mais informação consultar o “Guião Orientador - Acessibilidades, Mobilidade e Transportes nos Planos Municipais de
Ordenamento do Território (PDM,PU e PP)”, “Pacote da Mobilidade, IMTT/Bruno Soares Arquitectos, 2011)
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Área de actuação

Exemplo de medidas
• Definição das normas para o desenho viário: perfis transversais tipo e
acordo com a hierarquia viária

Planeamento e
Estudos

• Proposta de realização de Estudos de Ordenamento da Circulação,
para zonas de intervenção prioritária ou que envolvem o
desenvolvimento de soluções que não caibam no âmbito do PMT.
• Estudos e projectos de beneficiação e construção de novas vias,
rotundas, etc.

Depois de estabelecidas as propostas relacionadas com a rede rodoviária
Avaliação dos

recomenda-se a avaliação dos seus impactes, recorrendo, por exemplo ao modelo de

impactes das

tráfego existente ou desenvolvido no âmbito do PMT (quando aplicável), podendo ser

medidas

calculados alguns indicadores que ajudem a medir as principais alterações de
comportamento.
Como anteriormente foi possível constatar, nem todas as medidas que envolvem o
sistema de transporte individual têm como objectivo o aumento da capacidade viária
instalada, existindo algumas que têm como principal finalidade a promoção de um
maior equilíbrio com os outros modos de transporte.
O gotoCampus é uma Aplicação Web desenvolvida por 2 alunos do
curso de Engenharia Informática da ESTG-Leiria, com o intuito de ajudar

O gotoCampus ajuda os

os alunos, docentes e funcionários do Campus 2 (ESTG e ESSLei), na

alunos, na procura e

procura e prática de Carpooling, de modo a aumentar a taxa de

prática de Carpooling

ocupação dos veículos nas deslocações para o campus. Através desta
aplicação é possível, de uma maneira simples, pedir ou oferecer boleias, visualizar o horário
dos vários utilizadores e procurar os utilizadores da zona de residência pretendida. A
implementação deste sistema de “boleias”, entre os membros da comunidade académica do
Campus2, surgiu no âmbito do projecto europeu T.a.T. Students Today and Citizens Tomorrow.
Fonte: http://gotocampus2.ipleiria.pt
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Identificação das
propostas de
intervenção na Rede
Viária de Lisboa,
Lisboa: o desafio da
mobilidade

Fonte: Lisboa: o desafio da mobilidade, CML/TIS, 2005

A.1.9.
G.5.9 Estacionamento
O estacionamento é um dos principais elementos de gestão do sistema de mobilidade
uma vez que tem a capacidade de influenciar a utilização do transporte individual27. A
definição de uma política coerente de estacionamento tem como principais objectivos:
•

Garantir que a oferta de estacionamento apoia a expansão das actividades

Objectivos de uma

económicas: os centros urbanos não podem perder a sua atractividade por

política coerente

serem dificilmente acessíveis em automóvel;

de estacionamento

27

Para mais informação consultar as Brochuras “Políticas de Estacionamento”, da Colecção de Brochuras
técnicas/temáticas do “Pacote da Mobilidade”, IMTT/Transitec, 2011.
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•

Promover a valorização do espaço urbano, por exemplo, através da criação de
estacionamento concentrado em parque de modo a libertar áreas que se
destinem a espaços de lazer e convívio;

•

Manutenção da função residencial nos centros urbanos, o que passa por
garantir níveis mínimos de oferta de estacionamento; e,

•

Articulação das políticas de estacionamento com as políticas dos restantes
sectores, de modo a garantir que se influencia os padrões de mobilidade no
sentido desejado.

As políticas de estacionamento devem ter como fim, a promoção de uma menor
utilização do veículo automóvel e criação de condições mais favoráveis à
alteração da repartição modal a favor do transporte público, o que pode contribuir
igualmente para melhorar a qualidade do espaço público para as deslocações em
modos suaves, melhorar a segurança rodoviária e aumentar a qualidade ambiental,
entre outros. Adicionalmente deverão garantir níveis de oferta estratégicos
adequados, tendo em consideração as necessidades legítimas de residentes e as
geradas pelas actividades económicas.
Na fase de proposta e, com base no diagnóstico realizado para a área de estudo,
Aspectos a

podem

considerar na

estacionamento, que devem ser ponderadas de acordo com o âmbito do plano, as

formulação de

necessidades de aumento ou redução da oferta em função da procura, tendo em

propostas

consideração os cenários possíveis e o sentido das políticas de urbanismo e

ser

equacionadas

várias

soluções

de

intervenção

no

sistema

de

mobilidade a implementar.
No Quadro 48 são apresentadas algumas das propostas que é possível considerar;
várias acções têm um carácter estratégico mas existem também soluções de natureza
operacional que contribuem para a estratégia global.
As acções relacionadas com o estacionamento são dirigidas sobretudo para as áreas
urbanas densas, uma vez que, em regra, são estas as áreas mais problemáticas e
que exigem soluções mais complexas ao nível do estacionamento.
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Quadro 48: Áreas
estacionamento
Áreas de actuação

Controle do
estacionamento

de

actuação

e

medidas

possíveis

no

âmbito

do

Exemplos de medidas
• Restringir o estacionamento nas vias com maiores fluxos rodoviários,
de modo a aumentar a capacidade efectiva destas vias;
• Introduzir elementos físicos que impossibilitem o estacionamento ilegal
de veículos.
• Aproveitar edifícios para criação de parques de estacionamento, por
exemplo, nas zonas centrais com défices de estacionamento muito
elevados;
• Criar parques de estacionamento em silo e/ou mecânicos/automáticos
já que estes permitem aumentar a capacidade de oferta de
estacionamento para uma mesma área;

Gestão da oferta
de
estacionamento
nas zonas com
elevada
atractividade
(centros urbanos,
áreas
comerciais…)

• Criar uma oferta dirigida ao estacionamento residencial de modo a
garantir o estacionamento dos residentes (lugares reservados a
residentes, atribuição de dísticos);
• Introduzir zonas de estacionamento de duração limitada que fomentem
a rotatividade da utilização dos lugares de estacionamento,
preferencialmente em áreas bem servidas de TP;
• Aplicar políticas tarifárias que favoreçam o estacionamento de longa
duração em parques face ao estacionamento na via pública, de modo
a que quem realiza viagens de curta duração tenha estacionamento
assegurado na via pública;
• Criar uma oferta dirigida ao estacionamento de cargas e descargas
que deve estar articulada com o sistema de fiscalização do acesso e
permanência nestes lugares;
• Limitar o acesso e estacionamento de veículos pesados (com elevada
capacidade) nas zonas centrais.

Articulação com o
TP

• Criar soluções de Park&Ride junto das interfaces de transporte de
modo a promover a complementaridade com o transporte público;
• Adequar os espaços Kiss&Ride (largada e tomada de passageiros)
junto das interfaces.
• Implementar soluções de melhoria da circulação pedonal e para
pessoas com mobilidade reduzida em parques de estacionamento;

Qualificação do
desenho urbano

• Restringir o estacionamento nas vias com maiores fluxos pedonais, de
modo a aumentar a qualidade do espaço público.
• Utilizar no desenho de parques de estacionamento à superfície
cortinas vegetais que reduzam o impacto visual de veículos
estacionados.
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Áreas de actuação

Exemplos de medidas
• Na revisão dos PMOT avaliar a necessidade de introduzir índices
mínimos e máximos de estacionamento, associados aos diversos usos
do solo e aos diversos sectores urbanos;

Regulamentação

• Prever nos regulamentos municipais índices de construção de
estacionamento para bicicletas nos equipamentos colectivos, serviços
públicos e sobretudo no parque edificado habitacional de modo a
estimular a utilização deste modo de transporte.
• Implementar sistemas de informação com a orientação para os
parques de estacionamento, nas entradas dos centros urbanos;

Informação,
comunicação e
tecnologia

• Implementar sistemas automáticos com informação sobre a
disponibilidade dos parques de estacionamento nas entradas dos
centros urbanos – medida que visa descongestionar as vias de
circulação rodoviária;
• Disponibilizar informação sobre a localização dos parques de
estacionamento, tarifários e, com informação actualizada da
disponibilidade da oferta na internet ou telemóveis.
• Garantir o controle e fiscalização de estacionamento;

Fiscalização e
exploração

• Conferir um maior número de competências às empresas de
fiscalização de estacionamento, nomeadamente a possibilidade de
atribuição de multas;
• Criar um sistema de monitorização do sistema de estacionamento.

Sistema de coroas
proposto para as zonas
de estacionamento
tarifado em Lisboa

Fonte: Definição do Plano Estratégico e do Novo Modelo Tarifário para a EMEL, TRENMO/EMEL, 2009
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A.1.10.
G.5.10.

Logística urbana

A logística urbana tem um papel fundamental na competitividade das cidades, mas,

Necessidade de

como referido anteriormente, a utilização e gestão do espaço urbano em partilha com

uma gestão mais

o transporte de passageiros tem impactos ao nível social, económico e ambiental, que

eficiente do espaço

levam a que devam ser perspectivadas medidas e soluções para uma gestão mais

urbano

eficiente desse mesmo espaço.
As questões da optimização da eficiência da logística urbana, incluindo a melhoria
das ligações entre os transportes de mercadorias a longa distância, interurbano e
urbano com vista a garantir uma gestão eficiente da última etapa da cadeia logística
(“quilómetro final”), assumem um papel de destaque no programa de acções de apoio
à mobilidade urbana sustentável da Comissão Europeia.
O tipo de acções (propostas / medidas) que podem ser pensadas ao nível da logística
urbana são variados, desde actuações ao nível regulamentar, ao nível físico com
criação de centros de consolidação e distribuição urbana, ao nível tecnológico,
actuando quer do lado dos equipamentos, quer dos veículos, ou mesmo passando
pelo desenvolvimento de pacotes de medidas de melhoria da informação.

alguns países europeus, são apresentados na tabela abaixo. Muitas destas acções,
salvo aquelas que cruzam as áreas regulamentares e que dependem unicamente da
actuação municipal, têm subjacente o desenvolvimento de esquemas cooperativos e
de parceria entre os diversos agentes.
Quadro 49: Categorias de medidas e exemplo de áreas de actuação no âmbito
da logistica urbana
Exemplos de áreas de actuação

Regulamentar
(restrições &
incentivos)

• Regulamentos de cargas e descargas com esquemas de restrições
(períodos horários, veículos, zonas ambientais, etc.) e/ou incentivos
(autorizações temporárias para uso de vias bus para determinadas
características de veículos consoante o factor de carga e tipos de
motor, etc.).

desenvolver no
âmbito de

Alguns exemplos de possíveis áreas de actuação, muitas delas já em aplicação em

Categorias de
medidas

Tipo de acções a

169

logística urbana

GUIA PARA A ELABORAÇÃO DE
PLANOS DE MOBILIDADE E

Categorias de
medidas

Exemplos de áreas de actuação
• Criação de centros de distribuição urbana;
• Criação de centros
encomendas;

Infra-estruturas &
veículos

de

depósito

seguros

para

armazenar

• Criação de espaços de estacionamento reservados para cargas e
descargas;
• Adaptação de veículos e equipamentos para uso em períodos
nocturnos (promoção da distribuição nocturna), recorrendo a
veículos e equipamentos de baixo ruído;
• Uso de bicicletas para distribuição local;
• Utilização eficiente de veículos pesados, através da ocupação da
sua capacidade máxima.

Tecnologia &
equipamentos

• Reserva e pagamento electrónico de espaços de carga/descarga;
• Sistemas de apoio ao planeamento de rotas;
28

• Sistemas de track & tracing .

Informação,
organização &
medidas de
acompanhamento

• Formação de motoristas (ex. para período nocturno);
• Melhor informação quanto às regulamentações existentes;
• Medidas de acompanhamento orientadas para a cooperação entre
os diversos agentes (empresas, autoridades, comércio), sistemas
cooperativos, parcerias, etc.

O projecto La Petite Reine (Paris) consiste na
distribuição de bens ao consumidor final utilizando
bicicletas ou triciclos equipados com uma cabine para o

Exemplo do projecto

transporte dos produtos. Actualmente estão em operação

La Petite Reine (Paris)

40 destas bicicletas, capazes de transportar um volume
de 1,5 m3 ou um máximo de 190 kg. A distribuição é
realizada

a

partir

de

uma

plataforma

logística

subterrânea na proximidade do Museu do Louvre, com
uma área aproximada de 600 m2. A mercadoria
transportada é maioritariamente de pequenas dimensões
(pequenos

volumes,

pacotes

ou

envelopes),

essencialmente não alimentar, e não perigosa.
Fonte: La Petite SARL, 2006
(http://www.lapetitereine.com/fr/index.php)

28

Sistema de identificação que permite o seguimento da mercadoria durante todo o seu trajecto (mesmo utilizando
vários modos de transporte) até ao destino final
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G.5.11
A.1.11. Segurança rodoviária
Conforme anteriormente referido, apesar das constantes melhorias das estatísticas de
acidentes rodoviários, Portugal continua a ter valores demasiado altos de
sinistralidade rodoviária, nomeadamente no que diz respeito a atropelamentos e
acidentes dentro das localidades. No sentido de contribuir para a melhoria da
segurança rodoviária, os PMT podem desenvolver vários tipos de acções (Quadro
50), a maioria das quais cruza as diversas áreas de intervenção anteriormente
apresentadas, como por exemplo, medidas para reduzir o tráfego de atravessamento
em zonas residenciais ou comerciais e/ou para reduzir a velocidade de circulação do
tráfego motorizado.
Quadro 50: Medidas de intervenção no âmbito da segurança rodoviária
Área de
actuação

Infra-estruturas

Medidas possíveis
• Identificação e eliminação dos pontos negros rodoviários (com especial
atenção para os que envolvem peões e ciclistas) e melhoria das
intersecções rodoviárias;
• Melhoria das travessias rodoviárias (em particular nas zonas próximas
das escolas, ou outros equipamentos colectivos, interfaces de TP,
zonas comerciais,…).
• Reordenamento do espaço para promover a segurança,
estabelecendo claramente a prioridade dos modos suaves sobre os
modos motorizados;

Gestão do
espaço

• Introdução de medidas de acalmia de tráfego;
• Redução do tráfego de atravessamento em zonas residenciais ou
comerciais, através de introdução de zonas pedonais, zonas 30 e
zonas residenciais ou de coexistência, etc..

Monitorização

Sinalização

• Realização regular de um diagnóstico sobre acidentes.
• Realização de um estudo de sinalização rodoviária, tendo em
consideração os seguintes princípios: visibilidade (dia, noite e em
condições meteorológicas complicadas); legibilidade; simplicidade (de
fácil compreensão); homogeneidade (de modo a facilitar a
identificação); continuidade (na sinalização de orientação);
compatibilidade (ausência de contradições).
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Área de
actuação
Sensibilização,
informação e
educação

Articulação com
outros
instrumentos de
planeamento

Medidas possíveis
• Realização de campanhas sobre segurança rodoviária dirigidas a
grupos alvo, nomeadamente, condutores e população escolar (através
de, por exemplo, acções educativas nas escolas);
29

• Realização de campanhas e cursos de eco-condução .

• Identificação de zonas de intervenção prioritária a incluir nos Planos
Municipais de Segurança Rodoviária.

Com o intuito de diminuir a velocidade do tráfego rodoviário
de atravessamento no centro urbano de Santa Comba Dão
e promover a compatibilização das funções de circulação
rodoviária com as actividades urbanas foi desenvolvido um
conjunto de medidas de modo a transformar a EN2 (Av.

A transformação de
uma estrada numa rua
em Santa Comba Dão

General Humberto Delgado) “de uma estrada em rua” A intervenção proposta engloba:
•

A redução do espaço reservado à circulação rodoviária com a eliminação de bermas e a
diminuição da largura da faixa de rodagem, reafectando-a a outro tipo de usos (pista
ciclável);

•

A marcação da entrada no aglomerado com a construção de uma rotunda urbana

•

A quebra da continuidade do itinerário com a introdução de rotundas compactas;

•

O reordenamento da rede viária envolvente permitindo eliminar conflitos em cruzamentos e
a reformulação de algumas intersecções;

•

A criação de passeios e a definição de travessias formais associadas aos cruzamentos
(algumas elevadas à cota do passeio);

•

Criação de baias de estacionamento e para paragem do TP;

•

Eliminação dos obstáculos à circulação pedonal;

•

Adopção de pavimentos com cor e textura diferenciada nos pontos de conflito.
Fonte: Projecto Mobilidade Sustentável, Volume II, APA, 2010

29

Eco-condução é uma forma de condução eficiente que permite reduzir o consumo de combustível e a emissão de
gases com efeito de estufa e outros poluentes, contribuindo também para uma maior segurança rodoviária e um
maior conforto dos ocupantes. (Fonte: http://www.ecoconducao-portugal.pt/conceito). Consultar as Regras de Ouro
da Eco-condução no site do IMTT(www.imtt.pt).
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G.5.12 Qualidade do ambiente urbano
A.1.12.

G.5.12.1. Ruído
A.1.12.1.
Este descritor ambiental apresenta uma importância elevada devido à natureza
diversa e intensidade variável sobre a saúde da população exposta. Apesar de ser
fácil a definição física de ruído, a sua percepção individual e as suas consequências
são de difícil determinação.
As principais medidas que têm sido aplicadas nesta área prendem-se sobretudo com
a minimização dos impactos sonoros significativos, através, por exemplo, da
introdução de protecções acústicas ou de pavimentos que absorvam o ruído.
Contudo, as acções a desenvolver na óptica do ruído devem englobar também
medidas relacionadas com a contenção da quantidade de tráfego e respectivas

Acções a

características, uma vez que a natureza/intensidade do ruído depende destes

desenvolver no

factores, podendo passar, por exemplo, pela introdução de zonas 30. No que se

âmbito do ruído

refere às características dos veículos, importa mencionar que a evolução dos motores
de combustão interna para motores eléctricos tem impactes ao nível do ruído
verificado, pelo que as zonas onde a alteração da composição de frotas seja
significativa poderão ver melhorias significativas nos níveis de ruído ambiente.
As medidas preconizadas no âmbito do PMT deverão levar em consideração o seu
impacte em termos de ruído ambiente, de modo a que sejam aferidas eventuais
situações de conflito que poderão induzir à existência de novas zonas em situação de
incumprimento legal, por exemplo, associadas a propostas de desvio de tráfego de
pesados para outras vias ou de introdução de centros de distribuição logística
urbanos, etc. Este procedimento, embora aumente o tempo associado ao
desenvolvimento e validação das propostas (porque é iterativo), no final, revela-se
vantajoso já que garante que as propostas do PMT são consistentes nas várias
dimensões.
No Quadro 51 apresentam-se algumas medidas que poderão ser desenvolvidas no
âmbito do PMT, de modo a minimizar os impactos do ruído devido ao sector dos
transportes.
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Quadro 51: Medidas possíveis no âmbito do ruído
Área de actuação

Exemplo de Medidas
• Implementação de zonas de acalmia de tráfego (e.g. criação de
zonas 30);

Actuação no meio de
propagação e na
envolvente

Actuação na fonte

Sensibilização e
informação

• Alteração de pavimento (introdução de pavimentos que absorvam o
ruído);
• Introdução de protecções acústicas;
• Criação de centros de logística urbana exteriores aos centros
urbanos, de modo a retirar destes os fluxos de tráfego pesado.
Organização da micro-distribuição, alocando uma frota “amiga do
ambiente”.
• Alteração da tipologia de veículos (renovação da frota de veículos
ligeiros e pesados), através da sensibilização dos cidadãos, das
entidades públicas, de operadores de transportes e logística.
• Difusão de informação sobre o ruído (e os seus impactes) aos
automobilistas, de modo a incitar a utilização de veículos menos
ruidosos ou do TP;
• Proposta de realização de campanhas e cursos de eco-condução
em frotas de transporte de passageiros e de mercadorias e para
ligeiros de passageiros.

A.1.12.2.
G.5.12.2. Emissões de poluentes atmosféricos e Gases de Efeito de Estufa (GEE)
A maioria das medidas anteriormente abordadas, no âmbito das diversas áreas de
actuação do PMT, poderão ter efeitos benéficos ao nível da redução da emissão de
poluentes e GEE, destacando-se as acções para reduzir a utilização do TI e
promover a utilização dos transportes públicos e dos modos suaves.
Para além destas, no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade do ar, os
PMT podem desenvolver algumas das acções recomendadas nos Programas de
Execução dos Planos de Melhoria da Qualidade do Ar (Ppar), designadamente no
Plano da Região de Lisboa e Vale do Tejo30 (Quadro 52). Note-se contudo que
algumas das medidas propostas, como a criação de Zonas de Emissões Reduzidas
(ZER31) ou de Vias de Alta Ocupação (VAO), justificam-se sobretudo em áreas com
30

Despacho n.º 20763/2009
Áreas onde se restringe a entrada e circulação de veículos mais poluentes. Todas as ZER existentes na Europa
dirigem-se a veículos pesados de mercadorias e pesados de passageiros, enquanto algumas englobam também
ligeiros de mercadorias, ligeiros de passageiros e motociclos. A maioria das ZER actuais funciona 24 horas por dia,
365 dias por ano, excepto as ZER italianas (apenas operam em parte do dia e durante o período de Inverno). (Fonte:
Programa de Execução do Plano de Melhoria da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo).

31
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elevados volumes de tráfego.
Quadro 52: Medidas de intervenção no âmbito da qualidade do ar
Área de
actuação

Medidas possíveis
• Renovação das frotas (incluindo frotas de TP e veículos municipais);

Actuação na
fonte

• Optimização e melhoria do desempenho ambiental das frotas
(incluindo frotas de TP e veículos municipais), através de instalação de
filtros de partículas, aquisição de viaturas propulsionadas por
combustíveis menos poluentes e/ou de consumo optimizado (tais
como veículos eléctricos ou híbridos), etc.;
• Optimização de rotas de circulação para veículos de recolha de RSU.
• Introdução de medidas de acalmia de tráfego (e.g. Zonas 30);
• Pedonalização de determinadas rodovias e ou zonas;

Actuação no
meio de
propagação e na
envolvente

• Alargamento da área dedicada a espaços verdes e ou planos de
arborização;
• Aumento da frequência de lavagem de ruas;
• Introdução de zonas prioritárias para a criação de zonas de emissões
reduzidas (ZER);
• Criação de Vias de Alta Ocupação (VAO), conjugadas com corredores
bus e circulação de veículos eléctricos nos principais corredores
rodoviários;
• Realização de campanhas de sensibilização ambiental dedicadas à
problemática da qualidade do ar;

Sensibilização,
informação e
educação

• Realização de campanhas e cursos de eco-condução em frotas de
transporte de passageiros e de mercadorias e para ligeiros de
passageiros (incluindo motoristas de frotas municipais);
• Desenvolvimento de websites dedicados e/ou contendo elementos
sobre qualidade do ar e mobilidade sustentável.

Articulação com
outros
instrumentos de
planeamento

• Identificação de zonas prioritárias para a elaboração de Planos de
melhoria da qualidade do ar e respectivos programas de execução.

