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“Le transport est le symbole de la liberté individuelle.
L’environnement est celui du bien collectif”.

José M. Viegas. “Le Défi de la Mobilité Urbaine”. Ed. UITP, Bruxelles, 2000, pg. 262

“… le transport public est désormais appelé à contribuer davantage
(ou du moins autant) à la satisfaction de la collectivité

[décongestion des villes et préservation de l’environnement] plutôt
que de satisfaire directement les besoins individuels de ceux qui

l’utilisent [les moins nantis de la société].”

Jean-Paul Meyronneinc. “Le transport face à l’environnement”. Ed. CELSE, Paris, 1998, pg.5
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Alguns dados para caracterizar a extensão do fenómeno da 
motorização
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PortugalUE 15Veículos privados 
por 1000 habitantes

1 Automóvel por cada dois cidadãos europeus no ano 2000 

Em 1950 havia em Portugal 10 veículos privados  por 1000 habitantes
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Fonte: Eurostat, Bruxelas, 1999; OCDE/CEMT, 1997; CR Nacional, IST, 1985

27 Anos27 Anos 12 Anos12 Anos

Evolução de alguns Indicadores de Pressão dos 
Transportes Rodoviários
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Repartição Modal das Viagens por Número de Automóveis 
disponíveis no Agregado

Fonte: “Contributos para o PROTAML”, DGTT / DTL, Lisboa, 2000.
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Enquadramento Geral 
Evolução das emissões de GEE em Portugal e o compromisso de 

Kyoto
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Fonte: Submissão de Portugal à UE (http://www.eea.eu.int)
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Fonte: Inventários EU, 2000 (http://www.eea.eu.int)]
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0,35%

Energia; 68,76%

Emissões Fugitivias
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Instalações Pequena
Dimensão 7,79%  
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13,23%

Energia e activ. Transf.
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Transportes
24,23% 

1999

Enquadramento Geral 
Estrutura das emissões de GEE em Portugal
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Principais Custos Externos de Transportes (1995)

Poluição 
Atmosférica

Acidentes

Ruído

União Europeia (1) Portugal (2)

109 EUROS 109 EUROS% PIB % PIB

24,4 0,4 1,5 1,8

12,2 0,2 0,3 0,3

91,5 1,5 3,1 3,8

OBS:  (1) - 90% atribuível ao transporte rodoviário

(2) - apenas para o transporte rodoviário

Fonte:  

“Para uma formação correcta e eficiente dos preços dos transportes”, Livro Verde da CEE. COM 
(95) 691 final. Bruxelas, 1995.

“Conta Rodoviária Nacional”, CESUR / ITEP / LNEC, DGTT, Lisboa, 2000.
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Evolução do cenário tendencial -Transportes
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Efeitos do Aquecimento Global nos Glaciares Polares

• 75% da água doce do planeta está encerrada nos glaciares

• A temperatura média do ar no Sudeste da Gronelândia subiu 
3ºC nos últimos 20 anos

• Em 1996 perdiam-se 50x109 m3 de gelo por ano; em 2005 esse 
valor passou para 150x109 m3 (3x mais)

• Actualmente, o degelo dos glaciares da Gronelândia contribui 
0,5mm por ano para a subida do nível médio dos mares, que 
é de 3mm por ano

• 70m seria quanto o nível das águas do mar subiria, em todo o 
planeta, se a totalidade dos glaciares se derretessem (15x106

km2)

Fonte: Revista Science - 2006
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• A difusão do automóvel e do transporte rodoviário de 
mercadorias

• A rápida evolução tecnológica dos transportes e o 
consequente aumento da cobertura espacial das suas redes.

• Em parte consequência, mas sem dúvida suportado por esta 
evolução e desenvolvimento dos vários modos de transporte, 
o processo de urbanização acentua-se e generaliza-se. 

• As teorias urbanísticas do movimento moderno, ao proporem 
o zonamento funcional do uso do solo como resposta aos 
malefícios e à insalubridade da cidade industrial, tiveram 
como efeito perverso uma excessiva especialização das 
várias parcelas do espaço. 

A situação actual no que concerne ao peso dos impactes ambientais 
associados ao sector dos transportes pode ser explicada através dos 
seguintes elementos fundamentais:
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PRINCIPAIS PROBLEMAS DA MOBILIDADE DE HOJE

• Aumento exponencial das prestações quilométricas (veículos.km e 
toneladas.km) e a sua forte correlação com o crescimento do PIB.

