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 É sempre com o maior prazer e vontade que 
regressamos, como hoje, a Terras de Santa Maria da Feira. 
 
 E fazemo-lo porque, estando nós a celebrar os 30 
Anos de Poder Local Democrático, estamos a incluir esta 
acção num Município que, revendo-se na sua História, 
tenha sabido bem compreender, e enfrentar, os desafios do 
futuro. 
Neste ciclo de conferências deixámos para o fim o tema da 
mobilidade, questão que a ANMP elegeu, desde há muito, 
como uma das suas prioridades políticas. 
 
 Mas quero, ainda, e naturalmente, manifestar ao 
Presidente da Câmara Municipal da Feira o nosso mais 
sincero agradecimento pela forma empenhada e calorosa 
como uma vez mais nos recebe.  
O nosso bem-haja. 
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A mobilidade tem sido para a ANMP um dos temas 
prioritários da agenda de trabalhos em prol da melhoria da 
qualidade de vida de todos os cidadãos. 
 
 Efectivamente, mais do que mudar tudo num só dia, 
os Municípios querem mudar o dia-a-dia dos cidadãos, 
para o que temos defendido a inadiável necessidade de 
projectos sustentados de mobilidade. 
 
 Na realidade, no seguimento do desafio lançado pela 
ANMP, os Municípios portugueses têm vindo a subscrever 
a Carta das Cidades e Vilas Europeias para a 
Sustentabilidade (Carta de AAlborg), assim se propondo 
promover a interdependência entre os transportes, a saúde 
e o ambiente, dinamizando, como nos compete, opções 
sustentadas de mobilidade. 
 
 Reduzir a necessidade de utilização do transporte 
individual e promover modos de transporte alternativos;  
 
ampliar a utilização dos transportes públicos; fazer a 
transição para veículos menos poluentes;  
 
desenvolver planos de mobilidade urbana, integrados e 
sustentáveis; 
 
 e reduzir o impacto dos transportes sobre o ambiente e a 
saúde pública, são propósitos que, porfiadamente, e no 
quadro das nossas capacidades, têm sido prosseguidas 
pelos Municípios. 
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 Contudo, nem tudo tem corrido de acordo com o 
delineado, e o Projecto de Mobilidade Sustentada, lançado 
pelo Instituto do Ambiente, continua a aguardar, em boa 
verdade, uma materialização que o faça passar de um mero 
processo de (boas) intenções ao concreto da realidade. 
 
 E permanecemos, mais de um ano depois do seu 
lançamento oficial, sem resultados … 
 
 Lamenta a ANMP que apenas 40 dos 124 Municípios 
que apresentaram ao Governo as suas candidaturas ao 
projecto para a elaboração de Planos Sustentáveis de 
Mobilidade tenham sido contemplados. O certo é que 
nenhum daqueles 40 casos, – para nós poucos –, conheceu 
qualquer evolução. 
 
 Assim, enquanto os Municípios se empenhavam 
numa resposta efectiva ao acordado o Governo limita-se a 
fazer … uma festa anual, num só dia! Não assumindo, 
sequer a parte reduzida que estabeleceu com o Poder 
Local. 
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 E isto porque, importa não o escamotear, para a 
ANMP, actividades como a Semana Europeia da 
Mobilidade, o Dia Europeu sem Carros, importantes sem 
dúvida para uma sensibilização da população, mais não 
são do que meras jornadas pouco mais do que simbólicas. 
 
 O que os Municípios pretendem, de facto, é apostar 
na transformação do dia-a-dia das populações, dos seus 
quotidianos, reduzindo a necessidade de utilização do 
transporte individual motorizado, promovendo o 
transporte alternativo acessível a todos, incrementando o 
uso de veículos menos poluentes, e reduzindo o impacto 
dos transportes sobre o ambiente e, repetimo-lo, sobre a 
saúde pública. 
 
 Numa palavra, o que queremos, substantivamente, é 
contribuir para o cumprimento das metas que Quioto, a 
bem da humanidade, globalmente nos impõe. 
 
 A ANMP, no quadro das suas responsabilidades, 
reitera o inteiro empenhamento na definição e 
implementação de políticas integradas de mobilidade 
social e economicamente aceitáveis.  
 
Os Municípios portugueses estão disponíveis para 
colaborarem na adopção de medidas integradas que 
contribuam para a melhoria da qualidade do ar que se 
respira nas nossas cidades, vilas e aldeias, estão 
empenhados em encontrar soluções “amigas do ambiente” 
e, concomitantemente, dos cidadãos. 
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 E é ainda por tanto que continuamos a considerar que 
medidas avulsas, como a introdução de portagens nas 
cidades, se não forem integradas numa estratégia global de 
desenvolvimento sustentável, incluindo as dimensões 
ambiental, económica e social, mais não contribuirão do 
que para o expender de recursos sem se alcançarem 
resultados duradouros e consequentes. 
 

E, mais não serão do que formas para, também aqui, 
privilegiarmos, de novo, aqueles que têm mais condições  
socio-económicas. 
 
 Entretanto, não posso deixar de aproveitar a 
oportunidade da presença do Senhor Ministro dos 
Transportes para dar pública conta de duas outras 
preocupações que, neste tempo, nos inquietam. 
 
 Trata-se, por um lado, da questão dos transportes 
públicos, que, de uma forma absolutamente 
discricionária, são apoiados nos grandes operadores -- 
ANA, CP, REFER – e nas grandes cidades ( Carris, 
Metro; Transtejo, STCP), e completamente esquecidos 
em outros centros urbanos como Aveiro, Braga, 
Coimbra, Setúbal, Barreiro … 
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 Com a força de sermos o nível da Administração que 
mais homogeneamente apoia o desenvolvimento 
sustentado do País inteiro – somos, em tantos espaços do 
território nacional, os únicos a assegurar o investimento 
público --, não podemos deixar de criticar a situação e, 
mais, de darmos conta, uma outra vez, da nossa profunda 
discordância política por tal estado de coisas se manter e 
acentuar. 
 