A.1.12.3. Paisagem urbana e qualidade do espaço público
G.5.12.3.
As acções a desenvolver neste âmbito devem procurar reduzir a dominância do

Principais

automóvel na paisagem urbana, procurando um reequilíbrio na distribuição do

objectivos das

espaço público (de forma a tendencialmente reduzir o espaço excessivo reservado

acções a

ao automóvel). Deste modo, a implementação do PMT poderá contribuir para a

desenvolver
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promoção de espaços públicos mais seguros e atractivos e, consequentemente, para
uma maior actividade cívica e sentido de comunidade.
Importa referir que a reafectação de espaço rodoviário deve constituir parte de uma
Importância de

estratégia integrada, devendo ser acompanhada por medidas que “compensem” o

uma estratégia

automobilista, como por exemplo: a requalificação do espaço público com elevados

integrada para a

níveis de qualidade, a melhoria da oferta de TP ou das condições para a utilização da

mobilidade

bicicleta. Para a melhor aceitabilidade destas medidas interessa esclarecer que esta
redistribuição não visa dificultar a vida dos utilizadores de TI, mas sim, melhorar as
opções de mobilidade e a qualidade de vida e do ambiente urbano para todos.
As medidas a implementar devem procurar adequar o sistema de transportes à
mobilidade das pessoas, tendo como principal objectivo a valorização dos espaços
públicos dos aglomerados (e.g., os centros históricos e zonas identificadas na
caracterização como problemáticas). A concretização deste objectivo passa pela
implementação de medidas já abordadas em capítulos anteriores (nomeadamente
nos capítulos relativos aos modos suaves, transporte individual, estacionamento e
segurança rodoviária), centrando-se no investimento em espaços públicos de
qualidade, na redução do espaço de circulação e estacionamento automóvel
e/ou na diminuição dos volumes e velocidades de circulação rodoviária. Nestas
intervenções interessa relembrar que:

Orientações a

•

reter

As ruas de nível hierarquico mais baixo (4º e 5º nível) devem ser planeadas como
locais de convívio, seguras e atractivas para a sua utilização por todos, e não
como corredores de circulação motorizada (capítulo G.5.8);

•

As medidas de redução/eliminação de tráfego devem ser acompanhadas de
acções que tornem os espaços públicos mais atractivos, conciliando soluções
de engenharia com

propostas de desenho

urbano, arquitectura

e

paisagismo. A este nível assume particular relevância a promoção de medidas
complementares, tais como: a introdução de novas funções urbanas (e.g.
esplanadas, realização de feiras e mercados periódicos ou ocasionais em praças,
parques ou nas ruas encerradas ao tráfego), a utilização criativa de
pavimentação confortável que assinale a prioridade do peão e ciclista, o reforço
da presença arbórea e arbustiva, a introdução de arte urbana, a existência de
mobiliário urbano com um design apelativo ou de outros elementos que
permitam a estadia, a colocação de elementos adequados de iluminação e de
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sinalização (nomeadamente, de orientação);
•

O planeamento do espaço público deve ter em consideração a adopção de um
desenho urbano universal e inclusivo que permita a todos participar nas
actividades quotidianas através da remoção de barreiras (Dec. Lei nº 163/2006);

•

A qualidade do espaço público deve procurar contribuir para um maior equilibro
entre modos de transporte, uma vez que esta pode influenciar ou condicionar a
escolha do modo de deslocação, por exemplo, através da reafectação de espaço
rodoviário para percursos pedonais ou cicláveis. Com efeito, em muitos casos a
largura das faixas de rodagem e o espaço de estacionamentos estão
sobredimensionados (favorecendo por vezes a obstrução da circulação pelo
estacionamento em dupla fila), sendo possível, através do seu estreitamento,
proporcionar mais espaço aos peões e bicicletas.

A estrutura urbana central e a frente de mar de
Albufeira foram requalificadas com a criação de
novos

espaços

requalificação

do

pedonais,
espaço

o
público

tratamento
existente,

e
a

animação de percursos pedonais, a instalação de
áreas verdes e de lazer e a criação de novos espaços
de estadia (incluindo miradouros). A remodelação de
algumas praças e arruamentos no centro antigo passou pelo redimensionamento dos passeios
e/ou a sua repavimentação, a eliminação de estacionamento à superfície (concentrando-se este

Exemplo da
requalificação do
centro urbano e da
frente de mar Albufeira

em silos) e a introdução de novo mobiliário urbano e arborização, permitindo criar condições de
conforto para um maior usufruto do espaço. A utilização de calçada no pavimento em alguns
arruamentos indica que o peão e os ciclistas têm prioridade, servindo como um elemento de
moderação de velocidade do tráfego automóvel.

A.1.13. Conta Pública
G.5.13
O conhecimento obtido com o desenvolvimento da conta pública para a situação de

A importância da

referência poderá servir de base para que se possam comparar investimentos

contabilização dos

alternativos futuros, mas também influenciar comportamentos, fazendo uso dessa

custos da

informação em acções de sensibilização (e.g., através da divulgação dos custos reais

mobilidade

associados às várias opções modais).

urbana
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Neste sentido, mais do que desenvolver propostas associadas à conta pública, que de
um modo geral passam pela criação de rotinas para a sua actualização periódica,
reforça-se a importância da utilização da informação constante na conta na fase de
elaboração dos programas de investimento (e funcionamento) nas diversas infraestruturas de transporte e estacionamento.

A.1.14. Planos específicos de mobilidade
G.5.14.
No âmbito das propostas para a gestão de mobilidade foi referenciado ao longo dos
capítulos anteriores um conjunto de instrumentos que podem ser recomendados no
Planos de
Mobilidade de
Empresas e Pólos
geradores/
atractores de
deslocações

PMT e que, de um modo geral, envolvem mais do que um sector de intervenção.
Estes correspondem a iniciativas que tentam organizar soluções de mobilidade e
acessibilidade tendo em consideração as necessidades de pólos geradores
específicos. São exemplos destes instrumentos, os Planos de Mobilidade de
Empresas e Pólos Geradores/Atractores de deslocações ou os Planos de
Mobilidade Escolar. Estes planos devem ser complementares ao PMT, podendo este
identificar e propor a sua realização.
Os Planos de Mobilidade de Empresas e Pólos geradores/atractores de
deslocações32 (por vezes conhecidos apenas como Planos de Mobilidade
Empresarial) envolvem o estudo, implementação e monitorização de um conjunto de
medidas destinadas a promover a gestão sustentável e mais eficiente das
deslocações dos colaboradores, visitantes e fornecedores de um médio /grande pólo
gerador de viagens (empresas, parques empresariais, áreas comerciais, áreas
industriais e de logística, equipamentos colectivos – hospitais, escolas, estádios, etc.,
e serviços públicos – câmara municipal, tribunal, finanças…). A sua implementação
está hoje experimentada em inúmeros casos europeus (e começa a iniciar-se no
nosso país), visando reequilibrar a repartição modal das deslocações de acesso a

Planos de Mobilidade
para os trabalhadores e
visitantes da CM de
Aberdeenshire (UK)

estes pólos, em favor do TP e dos modos suaves, assim como racionalizar a
utilização do TI nas deslocações para o trabalho ou em serviço. Os Planos existentes
têm vindo a originar inúmeros benefícios, dos quais se destacam:
•

32

uma melhor gestão dos custos relacionados com a mobilidade (custo de viagens,

Para mais informação consultar o Glossário e o “Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e
Pólos (Geradores e Atractores de deslocações)”, IMTT/DHV, 2011.

178

G – ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOBILIDADE E TRANSPORTES

deslocações em serviço, estacionamento,…);
•

a melhoria da acessibilidade ao(s) pólo(s) gerador(es) por via do aumento das
alternativas modais;

•

a melhoria no conforto das deslocações (menos stress, fadiga, consumo de
tempo...);

•

o reforço do clima social das empresas e organização, do espírito de equipa e da
atitude cívica (maior consciencialização para as questões ambientais e sociais);

•

a contribuição para a redução do congestionamento e ruído, aumento da
segurança rodoviária e recuperação dos espaços públicos.

Em termos globais, são de referir: minimização dos impactos sociais (ao nível da
saúde, obesidade ou do rendimento disponível das famílias), dos impactos
económicos (em termos energéticos, de saúde e dos custos financeiros das
empresas, etc.) e dos impactos ambientais (nomeadamente alterações climáticas e
qualidade do ar).
Os Planos de Mobilidade Escolar envolvem, por sua vez, o estudo da mobilidade da
comunidade escolar, em particular dos alunos e professores de um ou mais
equipamentos de ensino, tendo como objectivo a elaboração e implementação de um
conjunto de soluções práticas que visem: mudar hábitos de deslocação, reduzindo a
dependência do automóvel em favor do modo pedonal, da bicicleta ou dos transportes
públicos; melhorar a segurança e a qualidade de vida nos acessos à escola; e
sensibilizar a comunidade escolar para uma mobilidade mais sustentável.
Tal como nos Planos de Mobilidade anteriormente descritos, a implementação dos
Planos de Mobilidade Escolar está hoje experimentada em inúmeros casos
europeus (e começa a iniciar-se no nosso país), registando a sua realização
benefícios significativos para alunos, pais e para a comunidade em geral, dos quais
se destacam:
•

promover melhorias na saúde e bem-estar;

•

auxiliar os alunos e pais na identificação de opções de transporte saudável e
sustentável, aumentando as alternativas de deslocação dos alunos;

•

reduzir o congestionamento rodoviário e o estacionamento abusivo na envolvente
aos estabelecimentos de ensino;

•

contribuir para a melhoria da qualidade local do ambiente;

•

contribuir para o aumento da confiança e autonomia das crianças e jovens,
desenvolvendo competências pessoais que permitam efectuar deslocações em
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segurança.

Brochura do
programa “School
Travel Plan” da região
de Wellington (Nova
Zelândia)

Jack, a mascote do
programa
Fonte: http://www.gw.govt.nz/assets/Transport/School-Travel-Plan-Images-and-Documents/School-TravelPlan-Brochure.pdf

A.1.15.
G.5.15. Projectos estruturantes e pacotes de medidas
O desenvolvimento de uma estratégia de mobilidade coerente pressupõe, em
muitos casos, que as propostas sejam organizadas em “pacotes” de medidas, que
apenas fazem sentido se consideradas em conjunto, seja porque existem sinergias
entre as várias medidas, mas principalmente porque o sucesso de implementação de
umas está dependente da realização de outras.
Com efeito, importa alertar neste Guia que existem diferentes perspectivas a
considerar quando estamos na fase de desenvolvimento das propostas. Por um lado,
é necessário ter presente a perspectiva individual de cada um dos sistemas (e.g.,
propostas estruturantes relativas ao sistema rodoviário), de modo a garantir a
coerência entre as propostas em cada um dos domínios de actuação. Por outro lado,
é fundamental avaliar o conjunto de medidas e projectos previstos para as
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diferentes zonas do PMT de modo a ponderar de que forma concorrem para os
objectivos preconizados e se devem, ou não, ser complementadas por medidas
anteriormente não identificadas que contribuam para ampliar os resultados
esperados.
A fase de construção das propostas é necessariamente um processo iterativo que
deve contemplar a avaliação do mérito e dos impactes associados à(s) proposta(s)
considerada(s) e assegurar o desenvolvimento de propostas integradas e
convergentes para o cumprimento dos objectivos.
Por outro lado, a definição de “pacotes” de propostas pode contribuir também para
facilitar o processo de explicação da bondade de algumas das medidas mais
restritivas (e como tal, mais impopulares), uma vez que ao enquadrar este tipo de
propostas num conjunto mais alargado (e no qual devem estar presentes medidas de
fácil adesão), será mais fácil obter a aceitação por parte da população e
principais stakeholders.

A.1.16.
G.5.16. Avaliação do contributo das propostas para a estratégia da mobilidade
Uma vez definido o conjunto de propostas importa avaliar de que modo estas
contribuem de forma efectiva para a implementação da estratégia da
mobilidade.
Esta avaliação pode ser desenvolvida com diferentes níveis de profundidade, mas
recomenda-se que, pelo menos, seja adoptada uma análise cruzada em matriz das
propostas e objectivos enunciados no âmbito do PMT, de modo a que seja possível
avaliar o contributo relativo das primeiras face aos segundos. Esta sistematização é
de grande utilidade pois permite detectar lacunas na definição da estratégia de
intervenção, seja porque nem todos os objectivos são concretizados em medidas
concretas, seja porque são identificadas medidas que não contribuem para a
concretização dos objectivos estabelecidos inicialmente.
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Análise cruzada
em matriz das
propostas e
objectivos

Avaliação
quantificada do
mérito das
propostas

Recomenda-se ainda que esta análise matricial seja complementada com uma
avaliação, tão quantificada quanto possível, do mérito relativo das propostas
(tendo em consideração o que os ingleses designam de “best value for money”33), de
modo a identificar as propostas com maior relevância para o alcance dos objectivos
enunciados e que devem ser de realização prioritária (se possível).
Para isso, sugere-se que os PMT considerem indicadores de avaliação que
permitam estabelecer, a importância relativa das propostas.
A demonstração da mais-valia das propostas para os objectivos globais é um factor
muito importante para a sua credibilização e, como tal, recomenda-se que este
exercício seja realizado no âmbito do processo de elaboração do PMT.

A.1.17.
G.5.17. Avaliação da coerência das propostas
Uma vez elaborado o conjunto de propostas, considerando os problemas detectados
e a estratégia definida, é importante perceber se as propostas são consistentes
entre si ou, nalguns casos, se atenuam o efeito umas das outras. Por exemplo, as
propostas de introdução de uma linha de transporte colectivo e de construção de um
parque de estacionamento de longa duração poderão ser antagónicas nos resultados
que pretendem alcançar, se não for garantida a integração lógica entre estas.

33

A determinação do “Value for Money (VfM)” passa por avaliar se é obtido (ou não) o máximo benefício dos bens
ou serviços que se adquirem e/ou providenciam, tendo em consideração os recursos disponíveis para tal. Com esta
avaliação não é medido apenas o custo das mercadorias ou serviços, mas são tidos também em consideração, a
qualidade, o custo, a utilização dos recursos, a adequação aos objectivos, a calendarização e a conveniência, para
avaliar se, em conjunto, estes se traduzem em valor acrescentado.
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Para uma análise cuidada das propostas recomenda-se a criação de uma matriz
dupla de avaliação de propostas (propostas em linha e coluna), de modo a identificar
incompatibilidades entre estas. Esta análise pode ser transversal a toda a área de
intervenção ou ser focada em zonas específicas. Em casos de incompatibilidade,
as propostas podem ter de ser reformuladas, de modo a assegurar a sua
complementaridade.

Análise cruzada
em matriz da
coerência
propostas

Outro aspecto a considerar são os impactes que a implementação de uma
determinada proposta provoca nas zonas adjacentes, já que a implementação de
uma proposta numa zona pode ter os resultados esperados nesta mas causar efeitos
adversos nas zonas limítrofes, piorando as condições de mobilidade e acessibilidade.

A.1.18. Avaliação do risco associado
G.5.18.
Ao desenhar as propostas, respondendo aos objectivos traçados e de forma a
resolver os problemas detectados, pretende-se que estas sejam implementáveis,
independentemente do seu grau de dificuldade. No entanto, existem factores que
podem representar um risco à concretização das propostas e que por isso devem ser
identificados e acautelados no desenvolvimento do plano, nomeadamente:

Custos elevados
de investimento,

• Níveis de investimento desajustado face ao orçamento municipal – Na

exploração e

escolha da melhor proposta devem ser ponderados o nível de investimento e

manutenção

exploração, a capacidade financeira do município e a conjuntura económica. Com
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efeito, ao preconizar propostas (e.g. construção de infra-estruturas rodoviárias,
parques de estacionamento subterrâneos), com elevados custos de investimento
incorre-se no risco destas acções não virem a ser implementadas ou se
implementadas constituírem, em determinado momento, um grande encargo para
o município.

Aceitação política

• Aceitação política – Embora possa ser difícil de conseguir, as medidas
preconizadas no PMT devem ter a aceitação das principais forças políticas, de
forma a garantir a continuidade da estratégia e da implementação do PMT para
além do mandato político em que este foi desenvolvido.
• Parcerias – A implementação de muitas destas propostas não depende

Constituição de

unicamente da actuação municipal. Assim, recomenda-se o desenvolvimento de

parcerias

esquemas cooperativos e de parceria entre as diversas entidades: operadores de
transporte, gestores de infra-estruturas, empresas privadas, etc. (capítulo H.3).
• Aceitação pública – Algumas medidas preconizadas no PMT poderão não ser

Aceitação pública

bem acolhidas pela população, uma vez que vão promover a alteração de
comportamentos instalados e, em situações específicas, onerar serviços até então
gratuitos ou com preços simbólicos. A não aceitação de uma medida por parte da
opinião pública pode dificultar a sua implementação pela autarquia, que
normalmente resiste à introdução de medidas impopulares. Alerta-se, por isso,
para o facto de ser necessário ter um plano cuidado de comunicação das medidas
à população, centrado nos benefícios para a sociedade, qualidade do ambiente
urbano e cidadãos. Por vezes, pode haver a necessidade de equilibrar medidas
menos populares com outras mais populares (estratégia do pau e da cenoura). É
importante garantir que a estratégia como um todo é implementada, uma vez
que existe sempre o risco da introdução inicial dos elementos mais aceitáveis,
acabando os menos populares por nunca ser executados, o que pode ter como
resultado a perpetuação do modelo actual.
Por último, salienta-se que o pacote de medidas será tanto mais robusto quanto maior
for a capacidade de intervenção do município ou for possível estabelecer parcerias
com os actores que são responsáveis pelas restantes medidas.
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A.2.
G.6. Desenvolvimento do Programa de Acção
No decurso da elaboração de propostas e da sua avaliação é identificado o conjunto
de acções ou tipologia de intervenções a desenvolver, cujo detalhe, cronograma de
actuação e orçamentação, devem ser ponderados através de vários factores. Tratase, de uma forma genérica, de dar resposta a um conjunto de questões: Quais as
acções a desenvolver? Que relações de dependência existem entre as
diferentes acções? Qual a sua calendarização e horizonte de implementação?
Quem é responsável? Qual o respectivo custo? Que linhas ou fontes de
financiamento? Quem verifica e como é verificada a execução?
Assim, e por forma a atender às diversas questões e aspectos identificados, o
programa de acção deve ser transposto num documento (em formato de tabela ou
folha de orçamentação, com cartografia associada com a localização das
intervenções) que contenha informação quanto a:
Medida

Descrição da medida

Acções a
desenvolver

Identificação das diversas acções (ex. desenvolver estudos de
viabilidade económica de um novo serviço de TP)

Custo

Estimativa de custos considerando as diversas componentes
(estudos, projecto, expropriações, investimento, exploração, etc.)

Financiamento

Identificação das possíveis linhas de financiamento disponíveis a
nível nacional ou europeu bem como a parcela de custo a suportar
pela autarquia

Horizonte temporal

Acção de curto, médio ou longo prazo

Quem é responsável

Qual ou quais os intervenientes e quais as acções que ficam a seu
cargo

Momentos de
avaliação e
monitorização de
progressos

Quais os momentos de avaliação da implementação das diversas
acções

Informação e
divulgação

Quais os momentos de divulgação e informação aos cidadãos do
progresso das acções

Em baixo, apresenta-se uma organização possível para o Programa de Acção, neste
caso, apoiada no desenvolvimento de uma ficha.
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Exemplo: programa de acção
presente no plano de propostas de
Mértola (Projecto de Mobilidade
Sustentável, APA)

Nos pontos seguintes do Guia detalham-se alguns aspectos a ter em consideração no
desenvolvimento do Programa de Acção.

A.2.1. Interdependência das diversas acções
G.6.1.
Algumas medidas precisam ser previamente executadas para que outras possam ser
eficazes, enquanto outras necessitam de ser implementadas conjuntamente. Por
exemplo, medidas que visam desencorajar o uso do automóvel podem necessitar
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antes da implementação de melhorias no transporte público. Contudo, as melhorias
no TP podem estar dependentes da redução do tráfego automóvel. Deste modo, é
fundamental avaliar qual a sequência de implementação mais adequada ou se ambas
precisam de ser aplicadas em conjunto de forma a serem obtidos os resultados
desejáveis.

A.2.2. Horizontes temporais de implementação
G.6.2
Tal como previsto nas Directrizes para a Mobilidade, o plano de acção é definido a 10
anos, mas deve incluir acções a curto (2 anos), médio (5 anos) e longo prazo (10

Principais

anos). Assim, é importante que em fase de elaboração de cronograma se procure

horizontes

definir acções de acordo com esses horizontes temporais. De igual modo, e em

temporais a

função das acções prioritárias, dos projectos previstos e da capacidade de execução

considerar

por parte do município, deverá ser assegurado que são incluídas algumas actuações
pontuais que promovam alguns efeitos de muito curto prazo mas que permitam
desde logo mostrar resultados e deste modo dar maior credibilidade às acções do
PMT.
Por outro lado, alguns instrumentos podem ter vantagens na sua implementação
gradual. Por exemplo, os preços do estacionamento podem ser gradualmente
aumentados, ou as medidas de controle do tráfego podem ser intensificadas, ao longo
do tempo. Esta forma de agir pode evitar perturbações não desejadas no sistema de
mobilidade, permite ir verificando se as medidas funcionam como previsto e pode
contribuir para uma maior aceitabilidade por parte da população. Outros instrumentos
que impliquem orçamentos mais elevados podem ter de esperar até que exista
financiamento assegurado.

A.2.3. Estimativa de custos das propostas
G.6.3.
Nos casos em que na fase de diagnóstico tenha sido elaborada a conta pública do
sistema de mobilidade, as estimativas de custos associados às diversas medidas e
acções torna-se mais facilitada, uma vez que fica disponível informação quanto a
custos unitários de investimento e de funcionamento associados.
Com efeito, um dos principais aspectos que tem de ser tido em consideração,
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aquando de um processo de orçamentação dos custos das propostas, é que estas
entrem em linha de conta com a orçamentação dos custos de investimento, mas
também dos custos de funcionamento e exploração a médio prazo do sistema
(estes casos são particularmente relevantes em propostas que consideram a criação
Elementos a

de sistemas de transporte pesado ou semi-pesado como metros, eléctricos rápidos,

considerar no

etc., ou em propostas de criação /deslocalização, por ex. de um terminal rodoviário).

processo de

Por outro lado, há que ter em consideração que alguns custos podem assumir um

orçamentação

cariz difuso e de difícil contabilização, como seja aqueles que se prendem a acções

dos custos das

de regulamentação de uma actividade (por exemplo, uma medida possível no domínio

propostas

da logística urbana pode passar pela regulamentação das cargas e descargas, em
que a sua orçamentação ao nível do investimento pode não ser avultada, mas quando
se entra em consideração com todas as actividades de fiscalização associadas, os
recursos financeiros a afectar são já mais significativos).

A.2.4.
G.6.4.