• Perda de quota de mercado dos tc ao nível urbano, e do transporte 
ferroviário no transporte nacional e internacional de passageiros.

• Maior diversidade geográfica dos pontos de interesse e dos motivos de 
deslocação, em consequência da maior dispersão das actividades no espaço 
e do aumento dos tempos de lazer e de férias.

• Maior complexidade das deslocações urbanas (deslocações sequenciais que 
agregam vários motivos) e consequentemente dificuldade do sistema 
tradicional de TC (normalmente radial ou radio-concêntrico) em responder 
eficazmente às novas solicitações da procura.
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Tendências Fortes (driving forces) que influenciam a Evolução da 
Mobilidade Urbana

• Aumento da população urbana.

• Urbanização descontínua e aumento de importância dos espaços peri-
urbanos.

• Globalização económica e consequente aumento das trocas comerciais e do 
crescimento económico das principais aglomerações urbanas.

• Crescimento da taxa de motorização.

• Aspectos sociais e demográficos: diminuição da dimensão média da família; 
aumento da taxa de actividade da população feminina; aumento da idade de 
reforma e da esperança de vida; prolongamento do tempo de escolaridade.

• Alteração dos modos de vida.
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Deslocações pendulares

Lazer e social

Compras e serviços pessoais

Negócios pessoais

1990 1995

35% a 40%

+ - 30%

+ - 25%

5% a 10%

25% a 30%

+ - 33%

35% a 40%

≅

Uma cada vez maior diversificação e aleatoriedade dos motivos de 
deslocação
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Fonte: Kaufmann, V. (2000), “Mobilité Quotidienne et Dynamiques Urbaines”, P.P.U.R., Lausanne; pg. 42, 44.

* Por modos de transporte de proximidade entende-se o andar a pé e de bicicleta ou motorizada.

Sem ligaSem ligaçção ão àà
Cidade HistCidade Históóricarica

Apego Apego àà Cidade Cidade 
HistHistóóricarica

RepresentaRepresentaçção da ão da 
CidadeCidade

Modo de InserModo de Inserççãoão

Por contiguidadePor contiguidade

Por conectividadePor conectividade

Modo de vida rural 
ou aldeão 

Modo de vida 
citadino

Modo de vida peri-
urbano ou 

californiano

Modo de vida 
metropolitano

Transportes públicos, 
modos de proximidade*

Automóvel e modos 
de proximidade

Transportes públicos  e 
automóvel Automóvel

Os quatro ideais-tipo de modos de vida e a utilização 
dos modos de transporte
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(i) Políticas viradas para a estrutura física da cidade:
• Planeamento urbano

• Transportes urbanos

• Protecção e valorização do património histórico

• Protecção e valorização das áreas naturais dentro das cidades

(ii) Políticas viradas para a redução do impacte das actividades 
urbanas sobre o ambiente:
• Indústria urbana

• Gestão da energia nos espaços urbanos

• Gestão dos resíduos urbanos

• Gestão das águas

Políticas do "livro verde sobre o ambiente urbano"
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Principais interacções entre Urbanismo e Transportes

1
Estrutura
Urbana

2
Desenvolvimento
dos Transportes
Públicos e das 

Interfaces

3
Desenvolvimento
das Mobilidades

Suaves e dos 
Espaços Públicos

4
Gestão dos

Transportes de
Mercadorias

5
Estratégia

e Controlo do 
Estacionamento

6
Desenvolvimento

e Controlo do
Automóvel

← desenvolvimento económico
← protecção do ambiente
← redução das desigualdades sociais
← qualidade de vida
← desenvolvimento sustentável

Diversas necessidades de mobilidade a satisfazer:
− pendulares casa-trabalho
− pendulares casa-escola
− tráfego de compras
− tráfego profissional
− tráfegos comerciais e de serviços
− tráfego de lazer quotidiano
− tráfego de lazer de fim-de-semana de férias

URB

TPTIM

TNM

MER

P

URB - Urbanismo
TP - Transporte Público
TNM - Transporte não 

Motorizado
MER - Mercadorias
P - Estacionamento
TIM - Transporte individual 

motorizado

Legenda: Interacções principais
Outras interacções importantes

Fonte: “Planification intégrée
“urbanisme-transport” et 
développement durable des 
mobilités”, Bovy, Ph., 1999, 
UITP, México 2000.
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“Este conjunto de princípios corresponde à assunção de que muitas das 
principais disfunções ambientais são causadas por externalidades do 
processo de produção ou da actividade económica no seu conjunto e, 
como tal, devem ser suportadas por quem as provoca”

Fonte: João Joanaz de Melo e Carlos Pimenta, "Ecologia e Ambiente", colecção "O Que É", Ed. Difusão Cultural, Lisboa, 1993; pg. 124.