 O Governo tem de assegurar uma postura de 
equidade em que a atribuição dos subsídios garanta a 
todos o acesso ao serviço público, enquanto promove, 
também, uma política global de transportes. 
 
 Porque não faz qualquer sentido que, através de 
indemnizações compensatórias, os cidadãos de Coimbra 
ou de Braga estejam a pagar, com os seus impostos, os 
custos sociais, e os défices dos transportes das duas Áreas 
Metropolitanas, sendo ainda onerados, directamente, nos 
Municípios em que habitam. 
 
 Uma dupla tributação que, injusta, é de todo 
inadmissível 
 
 Por outro lado, não é menor o constrangimento de 
tantos Municípios face às evidentes dificuldades por que 
passam os operadores de transportes colectivos em zonas 
mais afastadas, de que o Pinhal Interior é apenas um 
exemplo. 
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 Entregues à iniciativa privada – empresas que, óbvia 
e licitamente procuram o lucro - , é definitivamente 
inadmissível que para uns se despendam valores 
inimagináveis do erário público, enquanto para outros, 
nada reste. 
 
 E falamos de valores fabulosos como, permito-me 
referir, os 45 milhões de euros para a Carris, os 16 milhões 
de euros para os STCP, os mais de 88 milhões de euros 
para os transportes ferroviários, e os 22 milhões de euros 
para o Metropolitano de Lisboa. Só para dar alguns 
exemplos referentes ao ano de 2006. 
 
 Os Municípios, com as dificuldades financeiras com 
que se debatem, não podem ser eles a garantir apoios 
compensatórios e, se as empresas privadas que operam 
nesse País não menos real, não lograrem enfrentar a 
ausência de lucro das suas redes, os portugueses mais 
desfavorecidos correm o efectivo risco de verem, a par do 
mais, também retirado o transporte público. 
 
 E o Estado tem a obrigação de garantir serviço 
público nas zonas do interior, menos atractivas do ponto 
de vista empresarial, da mesma maneira como assegura a 
mobilidade nas grandes áreas urbanas. 
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 O problema é sério, o quadro de enorme gravidade, e 
nós, Administração Central e Administração local, temos a 
obrigação política de o enfrentar, de sabermos alcançar as 
medidas indispensáveis para não vermos desmoronar um 
serviço público indispensável a muitos, e muitos, 
portugueses. 
 
 E é por isso. Senhor Ministro, que nesta ocasião, 
lançamos o desafio para nos sentarmos a uma mesa 
comum para, responsavelmente, podermos encontrar as 
melhores soluções para o problema. 
 
 O interior, o mundo rural, as urbes menos populosas, 
não podem continuar a ser penalizados em favor de uma 
permanente – e crescente – maior atenção para com as 
grandes Áreas Metropolitanas. Há que assegurar igualdade 
de tratamento para todos. 
 
 Também nesta matéria não pode continuar a haver 
portugueses de primeira e de segunda. 
 
 A democracia, que tanto prezamos, não o permite. 
 
 E de uma coisa os portugueses podem estar, sempre, 
seguros: os Municípios continuarão a ser os paladinos da 
defesa dos seus mais elementares interesses. 
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 Sem demagogias, antes imbuídos das 
responsabilidades que a História e os mandatos dos 
cidadãos nos obrigam, permaneceremos na linha da frente 
da defesa, sobretudo, dos mais esquecidos. 
 
 Cujas dificuldades, como ninguém, bem conhecemos. 
Já que a proximidade, as relações de vizinhança, mostram-
nos o que outros, porventura, não conseguem ver. Assim 
ampliando a nossa obrigação de alerta, de inadiável 
procura de soluções. 
 
 Não faz qualquer sentido político estarmos a sustentar 
– alimentando-os assim – défices enormes para uns, 
enquanto cortamos a outros (por igual portugueses) o 
serviço mínimo essencial à sua mobilidade. 
 
 E receamos que não tardará, se tudo continuar na 
mesma, o tempo em que os portugueses das mais 
longínquas paragens se vejam obrigados a retornar aos 
animais de tiro para, à míngua de meios mais modernos, se 
poderem deslocar, únicos ao seu alcance, em função das 
suas necessidades mais básicas, desde logo os cuidados de 
saúde. 
 
 Não há uma política de transportes públicos para o 
País, o que existe é uma situação de privilégio para as 
Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, mas sem que haja 
um modelo de gestão eficaz. 
 
 



 10

 
 
 Um quadro que nos levou, desde sempre, a defender a 
existência das Autoridades Metropolitanas de Transportes. 
Mas actuantes, e não apenas como projecto sempre adiado. 
 
 Minhas Senhoras e meus Senhores, quis, 
propositadamente, ser breve. 
 
 Tal como os cidadãos em geral, também nós estamos 
cansados de longas palavras, de retórica vazia de 
conteúdo, de discursos belos mas inócuos nos seus 
resultados. 
 
 Que esta Conferência sobre Mobilidade seja mais um 
passo decisivo para a resolução dos enormes problemas 
que, neste campo, se levantam às comunidades; que os 
trabalhos que aqui nos congregam contribuam para a 
materialização de novas e oportunas políticas que 
minimizem, por um lado, os constrangimentos ecológicos, 
por outro, as imensas dificuldades de mobilidade com que 
se debatem tantos portugueses. 
 
Vamos, todos, concretizar no nosso presente os desafios 
de um futuro que depende apenas de nós… 
 
Disse 
 

 