Fontes de financiamento

O financiamento das diversas acções constitui sempre um ponto crítico no
desenvolvimento dos planos. Neste sentido é importante, que em fase de definição do
programa de acção, seja efectuado um levantamento das diversas linhas e fontes
de financiamento existentes, as quais nem sempre são equacionadas e
ponderadas, muitas vezes porque se encontram “encapotadas” em programas que
Alguns exemplos

não são logo identificados como contendo acções ligadas à mobilidade ou, noutras

de fontes de

situações, porque não existe forte “tradição” de envolvimento da autarquia nos

financiamento

processo de candidaturas a fundos ou fontes de financiamento. Neste contexto são de
destacar os projectos financiados pela Comissão Europeia ao abrigo do programa
CIVITAS, INTERREG, o programa Energia Inteligente Europa ou ainda os programas
LIFE. Por outro lado, e no âmbito nacional, deverão ser avaliados os fundos de
financiamento associados aos grandes Planos de Acção em curso (segurança
rodoviária, eficiência energética, inclusão social, etc.), mas também as linhas de
financiamento mais “correntes”, como seja o QREN e PIDDAC.
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A.3.
G.7. Síntese
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos objectivos da fase de Elaboração
do PMT, principais actividades a desenvolver, quem deverá ser responsável pela sua
execução e os documentos a produzir.
Quadro 53: Síntese da fase de Elaboração do PMT
Objectivos

• Compreender e o funcionamento do sistema de
acessibilidades e o modelo de mobilidade,
englobando todos os modos de transporte e a
articulação entre estes; reflectindo a sua relação
com o modelo de ocupação do território; e
considerando os seus impactes na qualidade do
ambiente urbano.
• Construir cenários que reflictam a incerteza das
principais variáveis que influenciam a
mobilidade, permitindo reflectir sobre o futuro e
comparar opções contrastantes de
desenvolvimento do sistema de deslocações e
comportamentos dos cidadãos.
• Validar e afinar os objectivos estabelecidos na
fase de pré-diagnóstico, garantindo que estes
são coerentes entre si.
• Definir a estratégia de mobilidade que orientará
a construção de propostas de intervenção.
• Operacionalizar a estratégia de mobilidade
através do desenvolvimento de um conjunto
coeso de propostas, tendo em consideração os
diferentes subsistemas de transporte (modos
suaves, TP e Interfaces, TI, estacionamento,
transporte de mercadorias) e as respectivas
sinergias com o ordenamento e planeamento do
território e com a qualidade do ambiente.
• Analisar a coerência das propostas e avaliar o
seu contributo para a estratégia da mobilidade,
quantificando os seus benefícios.
• Desenvolver o Programa de Acção,
estabelecendo, para as várias propostas, o seu
faseamento e horizontes temporais de
implementação (identificando
interdependências), entidades responsáveis,
estimativa de custos e meios de financiamento
possíveis.

Principais
actividades

Intervenientes
CE

1. Caracterização e
diagnóstico

GTT

Documentos a
produzir

CA

X

2. Sistematização do
diagnóstico global:
definição de
desafios e
recomendações

X

X

X

3. Construção de
cenários

X

X

X

4. Validação e
afinação de
objectivos

X

X

X

5. Definição da
estratégia

X

X

X

6. Formulação de
propostas

X

X

X

7. Análise da
coerência das
propostas

X

X

8. Avaliação do
contributo das
propostas para a
estratégia da
mobilidade

X

X

9. Desenvolvimento
do Programa de
Acção

X

X

•

Documento
síntese

•

Relatório(s) de
Caracterização e
Diagnóstico

•

Relatório de
Construção de
Cenários e
Definição da
Estratégia

•

Propostas de
intervenção

•

Programa de
Acção

X
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H. Implementação do Plano de Mobilidade e Transportes

H.1.

Introdução

Uma vez finalizado o PMT é necessário estabelecer os procedimentos que conduzam
à sua implementação segundo o cronograma (programa de acção) estabelecido. Esta
fase é frequentemente uma das mais difíceis de concretizar, mesmo nos casos em
que foi realizado um estudo aprofundado das opções a seguir e em que os actores
relevantes foram realmente envolvidos no processo de elaboração do plano. Uma
cuidadosa

selecção,

avaliação

e

descrição

das

medidas

não

significa

necessariamente que estas sejam efectivamente implementadas. Será assim
necessário estabelecer uma clara atribuição de responsabilidades e assegurar que
todos os recursos necessários (humanos, conhecimentos, fundos) estarão disponíveis
em tempo útil.
Os principais objectivos desta fase passam deste modo pela formalização da
responsabilidade e funções dos actores envolvidos neste processo e pelo
fornecimento dos meios necessários para a implementação das medidas propostas.
As principais actividades a desenvolver, após a aprovação do plano, serão:
•

o estabelecimento das estruturas de gestão e coordenação da implementação do
plano;

•

a constituição de parcerias locais;

•

o aprofundamento dos Estudos/Projectos necessários à implementação do plano;

Actividades a

•

o planeamento interno das obras, projectos e regulamentação inerente (por

desenvolver

exemplo, estacionamento, táxis, cargas e descargas) e a execução física das
propostas.
•

a operacionalização de uma estrutura de monitorização que permita o
acompanhamento e adaptação do plano;

•

a eventual introdução de medidas correctivas.

Os dois últimos pontos listados serão desenvolvidos no capítulo I, relativo à
monitorização.
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H.2.

Gestão e coordenação da implementação

Aprovado o Plano de Mobilidade e Transportes (capítulo B.5), a sua implementação
deve ser uma continuidade natural do processo que o produziu. Os esforços da
autarquia precisam de se dirigir agora para a coordenação e acompanhamento da sua
execução segundo o Programa de Acção estabelecido, com as suas eventuais
revisões e actualizações (amparadas em mecanismos de monitorização).
Recomenda-se assim a manutenção da Comissão Executiva e do Grupo Técnico
Quem deverá gerir e

de Trabalho (podendo a sua dimensão ser repensada), passando os seus papéis a

coordenar a

abranger não só a elaboração do plano, mas também a sua implementação e

implementação do

acompanhamento. Caberá deste modo à CE e ao GTT:

PMT?
• Constituir um intermediário político para que as orientações do plano sejam
adoptadas ao nível de cada autoridade competente, no seu âmbito de decisão
política;
Comissão
Executiva
(CE)

• Validar o calendário de execução das acções;
• Validar e desencadear a realização de estudos complementares necessários
à implementação das propostas;
• Conduzir a comunicação e concertação entre parceiros e com a população;
• Validar as eventuais adaptações do plano e submetê-las à decisão política do
executivo municipal.
• Constituir um intermediário junto dos técnicos dos diversos serviços
municipais e outras autoridades competentes, dando a conhecer os estudos
realizados e as acções propostas;

Grupo
Técnico de
Trabalho
(GTT)

• Assegurar a aplicação das orientações e acções decididas pela Comissão
Executiva;
• Preparar as bases para o caderno de encargos dos concursos para a
contratação de estudos, projectos e obras;
• Acompanhar e coordenar a execução das propostas;
• Propor e conduzir a realização de estudos complementares necessários à
implementação das propostas;
• Propor e conduzir a realização de eventuais adaptações do PMT.

H.3.

Estabelecimento de parcerias locais

Conforme anteriormente referido, o PMT só poderá atingir os seus objectivos se existir
uma cooperação efectiva entre os diversos actores, sejam eles entidades públicas ou
privadas, que, de forma directa ou indirecta, possam contribuir para a melhoria e
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organização da mobilidade.
A existência de inúmeras medidas propostas no PMT, cuja execução a autarquia não
controla (como por exemplo, as relativas à oferta de transporte público), pode
comprometer a eficácia de outras acções ou mesmo do plano como um todo. Neste
contexto, o estabelecimento de parcerias locais deverá ser promovido como forma de

Risco de
insucesso do
PMT

facilitar a implementação dos planos, funcionando estas como estruturas formais de
planeamento e intervenção local.
O primeiro passo para o estabelecimento e operacionalização destas parcerias passa
pela identificação dos actores relevantes ao nível da mobilidade com poder de
influenciar decisões e em que medida estes o fazem (exemplo: operadores de TP,
empresas de táxis e grandes geradores de deslocações). Grande parte destes

Identificação dos
actores
relevantes

actores deverá estar representada na Comissão de Acompanhamento, durante a
fase de elaboração do Plano.
O segundo passo abrange o envolvimento dos actores no maior número possível de
fases de tomada de decisão, podendo basear-se nos exemplos já existentes ao nível
dos Conselhos locais de acção social e Comissões sociais de freguesia

Modelos

(Decreto-Lei 115/2006) bem como da Agenda XXI Local. As parcerias podem ser

existentes

concretizadas

em

diferentes

instrumentos

(protocolos,

contratos,

pactos,

manifestos,...), ser bilaterais ou multi-laterais e ser realizadas entre parceiros públicos
e/ou privados.
Estas parcerias devem ser estabelecidas tão cedo quanto possível (preferencialmente
desde a fase de elaboração) permitindo deste modo desenvolver uma compreensão
comum dos objectivos, dos problemas a serem enfrentados e das estratégias
possíveis e consequentes medidas de acção. Note-se, no entanto, que cada actor
poderá ter os seus próprios objectivos e prioridades, podendo ser necessário o
estabelecimento de compromissos. Em tais situações, é importante não perder de
vista o objectivo global e chegar ao acordo que melhor o permita atingir.

Reconhecendo as sinergias resultantes do estabelecimento de parcerias com os diferentes
actores responsáveis pelo sector dos transportes (ou com este relacionados) e devido à

Pacto de

consciência das limitações da intervenção das autarquias, várias cidades têm vindo a

Mobilidade

desenvolver Pactos de Mobilidade (e.g., Barcelona, Edmonton, Belo Horizonte, La
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Rochelle),

nos

quais

são

estabelecidos

os

princípios

de

orientação

para

o

desenvolvimento da estratégia de gestão da mobilidade e acessibilidade e concertados os
esforços necessários ao desenvolvimento dos projectos e iniciativas acordados.
O Pacto ou Compromisso de Mobilidade é um instrumento de natureza política, no âmbito
do qual os diferentes intervenientes estabelecem, de forma voluntária e em concertação,
os princípios orientadores subjacentes ao desenvolvimento das acções e medidas que
cada um deles se compromete a realizar, por forma a contribuir para uma estratégia de
mobilidade mais sustentável.
A realização de um Pacto da Mobilidade contribui para:
•

potenciar o estabelecimento de um compromisso alargado com os diferentes actores
do sistema;

•

desenvolver uma consciência partilhada dos problemas;

•

conceber soluções mais consensuais; e

•

articular um conjunto alargado de iniciativas, num período restrito de tempo, uma vez
que os esforços de planeamento, investimento e implementação das medidas e
acções passam a ser da responsabilidade de um conjunto mais alargado de

Pacto para a Mobilidade de
Barcelona
http://w3.bcn.es/fitxers/mobi
litat/pacte/pactemobilitate.36
7.pdf

entidades.

H.4.

Aprofundamento dos Estudos / Projectos

A implementação de algumas das medidas propostas no PMT pode implicar a
realização de estudos específicos mais pormenorizados ou de estudos prévios, os
quais deverão ser propostos e conduzidos pelo Grupo Técnico de Trabalho.
Por exemplo, nos casos em que o PMT conclui ser necessária a implementação de
uma nova linha de transporte público, terão que ser realizados, após a aprovação do
plano, estudos mais detalhados de viabilidade física e económica, bem como
projectos de definição de traçados e tecnologias.

H.5. Planeamento interno das obras, projectos e regulamentação e
execução física das propostas
Nesta fase, o Grupo de Trabalho terá que planear e gerir a execução dos projectos ou
obras propostos no PMT, assim como elaborar a regulamentação inerente (e.g.,
estacionamento, táxis ou cargas e descargas).
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O planeamento interno deverá respeitar a sequência de implementação e a

Importância da

calendarização constantes do plano de acção. Conforme anteriormente referido,

implementação da

importa assegurar que a estratégia como um todo é implementada, uma vez que

estratégia como um

existe sempre o risco da execução apenas das propostas com maior aceitabilidade.

todo

É recomendável nesta fase a elaboração de um cronograma de trabalhos
detalhado.

H.6.

Síntese

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos objectivos da fase de
Implementação do PMT, principais actividades a desenvolver, quem deverá ser
responsável pela sua execução e os documentos a produzir.
Quadro 54: Síntese da fase de Implementação do PMT
Objectivos

•

•

•

Estabelecer os
procedimentos que
conduzam à
implementação do PMT,
segundo o cronograma
(programa de acção)
estabelecido
Formalizar a
responsabilidade e
funções dos actores
envolvidos no processo
de implementação do
plano
Assegurar os meios
necessários para a
execução das medidas
propostas

Principais actividades

Intervenientes
CE

GTT

•

Estabelecimento das estruturas de
gestão e coordenação da
implementação do plano

X

X

•

Criação de parcerias locais

X

X

•

Aprofundamento dos Estudos/ Projectos
necessários à implementação do plano

X

X

•

Planeamento interno das obras,
projectos e regulamentação inerente e
execução física das propostas

X

•

Operacionalização de uma estrutura de
monitorização que permita o
acompanhamento e adaptação do plano

X

X

•

Realização dos Estudos/ Projectos
necessários à eventual introdução de
medidas correctivas

X

X

Documentos a
produzir

CA

X
•

Cronograma de
trabalhos
detalhado

•

Relatórios de
progresso

•

Estudos/Projectos
específicos

•

Regulamentos

X

X
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I. Acompanhamento e Monitorização

I.1. Introdução
Esta etapa do Plano de Mobilidade está estreitamente relacionada com a Etapa de
Implementação. Trata-se de uma fase crucial nos processos de gestão da mobilidade,
não só por permitir avaliar progressos, como também por permitir ir identificando
desvios e corrigir trajectórias. No entanto, apesar da sua importância, a monitorização
é uma das etapas frequentemente esquecidas, pelo que se optou pelo seu tratamento
em capítulo específico.
A gestão da mobilidade (e a sua compreensão) implica uma atenção continuada
sobre a forma como os sistemas evoluem, existindo a necessidade de conhecer os
resultados e a pertinência da implementação das propostas estabelecidas no
programa de acção. Os principais objectivos desta fase passam assim pela
elaboração de ferramentas de:

• medir os progressos da implementação efectiva das acções propostas
(monitorização da execução, principalmente através de indicadores de
oferta);
• fornecer informação sobre o efeito das acções executadas
(Monitorização de impactos/resultados, principalmente através
indicadores de procura);
• avaliar a contribuição das acções executadas para a prossecução dos
objectivos do plano (Monitorização do alcance dos objectivos).

Gestão do PMT e
apoio à decisão

importante
garantir a
monitorização do
PMT?

Através do estabelecimento de um conjunto de indicadores que
permitam:

Acompanhamento

Porque é

Através da elaboração de relatórios de acompanhamento que permitam
identificar a necessidade de desenvolver medidas correctivas.,
possibilitando o reforço ou a adaptação de acções que não estejam a ser
eficazes ou não estejam a ir de encontro aos objectivos definidos. A
monitorização permite, assim, intervir sobre o conteúdo do PMT sem
esperar pela avaliação no âmbito de revisão do plano.
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Através da constituição de um conjunto de procedimentos que permitam
aprender com a experiência de implementação do plano e melhorar a
compreensão do desempenho dos instrumentos utilizados.
Aprendizagem e
melhoria na
actuação

Comunicação e
participação

Tal poderá ser obtido com uma efectiva observação (antes e depois) dos
efeitos da estratégia desenvolvida sobre os principais indicadores de
resultado e face aos principais objectivos do plano. Adicionalmente, os
indicadores seleccionados podem permitir comparar o desempenho das
medidas implementadas em relação aos resultados obtidos em
cidades/concelhos semelhantes (benchmarking).
Através da elaboração de conteúdos que permitam informar a Comissão
Executiva (conclusões, sínteses), os diversos parceiros/actores e a
população sobre a implementação do plano, assim como recolher
opiniões sobre as medidas executadas.

No Reino Unido, o Department for Transport disponibiliza na sua página Web
(http://www.dft.gov.uk/pgr/regional/ltp/guidance/localtransportsplans/policies/)

uma

ferramenta que permite que as autoridades locais comparem os seus resultados com
os resultados obtidos por outras autoridades e com a média nacional, relativamente
aos indicadores de transporte nacionais.
Geração de

Neste sentido, é fundamental estabelecer metodologias e rotinas de recolha de

mecanismos de

informação que permitam ir acompanhando o desenvolvimento do PMT e implementar

feedback

uma abordagem pedagógica continuada para melhorar os termos de acção e a prática

regular

local. As ferramentas de monitorização devem, assim, levar a uma análise e síntese
dos resultados que permita tirar conclusões, não se limitando a ser uma simples base
de dados. Os resultados da avaliação desenvolvida devem gerar mecanismos de
feedback regular no processo, de forma a permitir adaptações ao plano e,
eventualmente, mudanças nas políticas a seguir, devendo também ser levados em
consideração na revisão do plano ao fim do período estabelecido de 5 anos.

I.2. Constituição da estrutura de acompanhamento e monitorização
A monitorização e a avaliação dos PMT podem ser feitas, de forma transparente, pela
Quem deverá ser

própria autarquia ou por um organismo independente.

responsável pela
monitorização e

Na autarquia, este papel poderá ser executado pelo Grupo Técnico de Trabalho que

qual o seu papel?

deverá:
•

implementar um conjunto de ferramentas de monitorização (com o eventual apoio
da Comissão de Acompanhamento), nomeadamente através do estabelecimento
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de um conjunto de indicadores, validados pela Comissão Executiva;
•

avaliar os resultados obtidos face aos objectivos estabelecidos no plano (tanto
quantitativos como qualitativos);

•

consultar a população a fim de avaliar as alterações de comportamento ocorridas e
as opiniões sobre as propostas executadas;

•

propor e conduzir a realização de eventuais medidas correctivas e adaptações do
plano;

•

transmitir regularmente à Comissão Executiva as principais conclusões deste
processo;

•

produzir os relatórios de progresso.

I.3. Processo e estruturas de monitorização
A monitorização deve cumprir os seguintes critérios:
• “existência de objectivos: que actuam como referencial da monitorização, em
complemento de standards e de normas aceites;
• capacidade de avaliar: permitindo medir e julgar o sucesso;

Exigências da

• noção da temporalidade;
• existência de informação: compreendendo o que está a acontecer e quais os

monitorização

mecanismos de retracção positiva e negativa que o sistema incorpora;
• orientação para a acção: agindo de forma correctiva.” 34
A construção do sistema de monitorização deve atender a duas fases: a primeira,
dedicada

à

concepção

do

modelo

e,

a

segunda,

destinada

à

sua
1ª Fase da

operacionalização.

construção do
A primeira fase passa pela estruturação dos domínios essenciais de análise e

sistema de

intervenção, tendo em conta os objectivos de monitorização referidos; a selecção de

monitorização:

indicadores, definição das variáveis e valores de referência e metas que lhe estão

Concepção do

associados; a avaliação da facilidade de obtenção de dados e a definição do modelo

modelo

de implementação.
Nesta fase, a selecção de indicadores deve permitir realizar não só a monitorização

34

Fonte: Métodos e Técnicas para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, A Experiência dos Projectos Polis
(Colecção Expoentes; 8). Parque EXPO, SA. Lisboa, 2010
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da execução das acções preconizadas no plano, mas sobretudo a monitorização
dos seus resultados e da sua contribuição para os objectivos do PMT.
No que concerne à monitorização da execução das acções (primeiro nível de
acompanhamento), refira-se que esta assenta principalmente em indicadores de
Monitorização
da execução das
acções

oferta (e.g. km de pista ciclável construída) que devem permitir efectuar o controle do
que estava previsto fazer e do que realmente se fez, em termos do cronograma
(Programa

de

Acção)

estabelecido.

Possibilitam,

deste

modo,

detectar

desvios/atrasos na implementação de algumas acções, identificar causas e agilizar a
sua solução, assim como desencadear o início de acções que sejam dependentes de
propostas já implementadas.

Figura 8: Monitorização da execução das acções
Fonte: adaptado de Manual de Metodologias e Boas Práticas para a elaboração de um Plano de Mobilidade
Sustentável; Transitec/CM Barreiro/CM Loures/CM Moita; OQR MARE, Sub-projecto TRAMO (2008)

Relativamente à monitorização de resultados e alcance dos objectivos do PMT,
esta assenta num conjunto de indicadores que permita avaliar os impactos das
Monitorização
de resultados e
do alcance dos
objectivos

acções e medir a conformidade entre os objectivos e os resultados do plano.
A operacionalização dos indicadores deve compreender a organização da informação
necessária, a identificação das variáveis e procedimentos a adoptar, assim como a
definição de um valor a atingir (meta). O ideal seria que todos os indicadores fossem
mensuráveis, mas nem todos os elementos a avaliar são quantificáveis ou permitem
uma recolha rotineira dos dados necessários. Nos casos em que não é possível fixar
valores poderá ser indicada a dinâmica de evolução esperada. O estabelecimento

Estabelecimento de

de metas permite aferir se os objectivos são alcançados ou se, pelo contrário, os

metas

resultados ficam aquém do esperado. No primeiro caso, a entidade responsável pela
implementação do plano pode optar por estabelecer um objectivo mais ambicioso,
com metas mais elevadas. No segundo, em que as acções executadas não estão a
contribuir para a prossecução dos objectivos do plano, deverá proceder-se à análise
das causas do desvio e definir-se, se necessário, medidas correctivas.
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Note-se que, para ser possível a medição dos impactos do PMT, é necessário
estabelecer a situação de referência relativa ao período anterior à implementação
das acções propostas. Este retrato inicial deve ser realizado através da selecção de
indicadores pertinentes e claramente definidos.
O processo metodológico desta função da monitorização encontra-se esquematizado
na figura seguinte.

Figura 9: Monitorização do alcance dos objectivos
Fonte: Adaptado de “Observatoires des plans de déplacements urbains: de la méthode aux indicateurs”
(Certu, 2001)
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Relativamente à segunda fase de construção do sistema - a operacionalização do
processo de monitorização - importa referir que este terá que ter por base um regular
2ª Fase da

fornecimento de informação e uma sistemática acumulação de dados históricos que

construção do

permitam suportar a avaliação in continuum e, assim, levar à produção de políticas e

sistema de

propostas melhor adaptadas à realidade local, assim como a uma melhor divulgação

monitorização:

e controlo dos resultados do plano35.

Operacionalização

A existência de informação apropriada é um factor crítico neste processo, sendo

do modelo

necessária a criação de mecanismos para a sua recolha, produção, actualização
regular, circulação e partilha. Os custos e as dificuldades organizativas destes
procedimentos constituem muitas vezes entraves difíceis de ultrapassar.

Observatórios
locais da
mobilidade

Uma solução para a sua operacionalização pode passar pela criação dos
Observatórios locais de mobilidade envolvendo diversos actores/operadores de
transporte e implicando-os no esforço da recolha. Parte da informação necessária é
já hoje compilada pelos diferentes actores, implicando “apenas” o estabelecimento
dos protocolos de aquisição e tratamento dessa informação.
Nos países em que a reflexão e a intervenção sobre os sistemas de acessibilidades e
mobilidade já têm mais anos do que em Portugal verifica-se que, associado à
consolidação de uma estratégia sobre esta temática, surge muitas vezes a
necessidade de criar um Observatório da Mobilidade, o qual é inclusivamente de
constituição obrigatória em alguns países. Estas estruturas recolhem e analisam a
informação sobre as principais dinâmicas de mobilidade e acessibilidade concelhia e
disseminam a informação resultante junto aos principais actores e ao público em
geral, permitindo avaliar de modo quantitativo os principais impactes do sector dos
transportes e avaliar o nível de sucesso das medidas e acções que vão sendo
implementadas ao longo do tempo.

Plano de Acção
para a
Mobilidade
Urbana (CE)

Esta forma de agir vem de encontro ao disposto na política europeia para a
promoção da mobilidade sustentável. No recente Plano de Acção para a Mobilidade
Urbana da Comissão Europeia36 está presente a intenção de lançamento de um
estudo sobre o modo de melhorar a recolha de dados no domínio dos transportes
35

Se esta segunda fase da construção do sistema de monitorização for exercida internamente pela autarquia (o que
se julga recomendável) deverá ser definida a sua inserção na estrutura informática da Câmara, dando especial
atenção à sua relação com o SIG (Sistema de Informação Geográfica) Municipal, ferramenta muito útil de suporte à
monitorização.
36 COM(2009) 490
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urbanos e da mobilidade (acção 16), assim como a proposta de criação de um
observatório da mobilidade urbana, sob a forma de uma plataforma virtual (acção
17). Este terá como objectivo a partilha de informações, dados e estatísticas, a
monitorização da evolução e a facilitação do intercâmbio de melhores práticas entre
profissionais do sector dos transportes.