⁄ Acção preventiva 

⁄ Poluidor - pagador e utilizador - pagador

⁄ Correcção na fonte 

⁄ Integração da componente ambiental nas outras políticas 
comunitárias

Princípios fundamentais da política comunitária de ambiente
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Fonte: ECMT (CEMT), "Urban Travel and Sustainable Development", OCDE, Paris, 1995; pg. 147 e 149.

• Medidas que permitam adequar a logística às condições urbanas.

• Medidas de implementação de "zonas livres de automóveis", de moderação da 
circulação e de prioridade ao peão, que fomentem a marcha a pé e o uso da 
bicicleta.

• Políticas respeitantes ao financiamento, à privatização e ao uso de sistemas de 
informação e de promoção.

• Políticas de  planeamento das deslocações pendulares.

• Medidas que façam uso da telemática para a gestão da circulação, do 
estacionamento e da gestão dos transportes públicos.

• Políticas que afectem o preço dos combustíveis, da compra e licenciamento dos 
automóveis, do estacionamento e da utilização das infra-estruturas rodoviárias.

• Planeamento do uso do solo e políticas de controlo do crescimento urbano

Instrumentos-chave propostos pela CEMT, no âmbito das políticas 
integradas de urbanismo e transporte
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Cenário "business-as-usual" (BAU) Cenário de Referência (Ref.)
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Simulação do impacte das medidas PNAC 
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[23 Tg CO2eq]

Cenário Tendencial[26 Tg CO2eq]

Medidas Adicionais (Med. Adic.)

~25% do esforço de 
redução nacional

[14,6-10,7 TgCO2eq]
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54,9536,6353,1539.086L123MA

43,4328,9552,5030.892L123SX

28,1418,7629,3520.015123

16,9411,3021,9012.05223

18,8512,5721,9013.41012

43,2528,8340,8530.763L123

33,6122,4035,9523.905L12

20,9616,8429,8517.972L1

17,0111,3422,0012.099L

Consumo 
9l/100km

Consumo 
6l/100km

Preço do PassePercurso Médio 
Diário (m)

Tipo de Passe

Preço dos Passes / Utilização do TI a Gasóleo

Pressupostos: 22 dias de utilização e 0,71 euros por litro de gasóleo

Fonte: DGTT, 2003
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*   Coimbra, Braga e Barreiro.

Fonte: “O financiamento dos TC Urbanos”, Anabela Maria Marcos (2000).
Relatório de actividade e contas de exploração

Taxa de cobertura dos Custos Operacionais pelas Receitas e Tarifários 
no TC Rodoviário

50% a 60%

-

Empresas privadas de Lisboa

Valores médios em cidades europeias 45% a 75%

2001
56%

-

-Empresas Municipais 84%

-

1996
Empresas Públicas Lisboa 57%

Porto 74%
*
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Uma “boa” cidade é uma cidade onde as pessoas se 
podem deslocar de muitas formas diferentes, segundo os 
seus gostos, as suas capacidades físicas, as actividades 

que exercem, segundo as coisas que se têm de fazer num 
dado momento, de acordo com a pressa que se tem, 
segundo os lugares, os bairros, as horas do dia ou as 

estações do ano. A cidade é um encadeamento de ritmos, 
individuais e colectivos, com uma extraordinária 

diversidade. A cada actividade, ocupação, sequência da 
vida, corresponde um ritmo particular, uma composição 

singular de movimento e de quietude.

“Mobilités Urbaines”, Georges Armar [2004], Ed. de l’Aube, Paris.
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A qualidade da mobilidade proporcionada por uma cidade 
pode medir-se segundo dois eixos :

• o primeiro é a sua multimodalidade, ou diversidade modal 
(isto é, idealmente, todos os modos de transportes devem 
ter lugar na cidade, dos mais lentos aos mais rápidos, dos 
individuais aos colectivos, dos motorizados aos não 
motorizados)

• o segundo é o da inter-modalidade, que se pode descrever 
como a facilidade com que os utilizadores do sistema de 
transporte passam de um modo a outro.

Georges Armar [2004].
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O conceito de inter-modalidade compreende o conjunto 
de dispositivos materiais (nomeadamente os espaços e 
os edifícios) ou “imateriais” (informativos, tarifários, etc.) 
que inscrevem a multiplicidade das ofertas, modos e 
sistemas de transporte na lógica do utilizador.

Georges Armar [2004].
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ESQUEMA 
DO MODELO TERRITORIAL



Fernando Nunes da Silva – CESUR/IST EUROPARQUE – STA. MARIA DA FEIRA - Abril 2007

• Diagnóstico
Mobilidade Acessibilidade

• Estabilização n.º viagens/dia

• ↑ utilização TI; ↓ utilização TC

• ↑ das distâncias percorridas 
e tempos dispendidos

• ↓ dos fluxos periferia-centro e ↑ dos                                         
fluxos periferia-periferia

• ↑ da intensidade dos fluxos fora das 
horas de ponta

Rodoviária

•• ConfiguraConfiguraçção Radioão Radio--concêntricaconcêntrica
•• Hierarquia e estrutura quase completasHierarquia e estrutura quase completas
•• Insuficiente articulaInsuficiente articulaçção entre as funão entre as funçções ões 
transporte e acessibilidadetransporte e acessibilidade
•• EspaEspaçço ocupado/capacidade (rendimento baixo)o ocupado/capacidade (rendimento baixo)
•• NNííveis Serviveis Serviçço Hora Ponta (congestionamento)o Hora Ponta (congestionamento)

Ferroviária/Fluvial
•• ConfiguraConfiguraçção Radialão Radial
•• Hierarquia e estrutura incompletas Hierarquia e estrutura incompletas 
•• F. transporte completa; falta funF. transporte completa; falta funçção acessibilidadeão acessibilidade
•• EspaEspaçço ocupado/capacidade (rendimento alto)o ocupado/capacidade (rendimento alto)
•• NNííveis Serviveis Serviçço Hora Ponta (rapidez)o Hora Ponta (rapidez)
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• Conceito - TC

Núcleo Central
(10 Km)

Coroa Transição
(10-30 Km)

Pólos Secundários
(+ 30 Km)

Reforço Política Multimodal (ligações directas)
• v.c. ≥ 20 km/h (TCSP) - metro + sist. Intermédio (eléctrico/metro ligeiro)
• v.c. ≥ 15 km/h (rede autocarros)
• t deslocação ≤ 20 min
• Cobertura territorial ≅ 100%

Reforço Política Multimodal/intermodal (lig. c/ transbordo)
• v.c. ≥ 25 km/h (TCSP) - sist. Intermédio (eléctrico/metro ligeiro)
• v.c. ≥ 40 km/h (TCSP) - sist. pesado (comboio)
• v.c. ≥ 20 km/h - (rede de autocarros)
• t deslocação ≤ 30 min
• Cobertura territorial ≅ 50% a 70%

Reforço Política Intermodal (ligações c/ transbordo)
• v.c. ≥ 50 km/h (TCSP) - sist. pesado (comboio)
• t deslocação ≤ 45 min
• Cobertura territorial < 50%
• Desenvolvimento de redes de TC locais

(Tarifa multimodal)

(Tarifa intermodal)
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NNúúcleo Centralcleo Central
(10 Km)(10 Km)

Coroa TransiCoroa Transiççãoão
(10(10--30 Km)30 Km)

PPóólos Secundlos Secundááriosrios
(+ 30 Km)(+ 30 Km)

•• ↑↑ Estacionamento tarifado Estacionamento tarifado (via p(via púública + parques)blica + parques)
•• ↑↑ Efeito dissuasor uso TIEfeito dissuasor uso TI
•• ↓↓ Oferta estacionamento na via pOferta estacionamento na via púública e parquesblica e parques
•• ↑↑ ““P+RP+R”” nos limites do Nnos limites do Núúcleo Central e do cleo Central e do hipercentrohipercentro
•• RecuperaRecuperaçção e requalificaão e requalificaçção dos eixos vião dos eixos viáários urbanosrios urbanos