O Estudo de Mobilidade Sustentável de Mértola propõe a implementação de um
“Observatório da Mobilidade” no âmbito do qual se constitua um sistema de recolha,
tratamento e divulgação de informação sobre o sistema de transportes e mobilidade, que
apoie a tomada de decisões que se traduzam numa melhoria desse mesmo sistema. A
implementação deste Observatório pressupõe a constituição de um Grupo Técnico de
Trabalho (GTT) responsável pela recolha, tratamento e divulgação da informação e de um
Grupo

Consultivo

dos

Transportes

e

Mobilidade

(GCTM)

responsável

pelo

Exemplo do Plano
de Mobilidade de
Mértola

acompanhamento do GTT e pela definição de orientações de actuação para os vários
intervenientes no sistema de transportes.
O GTT deverá ser operacionalizado por técnicos da autarquia, garantindo-se, no entanto, a
existência de interlocutores do Agrupamento de Escolas, do operador de transporte, de
instituições de cariz social e outras que venham a ser consideradas relevantes. O GCTM
será constituído por representantes do GTT, por responsáveis autárquicos, por responsáveis
do Agrupamento de Escolas, por responsáveis do operador de transporte e por outras
“forças vivas” do concelho, cuja participação se considere pertinente.

Fonte: Projecto Mobilidade Sustentável (APA) – Concelho de Mértola, IDE-FCSH/UNL, 2007
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Outra forma de descentralizar o esforço da monitorização pode passar pelo
desenvolvimento de processos de monitorização participados. As experiências
Monitorização e

desenvolvidas a nível internacional apontam para que o sistema de actores

avaliação

tradicionalmente envolvido na monitorização possa ser alargado. Apesar de,

participativa

usualmente, estes serem técnicos dos municípios ou de entidades responsáveis pela
implementação dos planos, o interesse por novas formas de agir tem aumentado.
Com efeito, a monitorização e a avaliação desenvolvidas por ONGs, agências
governamentais, organizações económicas, e pelos próprios cidadãos têm vindo a
ganhar destaque.
“O conceito de monitorização e avaliação participativa (PM&E) é referido como um
processo prometedor, envolvendo população local e agências de desenvolvimento na
medida em que permite promover processos de decisão conjuntos sobre como os
novos desenvolvimentos devem ser medidos, descobrindo‑se assim novas maneiras
de avaliar e de aprender com a mudança.” (Baptista e Silva, J., 2010)
Esta forma mais inclusiva de monitorizar permite também comprometer outros actores
na recolha de informação, análise de dados e partilha de resultados, distribuindo
deste modo o esforço e custos da monitorização. As tecnologias de informação
emergentes, por exemplo, o Google Earth, poderão desempenhar um papel
importante neste processo.

I.4. Indicadores de monitorização
O processo de monitorização assenta, assim, sobre a constituição de um conjunto de
indicadores que, devem:
•

ser abrangentes e reflectir os vários elementos e dimensões da mobilidade;

•

ser flexíveis de modo a permitirem adaptações locais, tendo em consideração as
características específicas dos concelhos e das diferentes realidades territoriais

Características dos

em estudo (e.g. urbano / rural);

indicadores
•

ser facilmente compreensíveis por todos e simples na sua construção, utilizando
uma metodologia replicável e não ambígua;

•

ter em consideração a disponibilidade de dados existente, o custo de obtenção
regular destes dados e a capacidade de operacionalização de cada município
(recursos humanos e financeiros);

204

I –ACOMPANHAMENTO
E MONITORIZAÇÃO

•

permitir, tanto quanto possível, a comparação entre diferentes sistemas de
mobilidade.

•

mostrar a sua evolução ao longo do tempo, de modo a comprovar a adequação
do sistema de mobilidade e das medidas executadas aos objectivos estabelecidos
no plano.

Os PMT deverão, incluir um conjunto de indicadores comuns obrigatórios,
definido no âmbito das Directrizes Nacionais para a Mobilidade37, e um conjunto
38

mais adaptado ao contexto de cada plano de mobilidade .

2 conjuntos de
indicadores

Este último deverá ser desenvolvido pelo Grupo Técnico de Trabalho (com o eventual
apoio da Comissão de Acompanhamento e a consulta aos diversos serviços da
Câmara) e validado pela Comissão Executiva, processo que permitirá realizar
correcções e incluir/excluir alguns dos indicadores. A escolha dos indicadores deve
ser realizada estrategicamente, começar na fase de diagnóstico (de modo a permitir
análises comparativas) e afinada, posteriormente, em função dos objectivos
específicos de cada plano. Neste processo, a equipa poderá discutir com outras

Indicadores a
desenvolver por
cada município

autarquias (especialmente dentro da mesma região) que indicadores serão os mais
adequados para realizar uma análise de benchmarking do seu desempenho.
Note-se que existem vantagens em incorporar, nestes conjuntos, alguns indicadores
consagrados em estudos de monitorização a nível nacional e internacional (e.g.
“European Common Indicators”, “Urban Audit”, “Millenium cities database for
sustainable mobility – analyses and recommendations” da UITP) de modo a comparar
os resultados obtidos com outras situações de referência e reduzir os custos na
obtenção de dados.
No Reino Unido, o governo nacional estabelece indicadores obrigatórios (indicadores
nacionais) que devem ser combinados com indicadores locais. No conjunto de indicadores
nacionais existem 10 indicadores específicos dos transportes. Os Local Transport Plans

Exemplo dos Local

(LTP) devem estabelecer o impacto esperado do plano sobre estes indicadores, assim como

Transport Plan (Reino

descrever e, se possível, estimar os impactos esperados sobre outros indicadores que não são
específicos dos transportes, mas onde estes são determinantes, nomeadamente, os

37

Directrizes Nacionais para a Mobilidade, IMTT/TIS, 2011
Para mais informação consultar o Anexo O, onde são apresentados os indicadores estabelecidos pelas Directrizes
Nacionais para a Mobilidade e se fornecem exemplos de outros indicadores que poderão integrar o conjunto a
desenvolver por cada município

38
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indicadores relativos à qualidade do ar, às emissões de CO2 e à obesidade infantil. Para
além destes, as autoridades de transportes podem estabelecer indicadores adicionais
adequados às especificidades locais, tendo presente a necessidade de produzir um conjunto
limitado, mas robusto, que não se torne demasiado oneroso ou difícil de medir.
Os 10 indicadores de transportes no conjunto nacional de indicadores são:
1. Diminuição da percentagem de mortos ou feridos graves no total de acidentes rodoviários
registados;
2. Diminuição da percentagem de crianças mortas ou gravemente feridas no total de acidentes
rodoviários registados;
3. Velocidade média de viagem durante a hora de ponta da manhã;
4. Percentagem de rodovias principais onde a manutenção deve ser considerada;
5. Percentagem de rodovias não-principais onde a manutenção deve ser considerada;
6. Nível de acesso aos serviços e equipamentos por transportes públicos, a pé e de bicicleta;
7. Nível de acesso ao emprego por transportes públicos, a pé e de bicicleta;
8. Número de viagens em autocarro local e metro ligeiro;
9. Tempo de espera médio dos serviços de autocarros;
10. Modo de transporte habitual nas deslocações casa-escola das crianças.
(Fonte: http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/nationalindicators/)

I.5. Relatório de Progresso (Monitorização)
No processo de monitorização a desenvolver, recomenda-se a produção de
Realização de

Relatórios de Progresso com uma periodicidade bianual, nos quais seja possível:

relatórios de

•

avaliar a implementação do plano e detectar desvios ao cronograma
estabelecido no PMT;

progresso de 2 em 2
anos

•

avaliar a evolução do sistema de mobilidade, fornecendo informação sobre
o efeito das acções executadas e identificando a eventual necessidade de
adaptar/corrigir as medidas propostas no PMT39.

Este relatório deve ser o mais parametrizado possível e deve ser de divulgação
pública obrigatória. Nele deverá constar a análise desenvolvida para os dois
conjuntos de indicadores anteriormente descritos: os estabelecidos pelas directrizes
39

Refira-se que a leitura da evolução dos indicadores de resultados tem que ser realizada com algum cuidado
porque algumas das medidas têm períodos de maturação mais demorados (por exemplo, o ramp up de um sistema
de metro pode ser de vários anos), mas ainda assim é fundamental garantir que a evolução dos indicadores é
apresentada periodicamente.
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nacionais e os desenvolvidos por cada município.
O Grupo Técnico de Trabalho (GTT) poderá ser o responsável pela produção deste
documento.

I.6. Síntese
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos objectivos da fase de
monitorização do PMT, principais actividades a desenvolver, quem deverá ser
responsável pela sua execução e os documentos a produzir.

Quadro 55: Síntese da fase de Monitorização do PMT
Intervenientes
Objectivos

•

Medir os progressos
da implementação
efectiva das acções
propostas

•

Avaliar o efeito das
acções executadas e
a sua contribuição
para a prossecução
dos objectivos do
plano

•

Identificar a
necessidade e
desenvolver medidas
de
correcção/adaptação
do plano

•

•

Aprender com a
experiência de
implementação do
plano e melhorar a
compreensão do
desempenho dos
instrumentos
utilizados
Elaborar conteúdos
que permitam
informar a Comissão
Executiva, os
diversos actores e a
população sobre a

Principais actividades
CE

GTT

1. Constituição da
estrutura de
acompanhamento e
monitorização

X

X

2. Concepção do modelo
de monitorização:
selecção de indicadores
(execução, resultados e
contexto
/conhecimento),
definição de metas;
avaliação da facilidade
de obtenção de dados e
definição do modelo de
implementação

X

X

3. Operacionalização do
modelo de
monitorização: criação
de mecanismos para a
recolha, produção,
actualização regular e
partilha de informação
para os indicadores;
comparação dos
resultados obtidos com
as metas estabelecidas;
identificação das
causas de eventuais
desvios

X

CA

Documentos a
produzir

X

•

X

Relatórios de
Progresso
(monitorizaçã
o) bianuais

X
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Intervenientes
Objectivos
implementação do
plano, assim como
recolher opiniões
sobre as medidas
executadas

Principais actividades

4. Definição de medidas
correctivas/adaptações
ao plano
5. Realização de relatórios
de progresso, de dois
em dois anos.
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CE

GTT

X

X

X

CA

Documentos a
produzir

J –PARTICIPAÇÃO
PÚBLICA

J. Participação Pública
As Directrizes estabelecem o modelo de participação pública que deverá ser
desenvolvido ao longo do processo de realização e implementação dos Planos
de Mobilidade. Este capítulo do Guia tem como objectivo sistematizar para as
diferentes fases do plano, quais podem ser as acções a desenvolver para promover a
participação pública, nas diferentes dimensões de informação, auscultação ou
participação activa. Para cada uma destas tipologias de participação serão
apresentados os principais formatos e exemplos da sua aplicação.

J.1.Enquadramento
A participação pública é uma questão central para o exercício de uma boa
governança e para o fortalecimento das comunidades locais.
Nos PMT, a participação pública diz respeito aos processos de informação e consulta
dos cidadãos, durante o processo de planeamento, contribuindo deste modo para a
sensibilização, o envolvimento, a promoção da co-responsabilização da comunidade
bem como para a redução dos conflitos e reacções à mudança. Os processos de
discussão pública devem ser amplamente divulgados e abertos à participação de
todos e deverão ser adequados à realidade local, tendo em consideração as relações
entre os agentes locais, a força e o grau de organização dos movimentos sociais, as
limitações legais, bem como os elementos sociais, culturais, económicos e políticos
da área em estudo.
No desenvolvimento do processo de participação é pois fundamental encontrar o
equilíbrio ‘adequado’ entre os desejos de maior envolvimento e os custos
associados a estes processos, em especial no que se refere aos recursos monetários
e à morosidade envolvida.
É ainda necessário identificar, desde a fase inicial, quais os processos de
planeamento ‘abertos’ à discussão e os objectivos de planeamento ‘fixos’.
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J.1.1.

Tipos de participação pública

Os níveis de participação pública podem ser bastante variados, desde um
envolvimento mais passivo de transmissão e recepção de informação até processos
de co-decisão ou gestão partilhada. Consoante as diversas fases do processo dos
PMT podem ser adoptados processos mais passivos ou mais activos, bem como
assumir maior ou menor grau de formalização. De um ponto de vista teórico e
metodológico, distinguem-se oito níveis na escada da participação pública (Arnstein,
1969), que se podem agrupar em quatro grandes níveis.
Quadro 56: Níveis de participação
Não participação

Alguns dos formatos comuns para informação pública incluem os anúncios
de planos ou decisões, a sua publicação ou apresentação em locais
públicos, divulgação em jornais ou mesmo rádio, televisão ou internet, com
possibilidade de leitura dos documentos produzidos. O processo de
informação pode também ser usado como uma forma de auscultação e
obtenção de opiniões de grupos alargados da população, designadamente
através do uso da internet.

Auscultação e
consulta

Processo bidireccional que promove a oportunidade para que os grupos
estruturados e com interesses directos mais evidentes na sociedade local
identifiquem problemas, discutam ideias, reajam a propostas, partilhem
opiniões e pontos de vista.
Os formatos mais comuns para promover os processos de auscultação e
consulta incluem sessões dedicadas de discussão, workshops,
conferências restritas, inquéritos de opinião, focus groups.
Os processos formais de consulta pública, tal como os estipulados ao nível
dos PMOT, enquadram-se nesta categoria de participação.

Participação
Activa

Processo multi-direccional, com a participação activa de todos os
intervenientes no processo de decisão. Procura-se que os participantes
cheguem a acordo sobre os principais planos e programas desenvolvidos,
de uma forma colaborativa.
Entre os principais formatos e instrumentos adoptados estão as mesas
redondas, grupos de trabalho, conferência de consensos ou ainda
processos de mediação com as partes interessadas.
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Grau crescente de participação na tomada de decisão

Informação

Processo unidireccional (autoridade – cidadão) de ampla divulgação. O
processo informativo assume-se como um passo importante para uma
maior consciencialização quanto aos problemas existentes ao nível da
mobilidade local, para manter os cidadãos informados quanto ao modo
como as autoridades os pretendem resolver, mas também como forma de
criar interesse e promover uma participação local mais activa em etapas
subsequentes.
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J.1.2.

Organização dos processos de participação

Os processos de participação pública deverão ser organizados de acordo com um
processo de planeamento de actividades que inclui, entre outros:

Definição dos
agentes a
envolver

Definição do
roteiro da
participação

Trata-se de definir os agentes que integram a designada sociedade
civil estruturada. Enquadram-se neste âmbito os grupos de
interesse local, designadamente as entidades que integram a
Comissão de Acompanhamento do PMT (Assembleia Municipal,
Juntas de Freguesia, operadores de transporte, associações de
moradores e comerciantes, comissões de utentes, grupos e
organizações sociais, incluindo representantes de deficientes,
idosos, organizações ambientais ou culturais, etc.)
Trata-se de estabelecer os objectivos, o cronograma temporal,
afectar recursos e orçamentos. O planeamento do processo de
participação deve ser encarado como uma etapa fundamental,
devendo começar pela identificação e clarificação dos tópicos e
objectivos a alcançar e pela determinação e apresentação, à
partida, das condições e limites ao processo de participação,
nomeadamente temas negociáveis e aqueles que não são sujeitos
a discussão, de modo a que todas as partes interessadas
conheçam os objectivos, regras, organização, procedimentos e
resultados esperados deste processo.
Neste planeamento deve ser ponderado, face ao contexto social e
cultural local, se o processo participativo deve ser conduzido de
forma isolada por grupos de interesse (ex. sessões direccionadas
por grupo) ou na sua globalidade.

Agendamento e
divulgação

Execução dos
eventos e
sistematização
dos resultados
obtidos

Trata-se de efectuar o planeamento fino com a fixação das datas
concretas para a realização dos processos de participação mais
activa e a sua divulgação junto das partes interessadas. No caso
dos processos de participação ao nível informativo, trata-se de
estabelecer os períodos em que as acções de informação irão
decorrer.
Trata-se de efectuar a própria acção e sobretudo de sistematizar e
divulgar aos participantes os resultados obtidos ao longo do
processo (feedback). A informação e resposta às partes
interessadas sobre os resultados do processo de participação,
especialmente sobre o modo como os seus comentários
contribuíram para a tomada de decisão, não deve ser esquecida.
Na execução dos eventos, pode ser aconselhável recorrer-se a
facilitadores como garante de uma maior imparcialidade do
processo, aumentando a confiança dos participantes para
expressar as suas opiniões ao mesmo tempo que pode contribuir
para reduzir o risco de conflito ou tensões entre os participantes.
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J.1.3.

Vantagens e desvantagens dos processos de participação pública

Desvantagens

Vantagens

Não participativos

Participativos

•

custos baixos

•

relativamente rápidos

•
•

clara liderança do processo

•

realizável com procedimentos de
rotina

levanta poucos conflitos

•

forte compreensão

•

forte empenho

•
•

maior aceitação

•

maior transparência

•
•

maior justiça

•

identificação mais forte com uma
política/ projecto

maior credibilidade das autoridades

•

gera poucas expectativas

•
•

fácil gestão

•

bom primeiro passo para conseguir
a atenção para uma política/
projecto

•

integração dos utilizadores finais no
desenvolvimento e concepção

•

conhecimento
limitado
dos
objectivos por parte dos cidadãos

•

custos mais elevados

empenho
limitado
implementação

na

•

maior lentidão

•

•

problemas de liderança

•

fraco
processo
desenvolvimento

de

•
•

gestão difícil

•
•

falta de elementos importantes
de

•

geração de fadiga nos agentes

•

decréscimo de credibilidade
autoridades em caso de falha

•

risco de maior injustiça se apenas
participam grupos organizados

•

permite
elevada
/cobertura

risco
de
informação”

distribuição

“sobrecarga

não consideração de impactes
relevantes para alguns grupos da
população

influência directa dos interessados nas
decisões políticas

geração de conflitos e dificuldades em
atingir um consenso
das

Fonte: Projecto TRANSPLUS, 2003, 5º Programa Quadro de I&D, Comissão Europeia

J.2. Desenvolvimento do processo de participação nos PMT
As orientações presentes nas Directrizes pretendem assegurar que a política de
mobilidade é desenvolvida de forma transparente e participativa, desde as primeiras
fases do planeamento. Os principais momentos de participação que ocorrem ao
longo das etapas do ciclo do processo de decisão do PMT são ilustrados na figura
seguinte.
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Figura 10: Ciclo de decisão: momentos chave de participação e seus objectivos
gerais
Nesse sentido, devem ser dirigidos esforços específicos para que os grupos com
interesses directos mais evidentes estejam envolvidos no decurso de todo o
processo, procurando adequar os melhores formatos, mecanismos e ferramentas de
comunicação a cada etapa (por exemplo, a incorporação de actividades e jogos para
crianças sobre o tema mobilidade e transportes pode ser pensada, como forma de

Adequação dos
mecanismos e
ferramentas de
comunicação aos
grupos de interesse

estimular o interesse pelo tema).
No entanto, e no sentido de evitar situações de excesso de participação que poderão
originar cansaço e desmotivação por parte dos agentes envolvidos, é aconselhável
que, em fase de planeamento do processo de participação, seja avaliada a

Integração com

pertinência

outros processos de

da

sua

integração

com

outros

processos

de

participação,

designadamente os associados à Agenda XXI local ou ainda aos processos
decorrentes dos PMOT.
Nos pontos seguintes apresenta-se para cada uma das principais fases do PMT, o
tipo de participação pública que pode ser adoptado, quais os agentes mais
directamente envolvidos, os objectivos a alcançar com este processo, bem como
uma indicação dos possíveis formatos de participação a usar.
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Quadro 57: Participação pública nos PMT

Preparação
(Planeamento)

Fase

Tipo de
participação
a promover

Participante
s

Objectivos

Auscultação
e consulta

Grupos
estruturados
(CA)

Dar a conhecer a intenção de encetar o
processo do PMT e seus objectivos
gerais e procurar envolvimento e
comprometimento das partes

Conhecer e discutir problemas
concretos (1ª etapa)

Elaboração: diagnóstico e definição de objectivos e propostas

Auscultação
e consulta
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Participação
activa

Grupos
estruturados
(CA)

Grupos
estruturados
(CA)

Discutir progressos e resultados do
diagnóstico, incluindo feedback do
próprio processo de consulta. Pode
incluir referências às propostas de forma
a mapear os possíveis conflitos face aos
interesses dos vários stakeholders (2ª
etapa)

Definir objectivos e propostas e
estabelecer os planos de acção (3ª
etapa)

Divulgar resultados do diagnóstico (após
2ª etapa de consulta e produção de
relatório de diagnóstico) e recolher
opiniões
Informação,
Auscultação
e consulta

Sociedade
alargada
Divulgar os objectivos a alcançar, as
propostas formuladas e os seus
benefícios, evidenciando os indicadores
chave para avaliação de progresso

Formatos a adoptar

Debates abertos ou sessões
dedicadas a cada grupo social, que
podem ser organizados por área
geográfica ou para toda a área de
intervenção.

1ª etapa - sessão dedicada por
tema, grupos ou áreas geográficas.
O recurso a facilitadores para
organização e animação das
sessões deve ser ponderado.
2ª etapa - Debate aberto com todos
os grupos estruturados (confronto de
expectativas).
Sessão dedicada (ex. dia do
planeamento) por tema, grupos ou
áreas geográficas, ou sessão única
organizada em grupos de trabalho.
Pode continuar a ser feito com
recurso a facilitadores, mas não é
tão relevante como na 1ª etapa.
Internet, Sistema de informação,
Suplemento em jornal regional,
Fóruns abertos ao público,
Apresentações em eventos gerais,
feiras ou exposições. Deve ser dada
a possibilidade de emitir e registar
comentários e opiniões.
Realização de uma audiência,
conferência para exposição do
produto final onde são apresentadas
as directrizes globais, as propostas
específicas por tópico (transporte,
estacionamento, etc.). Nesta fase é
recomendado o uso de documentos
síntese (numa linguagem acessível
a todos), vídeos e outros meios que
possam ser usados na ampla
divulgação do plano.
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Implementação

Fase

Tipo de
participação
a promover

Participante
s

Participação
activa

Grupos
estruturados
(CA)

Informação e
Auscultação
e consulta

Sociedade
alargada

Objectivos

Formatos a adoptar

Promover parcerias locais para
implementação

Reuniões regulares de progresso.
Dinamização do sistema de
informação.

Monitorização de progresso
Divulgação de progressos e resultados,
incluindo opinião sobre as medidas
executadas ou em execução

Em especial através do sistema de
informação.
Eventos abertos ao público.

No âmbito do desenvolvimento do Plano de
Constituição dos grupos de trabalho interparceiros no 2º workshop técnico sobre
“Mobilidade Sustentável em Ponta Delgada”

Mobilidade Sustentável de Ponta Delgada
foram realizados 2 Workshops Técnicos
envolvendo potenciais parceiros identificados

Exemplo do Plano de

como actores directos ou indirectos da

Mobilidade Sustentável de

problemática da mobilidade na cidade. O 1º

Ponta Delgada

workshop teve como objectivo estabelecer a
“Visão”, a “Missão” e os “Objectivos” do
Plano de Mobilidade Sustentável a elaborar,
tendo resultado na elaboração de uma análise
SWOT para definição de áreas de intervenção
prioritárias no âmbito do projecto. O 2º
Workshop teve, por sua vez, como objectivo
definir, através de debate e consenso entre
todas as instituições públicas e privadas
presentes, o “Programa de Execução do
Plano de Mobilidade Sustentável do Centro
da

Cidade

de

desenvolvimento

Ponta
dos

Delgada”.
workshops

O
foi

dinamizado por discussões em grupos de
parceiros heterogéneos (4 a 6 elementos
cada), a quem foi fornecida antecipadamente
documentação de trabalho. A fase final de
cada workshop foi dedicada “à apresentação,
Fonte: Plano de Mobilidade Sustentável de Ponta
Delgada, Centro Informação Geográfica e
Planeamento Territorial (Universidade dos Açores),
CMPD, 2008

discussão e tentativa de convergência e
sinergia de todas as propostas apresentadas,
para ratificação”.
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K. Sistema de Informação
O estabelecimento de um sistema de informação eficaz é outra das vertentes que
deve ser considerada ao longo do processo de elaboração e implementação do Plano
de Mobilidade e Transportes. O objectivo desta etapa passa por identificar, para cada
uma das fases do plano, as alternativas de disseminação da informação (veículos de
transmissão da informação) e os principais conteúdos que devem ser considerados.

K.1.

Enquadramento

A informação é sem dúvida uma ferramenta indispensável de gestão, sendo
imprescindível em contextos de elevada complexidade caracterizados por uma forte
interacção e diversidade de agentes, como é o caso do planeamento da mobilidade.
Neste

contexto,

considera-se

que

as

diversas

actividades

associadas

ao

planeamento, gestão e monitorização do desempenho do sistema de mobilidade,
incluindo a partilha dessa mesma informação com os diversos agentes, devem ser
suportadas por um sistema de informação eficaz, tirando vantagem e adoptando tanto
quanto possível sistemas de informação geográfica (SIG) e tecnologias de informação
e comunicação (TIC).
Tal sistema de informação deve ser entendido numa dupla perspectiva:
•

na vertente interna de gestão, acompanhamento e monitorização;

•

na vertente externa de informação e sensibilização aos cidadãos, incluindo a
divulgação de resultados e progressos alcançados.

K.1.1. Pilares para o desenvolvimento de um sistema de informação para a
mobilidade
A concepção do sistema de informação deverá ter por base alguns atributos
fundamentais:
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Integrador

Contemplando um vasto conjunto de informação relevante para a compreensão
dos problemas da mobilidade, funcionando como interface para diversas bases
de informação, quer ao nível do planeamento e usos do solo, quer da própria
operação de transporte

Compatível

Suportado em tecnologias que permitam uma compatibilização com os sistemas
de informação existentes

Simples

Dispondo de aplicações de suporte à gestão, contendo os indicadores-chave
para a monitorização de desempenho

Acessível

Através de interfaces que permitam a exploração e partilha de dados e
informação por parte dos diferentes agentes, incluindo os cidadãos em geral

Atributos do
sistema de
informação

Para além destes atributos base, o desenvolvimento de um sistema de informação no
contexto do PMT deve assentar numa reflexão que contemple a resposta às
seguintes questões:
•

Questões a atender

Construção do sistema: Existe já um sistema de informação? Pode ser
adaptado e melhorado? O que é preciso?

no desenvolvimento
•

do sistema de

Organização: Qual a informação que precisa de ser integrada? Quem dispõe
dessa informação? Como proceder a essa integração (integrar ou articular)?

informação
•

Distribuição: Quem tem acesso e a que níveis? Como gerir a informação
considerada sensível?

K.2. Desenvolvimento do sistema de informação no âmbito dos
PMT
Ao longo do desenvolvimento deste Guia foi sendo apontada a importância da
adopção de SIG, como ferramenta de suporte à análise dos PMT. Por outro lado, foi
também sendo reforçada a importância da participação pública nos processos de
decisão e a necessidade de garantir um processo de monitorização eficaz. Estes
pontos-chave remetem para a necessidade de suportar o desenvolvimento dos PMT
em sistemas de informação.
Não cabe no âmbito deste Guia proceder à definição das especificações técnicas de
um sistema de informação, sendo que tal decisão compete à própria autarquia;
contudo, importa aqui indicar os principais aspectos que devem ser considerados nas
diversas etapas de desenvolvimento do PMT.
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Identificar e avaliar as características base dos sistemas de informação
existentes no âmbito da área geográfica em análise e capacidade de
integração (interface) da informação constante nas diversas bases de
informação.
Prédiagnóstico

Em caso de não existência de um sistema de informação, avaliar as
condições para o seu desenvolvimento (com recursos internos ou externos)
e estabelecer as principais funcionalidades do mesmo.
Estabelecer protocolos com entidades envolvidas na CA para integração e
actualização de informação relativa aos sistemas pelos quais são
responsáveis (ex. operadores de TP).

Diagnóstico e
elaboração de
propostas

Implementação

Incorporar e actualizar a base de informação com os resultados obtidos
nesta fase (ex. levantamentos de estacionamento, tráfego, mobilidade, etc.).
Desenvolver interfaces do sistema de informação (intra e internet).
Difundir e publicar os resultados e indicadores de progresso através do
interface externo (internet ou outro).
Manter actualizado o sistema de informação

Enquanto ferramenta de suporte à divulgação e participação, o sistema de
informação tem de ser pensado e implementado tendo em consideração a sua
facilidade de utilização, condições de acessibilidade na web para cidadãos com
necessidades especiais, actualidade da informação, bem como tendo uma
preocupação quanto à clareza dos conteúdos por não técnicos.
Por último, refira-se que o sistema de informação pode ser encarado como um 1º
passo para a criação dos observatórios locais da mobilidade (capítulo I.3).
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ANEXOS
L- QUADRO DE
REFERÊNCIA

L. Quadro de Referência de Apresentação do Pacote da
Mobilidade
Pacote da Mobilidade
Território, Acessibilidade, Transportes e
Mobilidade
I.

DIRECTRIZES NACIONAIS PARA A
MOBILIDADE

Documento orientador, onde se definem:
• uma estratégia nacional de mobilidade;
• os instrumentos planos /programas para a sua prossecução;
• a abrangência territorial e a obrigatoriedade de elaboração dos referidos
instrumentos;
• os respectivos conteúdos;
• o processo de elaboração, aprovação e participação pública;
• o período de vigência dos referidos instrumentos e as condições da
respectiva monitorização e revisão.

II.

GUIÃO ORIENTADOR - ACESSIBILIDADES,

Documento técnico de apoio, dirigido às equipas técnicas que

MOBILIDADE E TRANSPORTES NOS

elaboram e acompanham a elaboração dos PMOT. Visa:

PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO

•

DO TERRITÓRIO (PDM, PU E PP)

•
•
•

III.

produzir orientações sobre a forma de abordar os transportes nos
PMOT;
transmitir conceitos e reflexões / preocupações – chave e guide lines
técnicas;
Abordar o tratamento das questões de acessibilidade, transportes
mobilidade, nas Avaliações de Impacto Ambiental (AIA);
Antecipar recomendações para a revisão de legislação urbanística.

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS

Documento técnico de apoio à elaboração dos Planos de Mobilidade e

DE MOBILIDADE E TRANSPORTES:

Transportes (PMT), definindo, para cada caso, os conteúdos e

Mobilidade urbana: Áreas Metropolitanas;
outras aglomerações urbanas (centros
urbanos e espaços periurbanos envolventes),
de média e pequena dimensão;
Acessibilidade / Mobilidade em espaços supra
municipais.

metodologias ajustados às diversas fases de:
• Estabelecimento de objectivos; caracterização e diagnóstico
(acessibilidade, mobilidade, factores ambientais e energéticos, etc.);
• Elaboração de cenários e propostas;
• Discussão com stakeholders;
• Selecção de propostas e preparação de programa de acção;
• Implementação das medidas e respectivo financiamento;
• Consulta e divulgação pública;
• Processo de monitorização.
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Pacote da Mobilidade
Território, Acessibilidade, Transportes e
Mobilidade
IV.

COLECÇÃO DE BROCHURAS
TÉCNICAS / TEMÁTICAS

Colecção de brochuras sobre o sistema de transportes e soluções
de mobilidade sustentável já testadas e com resultados confirmados,
em Portugal e em vários países, acompanhadas de referências
encaminhadoras para casos nacionais e internacionais de boas
práticas e de indicações de sites correlacionados com interesse.

Lançamento da 1ª Fase da colecção
(11 Brochuras)

V.

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE
PLANOS DE MOBILIDADE DE

Temáticas:
•

Meios e Modos de transportes

•

Redes e Serviços de Transportes Públicos

•

Interfaces de Transportes de Passageiros

•

Planeamento e Gestão da Rede Viária

•

Estacionamento

•

Transportes Partilhados

•

Transportes Suaves e Moderação do Tráfego

•

Informação ao Público

•

Soluções de Logística Urbana

Documento técnico de apoio à elaboração dos Planos de
mobilidade

de

empresas

e

pólos

geradores/atractores

de

deslocações, definindo para cada caso/tipologia de estabelecimentos /

EMPRESAS E PÓLOS (Geradores e

ocupações: conceito e medidas de “Gestão da Mobilidade”; conteúdos

Atractores de deslocações)

e metodologias ajustados às diversas fases de:
• Definição de objectivos; diagnóstico e caracterização;
• Elaboração de cenários e propostas;
• Discussão com stakeholders;
• Selecção de propostas e preparação de programa de acção;
• Implementação das medidas e respectivo financiamento;
• Divulgação pública;

• Processo de monitorização.
VI.

APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO DO

Estabelecimento de condições e parâmetros de financiamento de

ESTADO

Planos e acções, em função das tipologias de instrumentos
identificados.
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M. Glossário
O glossário de terminologia e conceitos associados às questões de território,
acessibilidades e transportes foi feito sob direcção do IMTT, com base no trabalho dos
consultores que fizeram os documentos que integram o “Pacote da Mobilidade” –
Bruno Soares Arquitectos, DHV, TIS e Transitec.
Palavra

Conceito

A
Acalmia de tráfego
(Traffic calming)

Introdução de medidas no espaço de circulação rodoviária
com o objectivo de reduzir a velocidade de circulação e o
volume do tráfego rodoviário, melhorar a segurança e a
qualidade de vida e do ambiente.
Pretende-se, assim, a recuperação da rua enquanto lugar de
encontro, promovendo o equilíbrio entre a função social e de
circulação das vias e priorizando a mobilidade em modos
suaves.
Geralmente, as medidas são de natureza física (e.g.
introdução de lombas, pavimentos diferenciados) e/ou
modificações no desenho das vias (e.g. estrangulamentos,
gincanas).

Acessibilidade

Facilidade facultada às pessoas para atingirem um destino,
utilizando um determinado sistema de transportes,
dependente da existência da escolha modal, do custo
ocasionado pela deslocação, do tempo de percurso, da
segurança em todas as etapas da viagem e da
compatibilidade das limitações individuais relativas a horários
e capacidades físicas.
Fonte: Adaptado de Observatoires des Plans de
Déplacements Urbains: de la méthode aux indicateurs, Certu,
2001
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Acessibilidade para
todos

Conceito que tem como objectivo garantir e assegurar os
direitos de acessibilidade das pessoas com necessidades
especiais, ou seja, pessoas que se confrontam com barreiras
ambientais, impeditivas de uma participação cívica activa e
integral, resultantes de factores permanentes ou temporários,
de deficiências de ordem intelectual, emocional, sensorial,
física ou comunicacional. Do conjunto das pessoas com
necessidades especiais fazem parte pessoas com mobilidade
temporária ou permanentemente condicionada, isto é,
pessoas em cadeiras de rodas, pessoas incapazes de andar
ou que não conseguem percorrer grandes distâncias, pessoas
com dificuldades sensoriais, tais como as pessoas cegas ou
surdas, e ainda aquelas que, em virtude do seu percurso de
vida, se apresentam transitoriamente condicionadas, como as
grávidas, as crianças e os idosos.
Fonte: Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto

Amplitude de
serviço de
Transportes
Públicos

Período diário de exploração do serviço de transporte público.
É dado pela diferença entre o primeiro e o último serviço
programado.

B
Bike-Sharing

Serviço que pressupõe a partilha de uma frota de bicicletas
através de sistema de aluguer ou empréstimo por
determinado período. O Bike-Sharing é uma das tipologias de
soluções de “Transportes Partilhados”.

C
Carpooling
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Iniciativa em que duas ou mais pessoas partilham um
automóvel particular para fazer um mesmo ou parte de um
percurso similar. O carpooling é geralmente associado aos
movimentos pendulares e organizado informalmente, por
organizações ou através de clubes de interessados, e por
vezes gerido online. Quando o veículo utilizado é uma
carrinha ou um mini-autocarro, designa-se vanpooling. O
Carpooling e o Vanpooling são duas das tipologias de
soluções de “Transportes Partilhados”.
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Carsharing

Serviço de transporte baseado na disponibilização de uma
frota de veículos para utilização pública, evitando assim os
gastos associados à aquisição e manutenção dos veículos –
pode ser comparado a alugueres de curta duração, permitindo
que um mesmo veículo seja utilizado por diferentes clientes
ao longo do dia.
Nos serviços disponíveis, o levantamento e a entrega
realizam-se, idealmente, em parques de estacionamento
localizados estrategicamente (ex: paragens/estações de
transportes colectivos). O pagamento é estabelecido em
função do tempo de utilização e/ou quilometragem percorrida,
podendo também ser cobrada uma mensalidade adicional de
assinante.
Este conceito é já utilizado em várias cidades, existindo
estudos que permitem concluir que cada veículo de carsharing
permite substituir entre quatro a dez viaturas particulares. O
carsharing é uma das tipologias de soluções de “Transportes
Partilhados”.

Congestionamento

Impossibilidade da capacidade de uma determinada via
acomodar a quantidade de veículos que a utiliza em
simultâneo. Pode traduzir-se em atrasos nas viagens e em
perdas económicas e ambientais, por vezes significativas

Corredor reservado
a transportes
públicos

Via (ou troço da via) de circulação reservada para a utilização
exclusiva dos transportes públicos, assinalada por meio de
sinalização específica horizontal e vertical.
Fonte: Manual de Metodologia e Boas Práticas para a
Elaboração de um Plano de Mobilidade Sustentável, CM
Barreiro, CM Loures, CM Moita, Transitec Portugal, 2008

Custo externo

Custo para a sociedade dos impactes gerados pelo sistema
de transportes e que são suportados por todos os cidadãos
que não só o cliente/utilizador. Regra geral, são considerados
os custos resultantes do congestionamento, sinistralidade,
ruído e emissões poluentes.

D
Decibel (db(A)

Unidade de medida de intensidade da energia sonora. A
relação entre a energia sonora e a sua percepção pelo ouvido
humano é logarítmica sendo usado como medida de ajuste o
filtro (A). A escala varia entre 0 dB(A) - limiar de audição e 140
dB(A) - limiar da dor.
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Densidade
habitacional

Valor expresso em fogos/ha ou fogos/Km2, correspondente ao
quociente entre o número de fogos existentes ou previstos e a
superfície de referência em causa. É conveniente, quando se
utiliza o conceito de densidade habitacional, indicar
igualmente o número médio de habitantes por fogo, para
permitir a sua conversão em densidade populacional
proporcional. Deve considerar-se o número médio de pessoas
por fogo como o valor resultante do quociente entre o número
de habitantes e o número de fogos existentes na área ou
superfície de referência. A densidade habitacional pode ser
bruta, líquida ou ao lote.
Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano, 2004

Densidade
Populacional

Valor expresso em hab/ha ou hab/km2, correspondente ao
quociente entre o número de habitantes existentes ou
previstos e a superfície de referência em causa. Nota: A
densidade populacional pode ser bruta, líquida ou ao lote.
Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano, 2004

Deslocação/
Viagem

Percurso efectuado entre uma origem e um destino final,
associado a um motivo, podendo ser utilizados um ou vários
modos/ meios de transporte e que pode ser composto por
uma ou várias etapas.

E
Eco-condução

É uma forma de condução eficiente que permite reduzir o
consumo de combustível e a emissão de gases com efeito de
estufa e outros poluentes, contribuindo também para uma
maior segurança rodoviária e um maior conforto dos
ocupantes. A eco-condução consiste na adopção de hábitos
de condução que permitem tirar o maior partido dos veículos,
tendo em atenção as características dos sistemas de
propulsão e transmissão, optimizando os consumos, numa
óptica de eficiência energética.
Fonte: http://www.ecoconducao-portugal.pt/conceito
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Efeito de estufa
(Gases com efeito
de estufa)

Efeito criado na atmosfera terrestre devido a gases como o
CO2, que deixam passar para a Terra a radiação proveniente
do sol, mas que retêm a radiação depois de reflectida na terra,
retendo assim o calor, como numa estufa. O efeito de estufa é
útil, necessário à vida pois mantém calor na Terra, mas a
alteração no equilíbrio da atmosfera, devido à excessiva
emissão de gases, está a influenciar este processo de uma
forma nociva, fazendo com que fique mais calor retido,
aumentando a temperatura da atmosfera e podendo conduzir
a alterações climáticas.
A contabilização de emissões de GEE decorrentes do sector
dos transportes é realizada na unidade internacional mais
aceite, ou seja, em termos de CO2 equivalente (CO2eq).

Emissões
atmosféricas

Poluentes emitidos pelos veículos motorizados e cujas
emissões estão associadas à estrutura de mobilidade (volume
de tráfego; repartição modal; velocidades praticadas;
constituição do parque de veículos, etc.). No âmbito do PMT,
as emissões que deverão ser monitorizadas são aquelas tidas
como relevantes para o sector dos transportes no Manual
Europeu de referência sobre externalidades no sector dos
transportes, nomeadamente Partículas, NOx (óxidos de
azoto), COVNM (compostos orgânicos voláteis não metano) e
SO2.

Equipamentos de
utilização colectiva

Edificações e espaços não edificados afectos à provisão de
bens e serviços destinados à satisfação das necessidades
colectivas dos cidadãos, designadamente nos domínios da
saúde, da educação, da cultura e do desporto, da justiça, da
segurança social, da segurança pública e da protecção civil.
Fonte: Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio

Espaço-canal

Área de solo afecta a uma infra-estrutura territorial ou urbana
de desenvolvimento linear, incluindo as áreas técnicas
complementares que lhe são adjacentes.
No caso das infra-estruturas rodoviárias, apenas as vias que
constituem a rede nacional de itinerários principais e
complementares (isto é, as vias classificadas no Plano
Rodoviário Nacional) têm um espaço-canal defendido por
servidão de utilidade pública desde a aprovação do seu
estudo prévio. No caso das estradas municipais e
arruamentos urbanos, o espaço-canal para a localização da
infra-estrutura terá que ser reservado por proposta da Câmara
Municipal e representado na planta de síntese do plano
municipal de ordenamento do território (PMOT) pois para
estas vias não está prevista a constituição de qualquer
servidão de utilidade pública antes da sua efectiva construção.
Fonte: Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio
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Etapa (de uma
deslocação/viagem)

Parte da deslocação/viagem realizada num único meio de
transporte e sem transbordo.
Considera-se também como etapa qualquer percurso a pé
com duração igual ou superior a 5 minutos.

Exclusão social

A exclusão em transportes aplica-se às pessoas que não têm
um modo de transporte acessível, tanto do ponto de vista
económico como territorial, aceitável e disponível para chegar
ao local onde se desenrolam as actividades às quais querem
aceder.
Fonte: Guia prática para la elaboracíon de PMUS, IDAE, 2006

Expansão urbana

Qualquer transformação territorial que tenha por objecto ou
por efeito:
a) O aumento da área total de solo urbanizado;
b) A ampliação do perímetro urbano.
Fonte: Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio

Externalidade

Actividades que envolvem a imposição involuntária de custos
ou de benefícios, isto é, que têm efeitos positivos ou negativos
sobre terceiros sem que estes tenham oportunidade de o
impedir e sem que tenham a obrigação de os pagar ou o
direito de ser indemnizados.
Quando os efeitos provocados pelas actividades são
positivos, estas são designadas por externalidades positivas.
Quando os efeitos são negativos, designam-se por
externalidades negativas. Um exemplo de externalidades
positivas é a investigação e desenvolvimento pois os seus
efeitos sobre a sociedade são geralmente muito positivos sem
que esta tenha que pagar pelo seu benefício. Outro exemplo
de externalidades positivas são os bens públicos tais como a
saúde pública, as infra-estruturas viárias, a educação, a
defesa e segurança, entre diversas outras actividades.
Exemplos de externalidades negativas são a poluição
ambiental provocada pelas actividades económicas, a
produção de bens não seguros, a produção e consumo de
drogas ilícitas, entre outros.
Fonte: Paulo Nunes, Economista e Professor

F
Frequência de
serviço
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Número de serviços de transporte público por intervalo de
tempo.
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G
Gestão da
mobilidade

Conceito que pretende promover o transporte sustentável,
alterando as atitudes e o comportamento dos cidadãos. No
âmago da Gestão da Mobilidade estão medidas soft, como a
informação e a comunicação, a organização de serviços e a
coordenação de actividades de diferentes parceiros. Estas
reforçam na maior parte dos casos a eficácia de medidas hard
no âmbito do transporte urbano (por exemplo, novas linhas de
eléctricos, estradas e ciclovias).
As medidas de Gestão da Mobilidade (em contraste com as
medidas hard) não exigem necessariamente avultados
investimentos financeiros e podem ter um elevado rácio custo-benefício.
Raramente
estão
isoladas,
surgindo
frequentemente integradas num conjunto de medidas, ou seja,
campanhas de informação conjugadas com infra-estruturas,
políticas de preços ou regulamentações.
Fonte EPOMM – European Platform on Mobility Management;
Consórcio MAX

H
Hierarquia da rede
viária

Classificação das vias de acordo com a função que devem
desempenhar, em consonância com a definição de critérios de
gestão a que deverão ficar sujeitas, tendo em vista o
cumprimento de objectivos funcionais traçados para cada
nível hierárquico.
O papel de uma via é caracterizado por três parâmetros
principais, a função “transporte”, a função “acessibilidade”
e a função “social”.
A função “transporte” caracteriza o desempenho de uma via
em termos de capacidade e velocidade de escoamento dos
fluxos de pessoas e bens e é máxima quando a infra-estrutura
é em sítio próprio (auto-estrada).
A função “acessibilidade” descreve o grau de ligação/relação
com um determinado território assegurado por uma via e é
inversamente proporcional à função “transporte”.
A função “social” resulta da intensidade das actividades que
se desenvolvem na envolvente das vias e da ligação /relação
que a via estabelece com essas actividades.
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I
Infra-estruturas
territoriais

Sistemas técnicos gerais de suporte ao funcionamento do
território no seu todo.
Nas infra-estruturas territoriais incluem-se os sistemas gerais
de circulação e transporte associados à conectividade
internacional, nacional, regional, municipal e inter-urbana,
incluindo as redes e instalações associadas aos diferentes
modos de transporte.
Fonte: de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de
29 de Maio

Infra-estruturas
urbanas

Sistemas técnicos de suporte directo ao funcionamento dos
aglomerados urbanos ou da edificação em conjunto.
As infra-estruturas urbanas incluem os sistemas intra-urbanos
de circulação, contendo as redes e instalações associadas
aos diferentes modos de transporte, incluindo o pedonal, e as
áreas de estacionamento de veículos.
O conceito de infra-estruturas urbanas contém o conceito de
infra-estruturas viárias a que alude o artigo 43.º do regime
jurídico da urbanização e da edificação, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro.
Fonte: de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de
29 de Maio

Interface

Nó do sistema de transportes que permite conexões entre
modos/meios de transporte e que conta com uma infraestrutura especialmente desenhada para facilitar os
transbordos. Os terminais/estações multimodais, os pontos de
chegada e correspondência e as paragens são considerados
interfaces

Intermodalidade

Característica de um sistema de transportes que proporciona
complementaridade e soluções em cadeia que permitem a
conexão entre diferentes modos e meios de transporte tendo
em vista satisfazer determinada deslocação/viagem entre uma
origem e um destino pré-definidos.