•• ↑↑ Estacionamento Estacionamento ““P+RP+R”” (gratuito ou pago c/ direito ao comboio e a TC  (gratuito ou pago c/ direito ao comboio e a TC  
do tipo expresso)do tipo expresso)
•• ↑↑ ““P+RP+R”” ao longo dos eixos mais congestionadosao longo dos eixos mais congestionados
•• Completar sistema rodoviCompletar sistema rodoviáário radiorio radio--concêntricoconcêntrico
•• Desenvolver malha rodoviDesenvolver malha rodoviáária secundria secundáária, incluindo variantes aos ria, incluindo variantes aos 
centros urbanoscentros urbanos
•• RecuperaRecuperaçção e requalificaão e requalificaçção dos eixos vião dos eixos viáários urbanosrios urbanos

•• Conceito Conceito -- TITI

•• ↑↑ Estacionamento Estacionamento ““P+RP+R”” (gratuito ou pago c/ direito TC)(gratuito ou pago c/ direito TC)
•• PolPolíítica de estacionamento nos centrostica de estacionamento nos centros
•• RecuperaRecuperaçção e requalificaão e requalificaçção dos eixos vião dos eixos viáários urbanosrios urbanos
•• Completar variantes aos centros urbanosCompletar variantes aos centros urbanos
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•• Linhas de IntervenLinhas de Intervenççãoão
•• PolPolíítica de transportes e mobilidadetica de transportes e mobilidade

•• InfraestruturasInfraestruturas e equipamentos de transporte de passageirose equipamentos de transporte de passageiros
•• NNúúcleo Central da AML (densificar rede metro e desenvolver cleo Central da AML (densificar rede metro e desenvolver sist. de capa. intermsist. de capa. interméédia em SPdia em SP))
•• Coroa de TransiCoroa de Transiçção ão (capacidade interm(capacidade interméédia em TCSP + dia em TCSP + ““ParkPark and Rideand Ride””))

•• PPóólos Secundlos Secundáários rios (TCSP + (TCSP + ““ParkPark and Rideand Ride”” + redes TC urbanas + pol+ redes TC urbanas + políítica estacionamento centros)tica estacionamento centros)

•• Sistema de Transporte interurbano (nacional/internacional)Sistema de Transporte interurbano (nacional/internacional)
•• Rede FerroviRede Ferroviáária Ibria Ibéérica e Europeia (bitolas, velocidades e mat. circulante)rica e Europeia (bitolas, velocidades e mat. circulante)

•• Rede RodoviRede Rodoviáária (IPria (IP´́s e ICs e IC´́s)s)
•• Aeroporto e portos marAeroporto e portos maríítimostimos

•• Planos de mobilidade Planos de mobilidade (metodologia  de valida(metodologia  de validaçção estratão estratéégica e operacional)gica e operacional)

•• PDMPDM´́s s (articula(articulaçção usos do solo/transportes/ambiente)ão usos do solo/transportes/ambiente)

•• Autoridade Metropolitana e integraAutoridade Metropolitana e integraçção tarifão tarifááriaria

•• Rede rodoviRede rodoviáária secundria secundáária ria (intermunicipal e regional)(intermunicipal e regional)
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Ferrovia pesada existente (comboio)

Fig. 11 - Ferrovia pesada e ligeira
(existente e proposta)

Ferrovia ligeira proposta (MST)

Metropolitano existente

Metropolitano proposto

Eléctrico Moderno proposto

1:100.000

Lisboa

Loures

Almada

Barreiro

Seixal

Trafaria

Costa da Caparica

Sacavém

Moscavide

Amadora

Agualva-Cacém

Paço de Arcos

Carnaxide

Pontinha
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Dada a complexidade inerente às necessidades de deslocação de pessoas e bens; a 
importância dos aspectos sociais, culturais, económicos e políticos em jogo; toda a 
política que se desenhe para atacar este problema, tem de ser simultaneamente:

Claras e participadas; numa democracia, as mudanças de hábitos e a aceitação de 
sacrifícios individuais em nome do interesse colectivo e da Natureza, só se conseguem 
se a população compreender o que está em jogo e o que lhe é pedido, bem como se 
esta se sentir parte da solução e não apenas do problema.

Integrada; tanto em relação aos vários modos de transporte (incluindo a marcha a pé e 
as bicicletas), como ao nível do urbanismo, do ordenamento do território e dos 
transportes.

Coerente; no sentido de não conter em si mesma medidas contraditórias que se 
anulem mutuamente, ou que transmitam sinais de sentido contrário para os diferentes 
agentes a mobilizar na sua execução.

Contínua; dado que os resultados só se vêem a médio-longo prazo, é necessário 
manter o rumo certo até que as medidas aplicadas possam começar a produzir 
resultados.
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