K
Kiss&Ride
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Área junto a interfaces/paragens de transporte público
reservada à paragem de veículos para tomada ou largada de
passageiros
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M
Mobilidade

Capacidade individual de deslocação em função das
necessidades e do interesse em viajar dos indivíduos. Os
meios de transporte disponíveis e a acessibilidade
proporcionada pelo sistema de transportes influenciam a
mobilidade, bem como as características individuais e o
contexto familiar dos indivíduos.

Modos de
transporte

Formas de transporte utilizadas nas deslocações de pessoas
e mercadorias, podendo ser motorizados ou não motorizados,
englobando: o modo pedonal, ciclável, rodoviário, ferroviário,
fluvial, marítimo e aéreo.

Modos suaves

Meios de transporte não motorizados, estando incluídos nesta
definição o “andar a pé” e a bicicleta, bem como dispositivos
auxiliares de deslocação (skate, patins em linha e outros
congéneres).

Monitorização

A monitorização deve ser entendida como a “função de
avaliação in continuum do processo de planeamento,
susceptível de autonomização, tendo como objectivo
contribuir para tornar mais efectivo o processo de
planeamento e os seus instrumentos”. (Batista e Silva, J.,
1999, Tese de Doutoramento, IST-UTL).
Trata-se de uma fase crucial nos processos de planeamento e
gestão, pois permite avaliar progressos, identificar desvios e
corrigir trajectórias. Assenta sobre a constituição de um
conjunto de indicadores.

Movimentos
pendulares

Deslocações diárias entre o local de residência e o local de
trabalho/estudo (deslocações obrigatórias).

O
Oferta de
estacionamento

Número total de lugares de estacionamento existentes que se
encontram assinalados na via pública, em parques ou em
propriedades privadas, através de sinalização horizontal ou
vertical ou diferenciação do pavimento. A oferta de
estacionamento pode ser de acesso público ou de acesso
privado.

P
Park&Ride

Parque de estacionamento localizado na proximidade de
interfaces de transporte público, permitindo o estacionamento
automóvel e a transferência do passageiro para modos de
transporte público.
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Parque de
estacionamento
dissuasor

Parque de estacionamento localizado na periferia dos
sectores urbanos, onde a pressão do automóvel deve ser
controlada, permitindo uma transferência do automóvel para
outros modos de transporte (transportes públicos, andar a pé,
bicicleta, etc.).

Perímetro urbano

Um perímetro urbano é uma porção contínua de território
classificada como solo urbano.
Fonte: Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio

Pessoa de
mobilidade
condicionada

Do conjunto das pessoas com mobilidade condicionada fazem
parte as pessoas em cadeiras de rodas, pessoas incapazes
de andar ou que não conseguem percorrer grandes
distâncias, pessoas com dificuldades sensoriais, tais como as
pessoas cegas ou surdas, e ainda aquelas que, em virtude do
seu percurso de vida, se apresentam transitoriamente
condicionadas, como as grávidas, as crianças e os idosos.
Fonte: Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto

Pessoa móvel

Pessoa que realizou pelo menos uma viagem no dia alvo de
inquérito à mobilidade.

Pista ciclável

Canal próprio, segregado do tráfego motorizado (com
separação física do espaço rodoviário), uni ou bidireccional.
Pode ser implementada paralelamente à rede viária (à cota do
passeio ou a um nível intermédio entre o espaço rodoviário e
o passeio) ou ter um traçado autónomo em relação a esta
(caso das pistas cicláveis em áreas verdes). Pode permitir o
uso por peões e outros meios não motorizados.

Plano de
Mobilidade de
empresa ou pólo
gerador/ atractor de
deslocações

É um instrumento de planeamento que pretende apoiar uma
organização na gestão mais eficiente da mobilidade induzida
pela sua actividade, através do desenvolvimento e
implementação de um conjunto integrado de medidas
ajustadas às características de cada empresa ou pólo, ao
perfil de actividade e suas exigências e às necessidades
específicas de deslocação dos seus colaboradores, visitantes
e fornecedores.
Visa objectivos de sustentabilidade, ou seja, reduzir os
impactes (económicos, sociais e ambientais) negativos
provocados pelas deslocações diárias, racionalizar a gestão
dos recursos, reduzir custos e alcançar ganhos operacionais.
Fonte: Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade de
Empresas e Pólos (geradores e atractores de deslocações),
IMTT/DHV
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Plano de
Mobilidade Escolar

É um instrumento de planeamento que tem como objectivo
uma gestão mais sustentável das deslocações de toda a
comunidade escolar (alunos, pais, funcionários e professores),
através da implementação de soluções práticas que visem:
mudar hábitos de deslocação, reduzindo a dependência do
automóvel em favor do modo pedonal, da bicicleta ou dos
transportes públicos; melhorar a segurança e a qualidade de
vida nos acessos à escola; e sensibilizar a comunidade
escolar para uma mobilidade mais sustentável. Pode envolver
um ou mais estabelecimentos de ensino.

Plano de
Mobilidade e
Transportes (PMT)

Instrumento que estabelece a estratégia global de intervenção
em matéria de organização das acessibilidades e gestão da
mobilidade, definindo um conjunto de acções e medidas que
contribuam para a implementação e promoção de um modelo
de mobilidade mais sustentável:
• Compatível com o desenvolvimento económico;
• Indutor de uma maior coesão social;
• Orientado para a protecção do ambiente.
Fonte: Directrizes e Guia para a Elaboração de Planos de
Mobilidade e Transportes, IMTT/TIS

Pólos geradores e
atractores de
deslocações

Pólos de actividade (incluindo empresas) e equipamentos
colectivos que, independentemente do sector em que operam,
geram/atraem um volume significativo de deslocações seja de
colaboradores, de visitantes e/ou de fornecedores. Neste
conceito incluem-se médias e grandes unidades/complexos
de actividade - empresas/parques empresariais e
tecnológicos; áreas/centros comerciais; áreas industriais e
logísticas; equipamentos colectivos (hospitais, universidades,
escolas, estádios, entre outros).
Fonte: Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade de
Empresas e Pólos (geradores e atractores de deslocações),
IMTT/DHV

Procura de
estacionamento

Número de veículos que se encontram estacionados no
território, podendo encontrar-se em situação legal (na
ocupação da oferta) ou situação ilegal (fora da demarcação da
oferta de estacionamento ou sem o devido pagamento em
zonas de estacionamento tarifado).

Procura de
transporte público

Deslocações efectivamente realizadas no sistema
transportes públicos num determinado período de tempo.

de

(Fonte: Guia prática para la elaboracíon de PMUS, IDAE,
2006)
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R
Rede de
transportes
públicos

Conjunto de linhas ou carreiras que asseguram a cobertura
espacial de uma área por um ou vários modos de transportes
públicos.
Fonte: Guia prática para la elaboracíon de PMUS, IDAE, 2006

Repartição modal

Percentagem de deslocações/viagens
modo/meio de transporte.

realizadas

por

Rotação (de
estacionamento)

Número de veículos estacionados por lugar
estacionamento e num determinado intervalo de tempo.

de

Ruído ambiente

Ruído global sentido numa dada circunstância num
determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras
que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local.
Fonte: Manual Técnico para a Elaboração de Planos
Municipais de Redução De Ruído, APA, Abril 2008

S
Saturação (da rede
rodoviária)

Sobrecarga da rede rodoviária que ocorre quando esta está a
receber mais tráfego do que aquele que consegue suportar.

Serviço público
(obrigação de)

Imposição definida ou determinada por uma autoridade
competente com vista a assegurar serviços públicos de
transporte de passageiros de interesse geral que um
operador, caso considerasse o seu próprio interesse
comercial, não assumiria, ou não assumiria na mesma medida
ou nas mesmas condições sem contrapartidas. Essas
contrapartidas são designadas compensação por serviço
público e consistem em qualquer vantagem, nomeadamente
financeira, concedida directa ou indirectamente por uma
autoridade competente através de recursos públicos durante o
período de execução de uma obrigação de serviço público ou
ligada a esse período. A obrigação de serviço público deve
ser objecto de contratualização.
Fonte: Regulamento (CE) 1370/2007
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Sistema de
transporte
sustentável

Um sistema de transporte sustentável é aquele que:
•
Permite responder às necessidades básicas de acesso e
desenvolvimento de indivíduos, empresas e sociedades, com
segurança e de modo compatível com a saúde humana e dos
ecossistemas, promovendo igualmente a equidade dentro e
entre gerações sucessivas;
•
É acessível (custos), opera de forma justa e eficiente,
oferece uma escolha de modos de transporte e apoia uma
economia competitiva, bem como um desenvolvimento
regional equilibrado;
•
Limita as emissões e os resíduos à capacidade de
absorção do planeta, utiliza recursos renováveis a um ritmo
igual ou inferior ao da sua geração, e utiliza recursos nãorenováveis a um ritmo igual ou inferior ao de desenvolvimento
dos seus substitutos renováveis, ao mesmo tempo que
minimiza o impacto sobre o uso do solo e a geração de ruído.
Fonte: Conselho Europeu dos Ministros de Transportes
(CEMT), 2001

Sistemas
inteligentes de
transporte (ITS)

Sistemas associados às novas tecnologias de informação e
comunicação (TIC) aplicados às infra-estruturas, aos veículos,
à operação de transportes e à respectiva interacção, tendo em
vista um aumento da mobilidade, melhoria da qualidade,
segurança, eficácia e eficiência dos sistemas de transportes.

T
Tarifa social

Descontos e/ou isenções de pagamento a grupos específicos
de utilizadores, que extravasam o contratualizado como
obrigação de serviço público.

Taxa de ilegalidade
(estacionamento)

Rácio da procura de estacionamento ilegal face à procura
total.

Taxa de
motorização

Relação entre o número de veículos ligeiros e o número de
habitantes (em geral expresso em número de veículos por
1000 habitantes).

Taxa de ocupação
de estacionamento

Relação entre a procura (número de veículos estacionados
em situação legal) e a oferta de estacionamento (número de
lugares de estacionamento).

Taxa de ocupação
dos veículos

Relação entre o número médio de passageiros que ocupam
simultaneamente um veículo e a lotação permitida.

Taxa de saturação
(estacionamento)

Relação entre a procura total (número de veículos
estacionados) e a oferta de estacionamento (número de
lugares de estacionamento).
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Track & tracing

Sistema de identificação que permite o seguimento e a
localização da mercadoria durante todo o seu trajecto (mesmo
utilizando vários modos de transporte) até ao seu destino final.

Tráfego médio
diário anual (TMDA)

Média do volume de tráfego diário de todos os dias do ano.

Transbordo

É a mudança de meio de transporte, ou de veículo dentro do
mesmo meio, no decurso de uma deslocação/viagem.

Transportes
colectivos

Serviços de transporte operados por meios que suportam um
número elevado de passageiros simultaneamente São
considerados os seguintes meios: autocarro, eléctrico,
elevador/ascensor, metropolitano, comboio e barco.
Nota: nem todos os transportes colectivos são considerados
transportes públicos (ex: transportes privados de empresas,
transportes de alunos de colégios privados, etc.).

Transporte Flexível

Serviço de transporte público adaptado para ir ao encontro
das necessidades dos utilizadores, permitindo alguma
liberdade pelo menos numa destas dimensões chave:
percursos, horários e paragens.

Transporte público
regular de
passageiros*

Serviços de transporte que têm as seguintes características:
• Permitem o acesso a toda a população
• Têm horários ou frequências, e períodos de operação fixos;
• Têm percursos e paragens fixos, ou origens e destinos
definidos, ou áreas de operação definidas;
• São operados de forma continuada;
• Têm tarifário publicado; e
• São divulgados ao público.
Fonte: Adaptado da NPEN13816:2003, Norma Portuguesa
Transportes - Logística e serviços - Transporte público de
passageiros.
*Embora com outras características, o táxi é igualmente
considerado um transporte público.

U
Usos do solo

Formas de aproveitamento do solo
instaladas num determinado território.

desenvolvidas

Fonte: Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio
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V
Vias de Alta
Ocupação (VAO)

Faixas de rodagem cuja utilização é restrita a veículos ligeiros
de passageiros com mais do que um ocupante, podendo ser
VAO2+ (quando se aceite a circulação de viaturas com 2 ou
mais ocupantes) ou VAO3+ (de três ou mais ocupantes),
durante todo ou parte do dia (por exemplo, apenas nas horas
de ponta). O objectivo das VAO é proporcionar aos
utilizadores destas vias uma viagem mais rápida quando
comparada com a dos utilizadores das restantes vias
(nomeadamente no caso de automóveis com apenas um
único ocupante), durante períodos congestionados. As VAO
podem permitir ainda a circulação de determinados veículos
com melhor desempenho ambiental, tal como veículos
eléctricos e transportes públicos colectivos (VAO+BUS+E). A
implementação deste tipo de medida destina-se a incentivar
um maior número de utilizadores do transporte colectivo, bem
como de modos de partilha de veículos (carpooling). Permite
também optimizar a utilização de uma determinada rodovia,
com a consequente redução per capita das emissões de
poluentes atmosféricos e do consumo de energia. Contribui
ainda para a promoção de uma maior sustentabilidade dos
transportes em meio urbano.
Fonte: Programa de Execução do Plano de Melhoria da
Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo,
Despacho n.º 20763/2009

Viagem

(Ver Deslocação)

Viagem motorizada

Percurso realizado por um único motivo, utilizando pelo
menos um modo de transporte motorizado.

Volume de tráfego

Número de veículos que passa numa determinada secção de
uma via, num determinado intervalo de tempo (hora, dia, etc.).
Dependendo do objectivo do estudo, os volumes podem ser
referidos a um ou dois sentidos do movimento.
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Z

Zona 30

O conceito de zona 30 estrutura-se em torno da redução dos
volumes de tráfego motorizado, e da melhoria das condições
de segurança das deslocações, em particular dos peões e dos
ciclistas, através da imposição de uma velocidade limite de
circulação reduzida (30km/h) e de medidas ao nível do
desenho urbano.
Regra geral existe separação do espaço destinado aos peões
do espaço destinado aos restantes modos. Os modos
motorizados são prioritários face aos restantes.
Fonte: Adaptado da Colecção de Brochuras relativas a
Soluções de Mobilidade Sustentável, Metodologias e
Instrumentos Técnicos, IMTT/Transitec Portugal, 2010

Zona de emissões
reduzidas (ZER)

Áreas onde se restringe a entrada e circulação de veículos
mais poluentes. Todas as ZER existentes na Europa dirigemse a veículos pesados de mercadorias e pesados de
passageiros, enquanto algumas englobam também ligeiros de
mercadorias, ligeiros de passageiros e motociclos. A maioria
das ZER actuais funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano,
excepto as ZER italianas (apenas operam em parte do dia e
durante o período de Inverno).
Fonte: Programa de Execução do Plano de Melhoria da
Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo

Zona mista (ruído)
(ver zona sensível)

Área definida em plano municipal de ordenamento do
território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes
ou previstos, para além dos referidos na definição de zona
sensível.
Fonte: Regulamento Geral do Ruído

Zona sensível
(ruído)
(ver zona mista)

Área definida em plano municipal de ordenamento do território
como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas,
hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou
previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e
de serviços destinadas a servir a população local, tais como
cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e
outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem
funcionamento no período nocturno.
Fonte: Regulamento Geral do Ruído
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N. Protótipo dos Termos de Referência para a realização
de um Plano de Mobilidade e Transportes (PMT)
Este documento pretende apresentar os requisitos técnicos e os principais conteúdos
e procedimentos que devem ser incluídos nos Termos de Referência para realização
de um Plano de Mobilidade e Transportes (PMT), Municipal ou Inter-Municipal. Estes
conteúdos podem ser utilizados, quer nos casos em que o PMT é desenvolvido
internamente pelos municípios, quer nos casos em que é decidido contratar uma
equipa externa.
Os requisitos expressos nos Termos de Referência devem reflectir os resultados do
Pré-diagnóstico, indicando os princípios gerais que guiarão os procedimentos
técnicos, os objectivos e as reflexões a desenvolver, e os estudos a realizar.
Recomenda-se que as principais conclusões do Pré-Diagnóstico sejam apresentadas
em anexo aos Termos de Referência.

Termos de Referência
N.1. Linhas de Orientação para a Mobilidade e Objectivos do
PMT
As linhas de orientação e opções estratégicas apresentadas nas Directrizes Nacionais
para a Mobilidade estabelecem o quadro orientador para o desenvolvimento dos
principais conteúdos dos PMT, permitindo a sua adaptação ao contexto e objectivos
locais. No total, foram definidas onze linhas de orientação para a mobilidade:
•
•
•
•
•
•
•

Definir e garantir níveis adequados de acessibilidade oferecida pelo sistema de
transportes a todos os cidadãos
Estabelecer uma configuração eficiente do sistema de acessibilidades
Sustentação económica como garante da estabilidade da oferta
Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos pela redução dos impactes negativos
(sociais, ambientais e económicos) da mobilidade
Criar boas condições para os modos não motorizados, particularmente para o
peão
Promover um uso racional dos modos individuais motorizados
Assegurar serviços de transportes públicos de boa qualidade e com
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•
•
•
•

características técnicas adequadas à procura
Integração das políticas de usos do solo e de transportes
Promover a integração física, tarifária, lógica e institucional dos diferentes
componentes do sistema de mobilidade
Melhorar a informação sobre o sistema de transportes e mobilidade urbana
Assegurar a participação pública nos processos de decisão associados à
mobilidade urbana

O município ou municípios, ao decidirem realizar um PMT, identificaram um conjunto
de objectivos a alcançar que deve ser coerente com as linhas de orientação nacionais
e com as especificidades das respectivas áreas de intervenção. Assim, o PMT deve
ser desenvolvido de modo a alcançar, pelo menos, os seguintes objectivos:
•
•
•
•
•
•

Melhorar a eficiência e eficácia do custo do transporte de pessoas e bens, tendo
em consideração os custos externos;
Promover uma transferência equilibrada para modos de transporte mais limpos e
eficientes;
Garantir a acessibilidade oferecida pelo sistema de transporte para todos;
Reduzir o impacte negativo do sistema de transportes sobre a saúde e a
segurança dos cidadãos, em particular dos mais vulneráveis;
Reduzir a poluição atmosférica, o ruído, as emissões de gases com efeito de
estufa e o consumo de energia.
Outros objectivos específicos das autarquias

N.2.

Conteúdos a aprofundar

O PMT deve planear e programar as acções e medidas que afectem a mobilidade,
para o que deve identificar as estratégias e os instrumentos necessários e adequados
para esse efeito, nomeadamente no que se refere (pelo menos) aos seguintes temas:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Ocupação do território;
Padrões de mobilidade;
Hierarquização e qualificação das redes, sistemas e serviços de transportes
(Rede rodoviária, Transporte público, Interfaces de transporte, Redes
pedonais, Redes cicláveis, etc.);
Gestão do estacionamento;
Logística urbana;
Segurança rodoviária;
Programa de investimentos e orçamentação das propostas;
Indicadores de monitorização;
…
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Nota: a adaptar por cada município consoante os objectivos que identifica como
prioritários, bem como em função da dimensão e/ou complexidade da área de
intervenção. A definição dos temas a incluir bem como o nível de detalhe (mais
estratégico ou mais operacional) pretendido deverão ser aqui apresentados.

N.3.

Âmbito territorial

O âmbito geográfico considerado como área de estudo geral para o desenvolvimento
do PMT corresponde à área territorial do(s) município(s). Pode, contudo, entender-se
necessário a identificação de áreas específicas onde se poderão desenvolver análises
e propostas de escala mais detalhada (por exemplo no caso dos planos intermunicipais).

N.4.

Plano de Trabalhos

Os trabalhos devem abranger a realização das seguintes etapas: 1) Caracterização e
Diagnóstico, 2) Construção de Cenários, Objectivos e Definição da estratégia; 5)
Formulação e Avaliação de propostas; 6) Programa de Acção do PMT; 7)
Monitorização; 8) Participação, as quais se detalham nos pontos seguintes.

N.4.1. Caracterização e Diagnóstico
A etapa de Caracterização e Diagnóstico tem como principal objectivo a compreensão
do funcionamento do sistema de acessibilidades

e do modelo de mobilidade,

englobando todos os modos de transporte e a sua articulação; reflectindo a sua
relação com o modelo de ocupação do território; e considerando os seus impactes na
qualidade do ambiente urbano. O PMT deve aprofundar e complementar as análises
constantes do relatório de Pré-diagnóstico, tendo como referencial os objectivos
definidos nestes Termos de Referência.

N.4.1.1. Temas a aprofundar
Nota: Os conteúdos a considerar deverão ser adaptados aos objectivos e carácter do
plano (mais operacional ou mais estratégico), às especificidades do território em
estudo e aos recursos financeiros da entidade adjudicante.
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As análises a realizar deverão ter como base os dados existentes (Pré-diagnóstico e
estudos anteriores) e a recolha de informação complementar por meio de inquéritos e
levantamentos de campo, nos casos em que tal se verifique necessário face aos
objectivos. Nestes casos solicita-se a explicitação das metodologias a utilizar, bem
como a dimensão das operações de campo.
O conjunto de análises e reflexões a desenvolver deverá permitir dar resposta, pelo
menos, aos aspectos abaixo indicados, nas diferentes temáticas do PMT:
1. Ocupação do território
•

•

•
•

Compreender a coerência existente entre o desenvolvimento urbano e o sistema
de transporte actual (oferta e procura), identificando os principais pólos geradores
e atractores de viagens;
Conhecer a estrutura de ocupação do território e a sua relação com o padrão de
deslocações e escolha modal existentes, identificando também as principais
tendências de evolução;
Analisar os factores demográficos e territoriais que influenciam a mobilidade e,
consequentemente, a intensidade e o tipo de procura de transporte;
Conhecer as políticas urbanas e as perspectivas de ocupação do território de
modo a desenvolver estratégias coordenadas que favoreçam o desenvolvimento
de uma mobilidade sustentável.

2. Padrões de Mobilidade
•
•
•

Obter indicadores que permitam conhecer as características dos indivíduos que
influenciam a mobilidade (e.g., motorização do agregado);
Conhecer a estrutura das viagens da Área de Estudo, a sua distribuição ao longo
do dia e por modos de transporte e motivos;
Estimar as matrizes de viagem por segmento modal e por período do dia.

3. Modos suaves
•

•
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Conhecer e caracterizar as principais zonas e percursos pedonais e cicláveis, bem
como as zonas com maior potencial de transferência das deslocações para este
modo, de modo a que seja possível estabelecer uma hierarquização dos percursos
e analisar a coerência da rede.
Identificar as zonas em que a oferta de redes possa ser introduzida ou reforçada,
de modo a dar continuidade à rede já existente e/ou a colmatar falhas
identificadas.
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4. Transporte Públicos
•

•

Diagnosticar e compreender a estrutura e hierarquização da oferta de TP,
distinguindo as valências oferecidas pelos vários modos e serviços que servem a
Área de Estudo do PMT.
Conhecer a procura do transporte público.

5. Transporte público em Táxi
•
•

Caracterizar e compreender os principais elementos que definem a qualidade da
oferta do serviço de táxis.
Conhecer e caracterizar as viagens realizadas em táxi.

6. Interfaces
•

Caracterizar e compreender a organização das interfaces de TP quanto à sua
importância e complexidade, em especial no que respeita às condições de oferta e
quantitativos de procura, bem como à sua integração no tecido urbano.

7. Transportes públicos flexíveis (quando existam)
•

Caracterizar e compreender os principais elementos operacionais dos serviços de
transporte flexível (oferta e tipologia dos veículos, horários, tipos de percursos,
etc.), a sua adequabilidade às necessidades específicas dos diferentes
utilizadores, assim como a eficiência da sua articulação com as restantes redes de
transporte.

8. Transporte individual
•

•
•

Compreender o modelo de funcionamento do sistema rodoviário, avaliando a
adequação da hierarquia rodoviária face às necessidades de mobilidade e a
cobertura territorial, espacial e do emprego por parte das redes de 1.º, 2.º e 3.º
nível.
Avaliar a coerência da hierarquia viária, identificando ligações em falta (“missing
links”) e ligações entre níveis hierárquicos não adjacentes.
Caracterizar os volumes e estrutura de tráfego na rede viária e identificar os locais
em que se verificam maiores focos de congestionamento nos períodos de maior
procura.

9. Estacionamento
•

Caracterizar a oferta e procura de estacionamento, devendo incluir, pelo menos,
uma análise dos tarifários praticados, densidades de oferta e de procura, de modo
a permitir avaliar e desenvolver na área de estudo um conjunto de propostas
articuladas do sistema de estacionamento.
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10. Logística urbana
•

•

Analisar o impacte da distribuição de mercadorias urbanas ao nível da circulação e
estacionamento, ambiente, segurança, bem como na própria qualidade do espaço
urbano;
Caracterizar o quadro regulamentar existente bem como a localização dos
principais pólos geradores / atractores e fluxos associados à distribuição urbana.

11. Segurança rodoviária
•
•

Compreender as principais tendências da sinistralidade rodoviária no território em
estudo;
Identificar os locais com maior ocorrência de acidentes.

N.4.1.2. Elaboração do Diagnóstico global
Pretende-se que seja elaborado uma síntese do diagnóstico, que permita uma visão
global e integrada dos principais constrangimentos e potencialidades para a
implementação e promoção de um modelo de mobilidade mais sustentável. Mais
especificamente espera-se que o diagnóstico identifique os principais problemas e a
explicação das suas causas, bem como as oportunidades que irão enquadrar o
desenvolvimento de propostas.

N.4.2. Construção de Cenários, Objectivos e definição da Estratégia

N.4.2.1. Construção de Cenários
Pretende-se que nesta fase sejam definidos cenários que reflictam a incerteza das
principais variáveis que influenciam a mobilidade, permitindo reflectir sobre o futuro e
comparar opções contrastantes de desenvolvimento do sistema de deslocações e
comportamentos dos cidadãos.

N.4.2.2. Validação e afinação de objectivos
Nesta etapa deverão ser validados e afinados os objectivos estabelecidos na fase de
pré-diagnóstico, avaliando a sua coerência.
Os objectivos enunciados devem ser consistentes com as linhas de orientação e os
princípios estabelecidos nas Directrizes Nacionais para a Mobilidade, e devem

246

ANEXOS
N – PROTÓTIPO DE
TERMOS DE REFERÊNCIA

procurar tornar claras as linhas de orientação para o desenvolvimento da estratégia
de intervenção.

N.4.2.3. Definição da estratégia
Com esta etapa pretende-se que seja definida a estratégia de mobilidade que
orientará a construção de propostas de intervenção. Esta consistirá na visão futura
pretendida em termos do sistema de acessibilidades e mobilidades para o(s)
município(s), dependendo o seu grau de complexidade dos objectivos e das metas
definidos.

N.4.3. Formulação e avaliação de propostas
Pretende-se que nesta etapa seja operacionalizada a estratégia de mobilidade
através do desenvolvimento de um conjunto coeso de propostas, tendo em
consideração os diferentes subsistemas de transporte (modos suaves, TP e
Interfaces, TI, estacionamento, transporte de mercadorias) e as respectivas sinergias
com o ordenamento e planeamento do território e com a qualidade do ambiente.
No desenvolvimento e elaboração das propostas deverá ser tido em consideração,
entre outros, os objectivos específicos do PMT e os desafios e recomendações
enunciados na fase de diagnóstico, bem como os efeitos de sinergia entre as várias
medidas.

N.4.4. Programa de acção do PMT
Pretende-se

que

nesta

etapa

seja

desenvolvido

o

Programa

de

Acção,

estabelecendo, para as várias propostas:
•
•
•
•
•
•

as acções a desenvolver;
o seu faseamento e horizontes temporais de implementação (acção de curto,
médio ou longo prazo), identificando interdependências;
as entidades responsáveis;
estimativa de custos;
meios de financiamento possíveis;
momentos de avaliação e monitorização de progressos.

Devem ser evidenciados e explicitados os métodos e técnicas a aplicar no
desenvolvimento dos pontos acima listados.
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N.4.5. Monitorização
Deverá ser apresentada a metodologia e as ferramentas necessárias para o
acompanhamento e avaliação da implementação do PMT, de modo a permitir, não só,
avaliar progressos, como também, identificar desvios e corrigir trajectórias. Este
processo de monitorização deverá assentar sobre a constituição de um conjunto de
indicadores que permitam medir os progressos da implementação efectiva das acções
propostas; fornecer informação sobre o efeito das acções executadas e avaliar a sua
contribuição para a prossecução dos objectivos do plano; oferecer uma visão
sistémica do estado do sistema de mobilidade e da sua evolução ao longo do tempo.
O PMT deve incluir o conjunto de indicadores comuns obrigatórios estabelecidos no
âmbito das Directrizes Nacionais, e um conjunto mais adaptado ao contexto de cada
plano de mobilidade.

N.4.6. Participação pública
Deverão ser apresentadas as metodologias propostas para promoção da participação
pública ao longo das várias etapas de desenvolvimento do PMT, as quais deverão
incluir o planeamento dos momentos de participação, proposta de entidades a
envolver no processo, técnicas e formatos a adoptar, etc.
Nalguns casos, as autarquias poderão optar por controlar esta parte do processo,
mesmo quando existe contratação de equipa externa.

N.5.

Sistema de informação de suporte ao PMT

Deverão ser apresentadas as ferramentas e softwares a utilizar, bem como as
soluções propostas para assegurar a sua compatibilização com os sistemas presentes
nos serviços da câmara e sua posterior utilização por esses serviços.

N.6.

Modelo de acompanhamento do PMT

N.6.1. Estrutura política
O modelo de acompanhamento do PMT do(s) município(s) assenta numa estrutura
composta por 3 tipos de estruturas políticas e técnicas:

248

ANEXOS
N – PROTÓTIPO DE
TERMOS DE REFERÊNCIA

Estruturas políticas e
técnicas

Comissão Executiva (CE)

Função
A CE tem como função validar os principais objectivos e linhas
de acção para o PMT, orientar os estudos e a concertação entre
parceiros, validar politicamente os principais resultados e
eventuais adaptações ao plano e submetê-los à decisão da
Câmara, coordenar a implementação do plano.
A CE será composta pelo Executivo Municipal (Presidente da
autarquia e/ou vereadores) responsável quer pelas políticas de
transporte, urbanismo e ambiente, quer pelas políticas sociais e
económicas para a área de estudo.
Este grupo de trabalho tem como funções a elaboração,
implementação e acompanhamento do PMT.

Grupo Técnico de
Trabalho (GTT)

Comissão de
Acompanhamento (CA)

O GTT será composto pelos técnicos municipais (das áreas de
transporte,
urbanismo
e
arquitectura,
ambiente,
desenvolvimento socioeconómico e emprego, etc.) e pelos
consultores externos (nos casos em que o PMT não é
desenvolvido exclusivamente pela autarquia).
A CA tem como função acompanhar o desenvolvimento do
estudo, transmitindo a sua experiência e informação e emitindo
pareceres.
A CA será composta por representantes de entidades
relevantes na elaboração do PMT.

N.6.2. Equipa técnica
O PMT deverá ser elaborado por uma equipa técnica multidisciplinar que contemple
as

diversas

especialidades

técnicas

necessárias

para

o

seu

correcto

desenvolvimento. A composição da equipa técnica deverá ser nominativa com a
indicação das respectivas habilitações académicas e técnicas e respectiva alocação
ao programa de trabalhos.
A equipa deverá nomear:
•
•
•

um Coordenador Geral com funções de responsabilidade técnica na
condução dos estudos;
um coordenador técnico responsável pela coordenação de cada
especialidade ou área temática;
restante equipa técnica

Nota: poderá ser incluído aqui o perfil desejado para os diversos elementos da equipa
técnica
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N.7.

Calendarização e Comunicação

Deverá ser apresentado, na proposta metodológica, um cronograma detalhado de
cada etapa, principais tarefas e proposta das reuniões necessárias para a sua
elaboração. Esta calendarização deverá incluir:
•
•
•
•
•

As reuniões de progresso com o Grupo Técnico de Trabalho;
As reuniões com as restantes Estruturas de Acompanhamento;
Os momentos de validação das várias etapas;
Os documentos a entregar;
Os momentos de participação pública

N.7.1. Documentos
Deverão ser indicados os documentos a entregar em cada etapa. No decurso da
elaboração do PMT serão produzidos e entregues, pelo menos, os seguintes
documentos finais:
•
•
•
•
•

Relatórios de Caracterização e Diagnóstico;
Relatório de construção de cenários, objectivos e definição de estratégia;
Relatório de Propostas de intervenção;
Programa de Acção do PMT;
Relatório de monitorização do PMT.

No final do PMT deverá existir um relatório síntese não técnico para informação e
divulgação pública.

N.8.

Prazos para elaboração do PMT

O prazo de elaboração de um PMT depende de vários factores, como a dimensão do
município, a complexidade das questões de mobilidade e os próprios conteúdos
definidos para o Plano. O prazo máximo desejável para a elaboração do PMT deve
ser de 2 anos.
Deverá ser elaborado um planeamento detalhado para a realização de cada uma das
fases, tendo em consideração a conclusão dos trabalhos no período temporal acima
mencionado.
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O. Indicadores de monitorização
Conforme anteriormente referido, os PMT deverão incluir um conjunto de indicadores
comuns obrigatórios, definido no âmbito das Directrizes Nacionais para a
Mobilidade, e um conjunto mais adaptado ao contexto de cada plano de mobilidade.
Os indicadores estabelecidos ao nível das Directrizes
Directrizes Nacionais para a Mobilidade

têm por referência as linhas de orientação apresentadas no capítulo B.2. São
definidos por forma a que a seu cálculo possa ser efectuado sem necessidade de
recurso a modelos de transportes, pese embora a maior facilidade de recolha e
análise caso estes existam. Os indicadores foram classificados como Obrigatórios

ou Recomendáveis.
Para uma maior facilidade de leitura e compreensão, cada Indicador Comum é
referenciado à respectiva linha de orientação, conforme o quadro seguinte.

Quadro 58: Linhas de Orientação

Assim, e sem prejuízo de serem criados indicadores individuais para o município ou
municípios no âmbito dos seus planos, deverão ser considerados nos PMT os
indicadores comuns obrigatórios e recomendáveis apresentados no Quadro 59.
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Quadro 59: Lista de Indicadores comuns obrigatórios e recomendáveis
Indicadores

A

B

1

% da população residente na
área de influência dos 400 m da
rede TP, com pelo menos 2
serviços por hora, no período de
maior procura

O

O

O

2

% do emprego localizado na área
de influência dos 400 metros da
rede TP, com pelo menos 2
serviços por hora, no período de
maior procura

R

R

R

3

% frota de TP adaptada a
Pessoas com Mobilidade
Reduzida

O

O

4

% população abrangida em
isócronas de 30 e 60 minutos a
partir dos equipamentos
principais (saúde, educação)
com acesso em TP

O

R

5

Tempo médio das deslocações
pendulares em TI e em TP
(minutos)

6

Passageiros transportados em
TP (anual)

O

7

% utilizadores de TP com tarifa
social (inclui transporte escolar)

R

8

Número e % de serviços de TP
enquadrados por contratos de
serviço público

R

9

Repartição modal nos
movimentos pendulares (TI, TP,
Modos suaves, TI+TP)

O

O

10

Repartição modal dos alunos nas
deslocações casa-escola

R

R

11

Idade média da frota de TP
rodoviário presente no concelho,
por operador

O
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C

D

E

F

G

H

I

R

R

R

R

R

J

K

ANEXOS
O – INDICADORES DE
MONITORIZAÇÃO

Indicadores

A

B

C

D

E

F

G

H

12

Capitação da rede ciclável
estruturante (m / 100 habitantes
no concelho)

O

O

13

Capitação da rede pedonal
estruturante (m / 100 habitantes
no concelho)

O

O

14

Nº de acidentes com peões e
ciclistas

O

15

Taxa de motorização

O

16

Taxa de sinistralidade rodoviária
municipal

O

17

Nº de circulações de serviços de
TP nas horas de ponta, corpo do
dia e nocturno

18

% de novas áreas de construção
servidas por TP

19

% de serviços oferecidos com
integração tarifária (aplicável
quando exista mais de um modo
e/ ou operador)

20

Índice de satisfação dos
passageiros quanto aos serviços
de TP

21

% de paragens de TP com
disponibilização de informação
em tempo real (por modo)

22

Nº de Iniciativas com
Participação Pública no âmbito
do PMT

I

J

K

O

O

R

O

R

R

R

O – Obrigatório; R – Recomendável

O Guia fornece ainda exemplos de indicadores que poderão integrar, no todo ou em parte, o conjunto
a desenvolver por cada município, de modo a efectuar uma avaliação básica da mobilidade e
acompanhar a implementação do plano.
Para tal, delinearam-se 12 objectivos estratégicos, exemplificativos dos objectivos que poderão
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constar nos PMT, sendo estes:
1.

Promoção da integração entre planeamento urbano e planeamento dos transportes e
acessibilidades;

2.

Promoção da utilização do TP;

3.

Promoção da mobilidade em modos suaves, de modo a afirmar estes modos como uma
alternativa eficiente de transporte urbano;

4.

Promoção da utilização racional do transporte individual;

5.

Promoção da intermodalidade;

6.

Promoção de uma política de estacionamento que limite o uso generalizado do automóvel,
particularmente nas deslocações pendulares ou nas áreas bem servidas por transportes
públicos;

7.

Promoção de uma logística urbana mais eficiente e sustentável;

8.

Melhoria da qualidade do ambiente urbano, visando a minimização do ruído, emissões de GEE e
poluição atmosférica;

9.

Promoção da segurança nas deslocações;

10. Promoção da inclusão social e da equidade;
11. Promoção da qualidade do espaço público;
12. Promoção de processos participados (divulgação de informação, consulta, participação activa).
No processo de definição de indicadores é recomendável a selecção de indicadores de execução,
os quais permitem avaliar em que medida foram realizadas as acções planeadas (e.g. % de aumento
da extensão dos corredores BUS) e indicadores de resultados, os quais permitem avaliar os
impactes das acções e a sua contribuição para o alcance dos objectivos do plano (e.g. aumento de
x% da procura dos transportes públicos). Para além destes, pode ser útil definir indicadores que
contribuam para a obtenção de informação sobre variáveis que influenciam o sistema de mobilidade
(indicadores de contexto/conhecimento), como por exemplo, a densidade populacional ou de
emprego.
Recomenda-se que o formulário de cada indicador inclua:
a) o objectivo do plano a que reporta;
b) o nome do indicador;
c) descrição (variáveis e unidade de medida) e modo de cálculo;
d) escala (intervalos de variação, máximo e mínimo plausível) e metas ou perspectiva de evolução
desejada;
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e) tipo de informação: gráfica (cartografia)40 e/ou alfanumérica (base de dados);
f)

tipo de indicador (contexto/conhecimento, execução da acção, resultados da acção);

g) periodicidade de actualização dos dados;
h) referenciação espacial (e.g. concelho, freguesia, etc.);
i)

fonte (externa / interna, a que entidade ou departamento se deve recorrer) e modo de obtenção
da informação (e.g. estatística oficial, recolha simples de dados já existentes, levantamento no
terreno, contagem, inquérito, estimativa);

j)

procedimentos de recolha e actualização de dados;

k) valores de referência (e.g. média nacional, da respectiva NUTS III, etc.);
l)

valores calculados para os vários períodos considerados, devendo ser um deles anterior à
implementação do plano.

Refira-se, mais uma vez, que a actualização dos indicadores é fundamental e deve ser analisada
caso a caso, uma vez que não existe um ritmo de actualização único. A própria fonte da informação
condiciona o ritmo de actualização dos dados de base e, consequentemente, dos resultados dos
indicadores. Os custos e o trabalho requerido podem igualmente limitar uma actualização mais
frequente.
Os indicadores apresentados foram assim definidos em função dos objectivos acima listados,
podendo ser consultados no (Quadro 60).
Note-se que um indicador pode reportar a mais do que um destes objectivos estratégicos, indicandose deste modo, no Quadro 60, primeiro o objectivo com o qual se relaciona mais directamente,
designado por objectivo principal, e a seguir os outros, denominados de secundários.

40

Para alguns destes indicadores, uma análise cartográfica em SIG, será a mais adequada (por exemplo, a representação das ciclovias
entretanto construídas permite, para além da indicação do que já foi executado, medir a extensão e cobertura espacial (população e
emprego abrangidos e obter uma leitura da coerência da rede ciclável).
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Quadro 60: Exemplo de indicadores de monitorização por objectivo
Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

Objectivos do indicador

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Fonte

1
- Conhecer as zonas de maior
geração de viagens.
1

- Conhecer as zonas residenciais
e as diversas formas de ocupação
urbana do território.

Densidade populacional

Relação entre a população
residente (actualizada através
de estimativas) e a área
urbana

GeA

Contexto,
conhecimento

EO, E, R,
S

Anual

INE, CM

1

- Conhecer as zonas de maior
atracção de viagens, associadas
ao emprego.

Densidade de emprego

Relação entre o n.º de postos
de trabalho e a área urbana

GeA

Contexto,
conhecimento

EO, R, S

Anual

MTSS, CM

1

- Avaliar a intensidade de
construção das novas áreas
urbanas.

N.º de fogos construídos

N.º e localização dos fogos
construídos durante o último
ano

GeA

Contexto,
conhecimento

R, S

Anual

CM

1

- Identificar as novas áreas de
comércio e serviços.

Novas áreas de construção
afectas a comércio e serviços

Localização e contabilização
da área total de comércio e
serviços construída durante o
último ano

GeA

Contexto,
conhecimento

R, S

Anual

CM

1

- Identificar as zonas em que
domina a função de emprego e
aquelas que são sobretudo zonas
residenciais de modo a
compreender as dinâmicas de
mobilidade no concelho.

Rácio entre o emprego e a
população residente

N.º de postos de trabalho /
população residente

GeA

Contexto,
conhecimento

EO, E, R,
S

Anual

MTSS, INE,
CM
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

1

1
10

1
10

1
2, 4, 10

1
2, 10

Objectivos do indicador

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Fonte

- Identificar a concentração de
residentes e emprego em cada
uma das zonas de estudo, de
modo a compreender as
dinâmicas de mobilidade e a
assegurar as condições de
acessibilidade adequadas às
diferentes densidades.

Densidade de actividade
humana

(N.º de postos de trabalho +
residentes) / área urbana

GeA

Contexto,
conhecimento

EO, E, R,
S

Anual

MTSS, INE,
CM

- Conhecer com maior detalhe os
segmentos etários mais
vulneráveis e com necessidades
específicas de deslocação.

População com mais de 65
anos

Número de indivíduos com
mais de 65 anos (valor
absoluto e % na população
total)

GeA

Contexto,
conhecimento

EO, E

Anual

INE

- Conhecer com maior detalhe os
segmentos etários mais
vulneráveis e com necessidades
específicas de deslocação.

População em idade escolar
obrigatória

Número de indivíduos em
idade escolar (valor absoluto e
% na população total)

GeA

Contexto,
conhecimento

EO, E

Anual

INE

GeA

Contexto,
conhecimento

Anual

CM (Carta
Educativa);
Equipamentos
de ensino

Anual

Operadores de
TP; Gestores
dos
equipamentos,
superfícies
comerciais ou
parques
empresariais

- Conhecer as zonas de maior
atracção de viagens associadas
ao estudo.

- Avaliar o serviço em TP aos
principais pólos geradores de
deslocações.

Equipamentos de ensino e
estudantes

Tipo e n.º de serviços em TP
aos principais pólos
geradores de deslocações

- N.º e localização dos
equipamentos de ensino, por
nível de ensino
- N.º de alunos por
estabelecimento de ensino
Identificar para cada pólo
gerador (e.g. equipamentos,
centros comerciais, pólos de
recreio lazer, parques
empresariais, etc.) o serviço
existente em TP, por modo de
transporte

GeA

Execução da
acção

R, S

R, L
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

1
3

1

1

1
10

Objectivos do indicador

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

- Avaliar a acessibilidade em
bicicleta aos principais pólos
geradores/atractores de
deslocações.

Ligação dos principais pólos
geradores/atractores de
deslocações à rede ciclável

N.º e localização de pólos
geradores/atractores de
deslocações (e.g.
equipamentos, centros
comerciais, pólos de recreio
lazer, parques empresariais,
etc.) com ligação directa e
segura à rede ciclável.

- Conhecer as dinâmicas de
mobilidade e avaliar em que
medida as distâncias das
deslocações influenciam a
repartição modal.

Distância média das
deslocações pendulares
realizadas em todos os
modos e por modo de
transporte

Este cálculo pode fazer-se
considerando as distâncias em
linha recta entre os centroides
das zonas de base do inquérito
à mobilidade e/ou
considerando um factor de
sinuosidade.

Duração média dos
movimentos pendulares
(casa-trabalho) (min)

Cálculo da duração média dos
movimentos pendulares
através da realização de
inquéritos ou de um modelo de
tráfego.

Tempo médio de acesso à
escola (min)

Cálculo do tempo médio de
acesso a cada equipamento
escolar, recorrendo a
inquéritos nas escolas ou à
base de dados de moradas do
próprio estabelecimento de
ensino

- Conhecer as dinâmicas de
mobilidade, nomeadamente o
tempo consumido em
deslocações.

- Conhecer as dinâmicas de
mobilidade, nomeadamente o
tempo consumido em
deslocações, e a facilidade de
acesso aos principais
equipamentos.
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Tipo de
inform.

GeA

A

A

GeA

Tipo de
monit.

Execução da
acção

Resultados da
acção

Resultados da
acção

Resultados da
acção

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Fonte

R, L, S

Anual

CM

EO, I, M

2 anos
(recomendad
o)

INE, CM

5 anos
(máximo)

EO, I, M

2 anos
(recomendad
o)

INE, CM

5 anos
(máximo)

I, R, M

2 anos
(recomendad
o)
5 anos
(máximo)

CM,
equipamentos
de ensino
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

Objectivos do indicador

- Conhecer as dinâmicas de
mobilidade, nomeadamente o
tempo consumido em
deslocações, e a facilidade de
acesso aos principais
equipamentos de Saúde.

2

2

1
10

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

Tipo de
inform.

Tempo médio de acesso ao
Hospital ou ao Centro de
Saúde (min)

Inquéritos nos equipamentos
de saúde ou recorrendo à base
de dados destes
estabelecimentos

GeA

- Avaliar a oferta de TP,
nomeadamente a extensão das
redes.

Oferta quilométrica por modo
de transporte (TP)

N.º anual de km oferecidos por
modo de TP, sem contabilizar
km “em vazio”

- Avaliar a oferta de TP,
nomeadamente a velocidade
comercial praticada.

Velocidade comercial do TP
urbano

Velocidade média durante o
período em análise, incluindo o
tempo de percurso e de
paragem

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

2 anos
(recomendad
o)

Fonte

CM,
equipamentos
de saúde

Resultados da
acção

I, R, M

GeA

Execução da
acção

R

Anual

Operadores de
TP

A

Resultados da
acção

R, L

Anual

Operadores de
TP, CM

A

Resultados da
acção

R, C

Anual

Operadores de
TP, CM

5 anos
(máximo)

2

Número de passageiros
transportados por dia ou ano
nos vários modos de TP.

2

- Avaliar a utilização do TP.

Número de passageiros
transportados por dia ou ano

2

- Conhecer o nível de satisfação
dos utilizadores do TP
relativamente ao serviço
oferecido.

Nível de satisfação com o
serviço de TP

Variação anual dos indicadores
de satisfação e de qualidade
dos serviços de transporte
colectivo (realização de
inquéritos de opinião)

A

Resultado da
acção

I

Anual

Operadores de
TP, CM

População residente servida
por TP

% de habitantes que reside a
uma distância inferior a 400 m
de uma paragem de autocarro
ou 500 m de uma estação de
metro ou eléctrico

GeA

Resultados da
acção

EO, R, S

Anual

INE, CM,
Operadores de
TP

2
1, 10

- Avaliar a oferta de TP,
nomeadamente a cobertura
territorial das redes.

Este número pode ser inferido
anualmente a partir dos dados
de bilhética ou da venda de
bilhetes e assinaturas.
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

2
1, 10

2

Objectivos do indicador

- Avaliar a oferta de TP,
nomeadamente a cobertura
territorial das redes.

5

- Avaliar a procura dos modos de
transporte.

2

- Avaliar a qualidade da oferta e
da imagem do serviço de TP.

8

- Avaliar o desempenho ambiental
das frotas de TP.

2

- Avaliar a alteração na repartição
modal TI/TP a favor do TP.

4, 8

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Fonte

Trabalhadores servidos por
TP

% de empregos localizados a
menos de 400 m de uma
paragem de autocarro ou 500
m de uma estação de metro ou
eléctrico

GeA

Resultados da
acção

EO, R, S

Anual

MTSS, CM,
Operadores de
TP

Repartição dos passageiros
por título de TC

N.º de viagens mensal por
título de transporte (e.g. tarifa
de bordo, bilhete précomprado, assinatura ou
passe) obtido a partir dos
dados de bilhética ou de venda
dos operadores.

A

Resultado da
acção

R, I

Anual

Operadores de
TP, CM

Idade média da frota de TP

Relação entre a soma das
idades dos veículos e o n.º
total de veículos

A

Resultado da
acção

R

Anual

Operadores de
TP, CM

% de transferência modal do
TI para o TP

% de viagens em TP captadas
do TI, comparativamente com
o total de viagens

A

Resultado da
acção

R, I

2 anos

Operadores de
TP, CM

GeA

Execução da
acção

R

Anual

CM

- N.º de km de corredores em
sítio próprio implementados
anualmente

- Avaliar a introdução de
corredores de TP reservados.

Corredores em sítio próprio

2

- Avaliar a oferta de serviço de
táxis

Capitação da oferta de táxis

- Nº. de táxis existentes /
população residente

A

Execução da
acção

R

Anual

CM, INE

2

- Avaliar a oferta de serviço de
táxis

Cobertura da oferta de táxis
relativamente à população
residente

-% de habitantes que reside a
uma distância inferior a 400 m
de praça de táxis

GeA

Execução da
acção

R, S

Anual

CM, INE

2
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

Objectivos do indicador

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Fonte

3

3

- Avaliar a introdução de zonas
pedonais.

11

3
1, 11
3
1, 11

3
11

Extensão da rede pedonal
estruturante

- Extensão e localização de
áreas pedonais criadas
- % da infra-estrutura concluída
vs. infra-estrutura projectada

GeA

Execução da
acção

R, L

Anual

CM

- Avaliar a rede pedonal
estruturante, nomeadamente a
sua cobertura territorial

População residente na área
de influência da rede pedonal
estruturante

- População residente (nº e %)
na área de influência (250 m)
da rede pedonal estruturante

GeA

Resultados da
acção

EO, E, S

Anual

INE, CM

- Avaliar a rede pedonal
estruturante, nomeadamente a
sua cobertura territorial

Emprego na área de
influência da rede pedonal
estruturante

- Emprego (nº e %) na área de
influência (250 m) da rede
pedonal estruturante

GeA

Resultados da
acção

EO, E, S

Anual

MTSS, CM

GeA

Execução da
acção

R

Anual

CM

- Avaliar a oferta ciclável.

Extensão da rede ciclável
estruturante

- Extensão total e localização
de percursos criados na rede
estruturante e na local.
(Diferenciação desejável: n.º
de sentidos, lazer/quotidiano,
via partilhada/segregada)
- Kms de vias cicláveis/1000
habitantes
- % da infra-estrutura concluída
vs. infra-estrutura projectada

3
1, 11
3
1, 11

- Avaliar a rede ciclável
estruturante, nomeadamente a
sua cobertura territorial

Residente na área de
influência da rede ciclável
estruturante

- População residente (nº e %)
na área de influência (250 m)
da rede ciclável estruturante

GeA

Resultados da
acção

EO, E, S

Anual

INE, CM

- Avaliar a rede ciclável
estruturante, nomeadamente a
sua cobertura territorial

Emprego na área de
influência da rede ciclável
estruturante

- Emprego (nº e %) na área de
influência (250 m) da rede
ciclável estruturante

GeA

Resultados da
acção

EO, E, S

Anual

MTSS, CM
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

3
11

Objectivos do indicador

- Avaliar a oferta ciclável.

- Avaliar a utilização da bicicleta.
3

- Medir a eficácia das
intervenções para as bicicletas.
- Avaliar a utilização da bicicleta.

3

- Medir a eficácia das
intervenções para as bicicletas.

Nome do indicador

Número de lugares de
estacionamento para
bicicletas na via pública

Descrição do indicador e
Modo de cálculo
- N.º e localização dos lugares
de estacionamento criados
para bicicletas
- % dos lugares criados vs.
lugares previstos de
estacionamento para bicicletas

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Fonte

GeA

Execução da
acção

R, L

Anual

CM

Taxa de ocupação do
estacionamento para
bicicletas na via pública

Relação entre a procura e a
oferta de lugares de
estacionamento para bicicletas

GeA

Resultados da
acção

R, L

Anual

CM

Volumes de tráfego de
bicicletas

N.º de bicicletas em diferentes
pontos da rede segundo
metodologia de contagem a
definir (tipologia de locais,
períodos de contagem, etc.)

GeA

Resultados da
acção

C, I

2 anos

CM

Taxa de motorização

Número de veículos ligeiros
por 1000 habitantes

A

Contexto/
conhecimento

R, I

Anual

INE, ISP, CM.

Volumes de tráfego (diários,
HPM, HPT) nos eixos
estruturantes

Número de veículos que passa
numa determinada secção de
via, num determinado intervalo
de tempo. Realização de
contagens de tráfego
classificadas (ligeiros e
pesados) (períodos de ponta
da manhã e da tarde, diário)

GeA

Resultados da
acção

C, M

2 anos

CM

4

4

4

- Conhecer a disponibilidade para
a utilização do automóvel nas
deslocações quotidianas.

- Avaliar a pressão do tráfego
automóvel nos principais
corredores de oferta.
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

4
1

4
8

4
8

Objectivos do indicador

- Avaliar a pressão do tráfego
automóvel.

- Avaliar a utilização do TI.

- Avaliar a adesão a novas opções
modais.

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

Tipo de
inform.

Distância média das
deslocações realizadas em TI

Este cálculo pode fazer-se
recorrendo à informação do
inquérito à mobilidade.

N.º médio de passageiros por
veículo (TI)

N.º médio de pessoas a bordo
dos veículos ligeiros num dia
útil e nos períodos de maior
procura.

A

Adesões a serviços de
carpooling, carsharing, outros

N.º de adesões anuais a
serviços de carpooling,
carsharing, outros.

A

A

Tipo de
monit.

Resultados da
acção

Modo de
obtenção

I, M

Periodicid.
de actualiz.

2 anos
(recomendad
o)

Fonte

CM

5 anos
(máximo)
2 anos
(recomendad
o)

Resultados da
acção

I, C

Resultados da
acção

R

Anual

Resultados da
acção

I, M

2 anos
(recomendad
o)

A

Resultados da
acção

L

5 anos

CM

GeA

Execução da
acção

R

Anual

CM, Gestores
dos Parques
de Estac.

CM

5 anos
(máximo)
Serviços de
carpooling

5

5

- Avaliar em que medida a oferta
de TP é adequada face às
necessidades de mobilidade.

5

- Avaliar a articulação funcional
entre modos de transporte nas
interfaces principais.

5

- Avaliar a articulação entre o TI e
outros modos.

6
2

- Avaliar as alternativas de
estacionamento fora do centro do
aglomerado.

Comparação da oferta e
procura por pares O/D
Número médio de
transbordos por viagem

Distâncias percorridas em
transbordos nas principais
interfaces multimodais

N.º e capacidade dos parques
de estacionamento
dissuasores

Inquéritos
Modelo de transportes

Levantamento das distâncias
percorridas em transbordos
entre modos de transporte nas
interfaces principais
- N.º, localização e capacidade
(lugares oferecidos) dos
parques de estacionamento
dissuasores
- % de parques criados vs.
parques previstos

A

CM

5 anos
(máximo)
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

Objectivos do indicador

5

- Avaliar a articulação entre o TI e
outros modos.

6
2
5
2
5
2

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Fonte

Taxa de ocupação dos
parques dissuasores no
período diurno

Relação entre a procura e a
oferta de lugares de
estacionamento

GeA

Resultados da
acção

R, L

Anual

CM, Gestores
dos Parques
de
Estacionament
o

- Avaliar a importância dos títulos
intermodais.

Títulos de transporte
intermodais

N.º de utilizadores por título de
transporte intermodal: bilhetes;
passes

A

Execução da
acção

R

Anual

Operadores de
TP

- Avaliar a articulação funcional
entre modos de transporte
colectivo.

N.º de estações ferroviárias
servidas por TP urbano

N.º total de estações servidas
por TP urbano

GeA

Execução da
acção

R, L

Anual

Operadores de
TP, CM

GeA

Execução da
acção

R, L

Anual

CM

L

2 anos

CM

L

2 anos

CM

- Avaliar as alternativas de
estacionamento fora do centro do
aglomerado.

6
N.º de lugares de
estacionamento por tipologia:
6
11

- Avaliar a oferta e a ocupação do
espaço público pelo
estacionamento.

Oferta de estacionamento por
tipologia

- via pública / parque;
- público / reservado / privado;
- gratuito / tarifado;
- duração limitada / ilimitada

6
11

6

- Avaliar a adequação da oferta de
estacionamento à procura
existente.

- Avaliar a procura de
estacionamento, nomeadamente
a sua duração.
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Ocupação do estacionamento
diurna e nocturna

Taxa de ocupação média do
estacionamento diurna e
nocturna (veículos
estacionado/lugares
oferecidos)

GeA

Rotação do estacionamento

Número de veículos
estacionados por lugar de
estacionamento, em
determinado intervalo de
tempo.

GeA

Contexto/
conhecimento;
Resultados da
acção

Resultados da
acção

ANEXOS
O – INDICADORES DE
MONITORIZAÇÃO

Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

Objectivos do indicador

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

- Avaliar a ocupação indevida do
espaço público pelo
estacionamento.

Estacionamento ilegal

Taxa de ilegalidade: peso da
procura de estacionamento
ilegal em toda a procura de
estacionamento (legal e ilegal).

7

- Avaliar a existência de
instrumentos que permitam
reduzir os impactes gerados pela
circulação e estacionamento de
veículos pesados nos centros
urbanos.

Existência de um regulamento
de cargas e descargas

Existência ou não de um
regulamento de cargas e
descargas

7

- Avaliar a condições de
estacionamento para cargas e
descargas e a sua adequação às
necessidades identificadas.

Espaços reservados para
operações de cargas e
descargas

6
11

Tipo de
inform.

GeA

Tipo de
monit.

Execução da
acção

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Fonte

L

2 anos

CM

R, L

Anual

CM

R, L

Anual

CM

C

2 anos
(recomendad
o)

CM

7

7

- Avaliar a pressão do tráfego de
veículos pesados nos centros
urbanos

- Nº e localização de lugares
de estacionamento para cargas
e descargas

A

GeA

- % de lugares criados vs.
lugares previstos

Tráfego de pesados nos
centros urbanos

% de veículos pesados nos
eixos sensíveis,
nomeadamente, no centro do
aglomerado. Realização de
contagens de tráfego
classificadas (pesados)
(períodos de ponta da manhã e
da tarde, diário)

Repartição modal

- % de viagens por modo de
transporte (TI, TP, a pé,
bicicleta, etc.)

GeA

Execução da
acção
Contexto,
conhecimento

Execução da
acção

Resultados da
acção

5 anos
(máximo)

8
8

- Avaliar a repartição modal.

2

- Avaliar a eficácia das políticas a
favor do TP e dos modos suaves.

3

A

Resultados da
acção

I, C

2 anos
(recomendad
o)
5 anos
(máximo)

Operadores de
TP, CM
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

Objectivos do indicador

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Fonte

- Avaliar o potencial de poluição
atmosférica gerado pelo TP.

N.º de veículos de TP por tipo
de motorização

Veículos por tipo de
motorização (e.g. eléctricos,
híbridos, biodiesel, GPL, etc.)

A

Execução da
acção

R

Anual

Operadores de
TP

8

- Avaliar a frota municipal de
veículos ligeiros e pesados
segundo critérios de eficiência
energética e ambiental

N.º total de veículos novos

N.º total de veículos novos
adquiridos anualmente

A

Execução da
acção

R

Anual

CM

8

- Avaliar os impactes ambientais
do transporte rodoviário, através
da contabilização das principais
emissões de poluentes
atmosféricos locais, por categoria
de veículo (pesados, ligeiros):
NOx, COVNM (compostos
orgânicos voláteis não metano),
SO2 e Partículas

Emissões de poluentes
atmosféricos locais, por
categoria de veículo
(pesados, ligeiros): NOx,
COVNM (compostos
orgânicos voláteis não
metano), SO2 e Partículas

Contabilização de emissões de
poluentes atmosféricos locais
segundo a metodologia do
programa EMEP/EEA
(Emission Inventory Guidebook
– 2009) da Agência Europeia
de Energia

R, M, C

2 anos
(recomendad
o)

CM

Emissões de GEE devido ao
tráfego motorizado

Contabilização de emissões de
GEE, em termos de CO2
equivalente (CO2eq), segundo
a metodologia do programa
EMEP/EEA (Emission
Inventory Guidebook – 2009)
da Agência Europeia de
Energia

Valorização económica de
emissões poluentes
atmosféricos locais

Apuramento da valorização
económica de emissões
poluentes segundo os valores
apresentados no “Handbook on
estimation of external cost in
the transport sector” (Comissão
Europeia)

8
2

8

8

- Avaliar os impactes ambientais
do transporte rodoviário, através
da contabilização das emissões
de gases de efeito de estufa
(GEE) do sector rodoviário

- Avaliar os impactes
monetarizados associados às
emissões poluentes locais mais
relevantes: NOx, COVNM
(compostos orgânicos voláteis
não metano), SO2 e Partículas.
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A

A

A

Resultados da
acção

Resultados da
acção

Resultados da
acção

5 anos
(máximo)

R, M, C

2 anos
(recomendad
o)

CM

5 anos
(máximo)

R, M, C

2 anos
(recomendad
o)
5 anos
(máximo)

CM

ANEXOS
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MONITORIZAÇÃO

Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

8

8

8

Objectivos do indicador

- Avaliar os impactes
monetarizados associados às
emissões de Gases de Efeito de
Estufa (GEE)

- Identificar as zonas que
possuem um ambiente acústico
perturbado, devido ao ruído de
tráfego rodoviário e/ou ferroviário

- Avaliar o grau de exposição ao
ruído dos residentes

Nome do indicador

Valorização económica de
emissões de GEE

Zonas afectadas pelo ruído
associado ao sector dos
transportes

Descrição do indicador e
Modo de cálculo
Apuramento da valorização de
emissões de GEE tendo por
referência o relatório da
Comissão Europeia “The
Impacts of Climate Change”
(2005), onde se indicam
valorizações económicas
associadas as diversos
cenários de aquecimento
global.
Identificar, a partir da análise
das isolinhas dos mapas de
ruído, para os indicadores
Lden e Ln, quais as zonas
adjacentes à rede
viária/ferroviária onde os
limites estabelecidos
regulamentarmente são
ultrapassados.

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

2 anos
(recomendad
o)

Fonte

Resultados da
acção

R, M, C

GeA

Contexto/
conhecimento

R, S

5 anos

CM (Mapas
municipais de
ruído)

GeA

Resultados da
acção

R, EO, S

5 anos

CM (Mapas
municipais de
ruído), INE

A

CM

5 anos
(máximo)

Limites: Zonas “sensíveis”:
Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45
dB(A); Zonas “mistas”: Lden ≤
65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A);
Zonas sem classificação: Lden
≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)

% de residentes expostos a
classes de nível de ruído
superiores aos limites
estabelecidos
regulamentarmente

% da população residente em
zonas com níveis de ruído
iguais ou superiores a 65 dB
(A) ou 55 dB (A) para o
indicador Lden, consoante a
classificação que a zona venha
a possuir (zona mista ou
sensível, respectivamente)
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

8

Objectivos do indicador

- Avaliar o grau de exposição ao
ruído dos empregados

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

% do emprego localizado em
zonas com classes de nível
de ruído superiores aos
limites estabelecidos
regulamentarmente

% de empregados em zonas
com níveis de ruído iguais ou
superiores a 65 dB (A) ou 55
dB (A) para o indicador Lden,
consoante a classificação que
a zona venha a possuir (zona
mista ou sensível,
respectivamente)

Número de acidentes por
tipologia

Número e localização dos
acidentes rodoviários, por tipo
de acidente: atropelamento,
colisão, despiste

Tipo de
inform.

GeA

Tipo de
monit.

Resultados da
acção

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

R, EO, S

2 anos
(recomendad
o)
5 anos
(máximo)

Fonte

CM (Mapas
municipais de
ruído), MTSS

9

9
3

- Avaliar a melhoria da segurança
rodoviária

GeA

Resultados da
acção

R, S

Anual

Autoridade
Nacional de
Segurança
Rodoviária,
CM, PSP

Anual

Autoridade
Nacional de
Segurança
Rodoviária,
CM, PSP

- Indicador de gravidade:
IG = (100xM) + (10xFG) +
(3xFL),

9
3

- Avaliar a melhoria da segurança
rodoviária

Indicador de Gravidade de
sinistralidade com vítimas

em que M corresponde ao n.º
de mortos, FG ao de feridos
graves e FL ao de feridos
ligeiros.
Nota: Os valores de IG
municipal não deverão
considerar os acidentes nas
auto-estradas.
- Indicador de gravidade / 1000
habitantes
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A

Resultados da
acção

R
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

Objectivos do indicador

Nome do indicador

Descrição do indicador e
Modo de cálculo

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Indicador de sinistralidade
rodoviária municipal:
9
3

- Avaliar a melhoria da segurança
rodoviária

Sinistralidade rodoviária
municipal

ISRMn = (IGn+(0.66xIGn-1) +
(0.33xIGn-2)) / 3,

Fonte

A

Resultados da
acção

R

Anual

Autoridade
Nacional de
Segurança
Rodoviária,
CM, PSP

em que n corresponde ao ano
em análise.
10
10
2
10
2

- Avaliar o grau de acessibilidade
das pessoas com mobilidade
condicionada às redes de TP.

TP adaptado a pessoas com
mobilidade reduzida

N.º e % de veículos de TP
adaptados a pessoas com
mobilidade reduzida, por modo

A

Execução da
acção

R,

Anual

Operadores de
TP, Associação
de Táxis

Avaliar o grau de acessibilidade
das pessoas com mobilidade
condicionada às redes de TP.

Estações e interfaces de TP
adaptadas a pessoas com
mobilidade reduzida

N.º e % de estações/interfaces
adaptadas a pessoas com
mobilidade reduzida, por modo
de transporte.

GeA

Execução da
acção

R, L

Anual

Operadores de
TP, CM

- Avaliar a implementação das
medidas de acalmia de tráfego.

Número de intervenções
implementadas ao nível de
acalmia de tráfego

Número, tipo e localização de
intervenções implementadas
ao nível de acalmia de tráfego

GeA

Execução da
acção

R, L

Anual

CM

- Avaliar os impactes das medidas
de acalmia de tráfego nas vias
envolventes.

Volumes de tráfego (diários,
HPM, HPT) nas vias
envolventes às zonas
intervencionadas.

Número de veículos que passa
numa determinada secção de
via, num determinado intervalo
de tempo. Realização de
contagens de tráfego
classificadas.

C, M

2 anos
(recomendad
o)

CM

11
11
3, 9, 4

11
4, 3, 9

A

Resultados
das acções

5 anos
(máximo)
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Objectivo
estratégico
(principal e
secundários)

Descrição do indicador e

Tipo de
inform.

Tipo de
monit.

Modo de
obtenção

Periodicid.
de actualiz.

Objectivos do indicador

Nome do indicador

12

- Avaliar o efeito de determinadas
acções através da opinião e dos
comportamentos da população e
actores relevantes.

Acompanhamento da opinião
e dos comportamentos

Resultados dos inquéritos de
opinião e comportamento

A

Resultados
das acções

I

A definir

CM

12

- Avaliar as acções de informação
e sensibilização da população
sobre as principais etapas do
PMT.

Informação e sensibilização
sobre as principais etapas do
PMT

N.º e tipo de acções realizadas
para informar e sensibilizar a
população

A

Execução da
acção

R

A definir

CM

12

- Avaliar as acções de informação
e sensibilização da população
sobre as principais etapas do
PMT.

N.º de participantes a aderir à
acção

N.º médio de participantes por
tipo de acção desenvolvida

A

Resultados
das acções

R

A definir

CM

12

- Avaliar de que forma as
preocupações e aspirações do
público são consideradas.

Resposta da autarquia às
reclamações / pedidos de
esclarecimento

% de respostas da autarquia
às reclamações / pedidos de
esclarecimento da população

A

Execução da
acção

R

Mensal

CM

12

- Avaliar de que forma as
preocupações e aspirações do
público são consideradas.

Tempo médio de resposta da
autarquia

Tempo médio de resposta da
autarquia

A

Execução da
acção

R

Mensal

CM

Modo de cálculo

Fonte

12

• tipo de informação: gráfica (G), alfanumérica (A);
• modo de obtenção: estatística oficial (EO), recolha e tratamento de dados já existentes (R), levantamento no terreno (L), contagem (C), inquérito
(I), estimativa (E), modelação (M) e SIG (S);
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