
 

Sessão de Encerramento I Intervenções dos Coordenadores de Tema 

Tema 1 – Mobilidade Regional e em Territórios de Baixa Densidade 

 

A sessão dedicada ao tema da “Mobilidade Regional e em Territórios de Baixa Densidade” 

apresentou um conjunto de artigos muito interessante sobre três dos quatro tópicos 

divulgados, mais especificamente: 

- dois artigos sobre a temática dos “Transportes Públicos”, que abordaram questões 

inovadoras e atuais, relacionadas com a necessidade de se reverem as redes de transporte 

público de passageiros para garantir maior acessibilidade em territórios de baixa 

densidade. Um dos trabalhos focou-se no redesenho das rotas de transporte público e na 

criação de linhas de transporte a pedido em territórios de baixa densidade populacional, 

para, assim, dar cumprimento ao novo Regime Jurídico em vigor no setor. Também foi 

apresentada uma abordagem exploratória à potencial utilização de rios para fins de 

mobilidade urbana com a devida integração com outros modos de transporte no contexto 

do sul do Brasil;  

- um artigo sobre “Mobilidade Ativa”, onde foi apresentada uma nova tipologia de via 

ciclável, com características e especificidades de planeamento e projeto, a qual poderá 

tornar mais seguras e cómodas as viagens de bicicleta de média e longa duração, em 

particular entre diferentes núcleos urbanos e entre municípios; 

- três artigos sobre a “Modelação dos Sistemas de Transporte”, que cobriram um leque 

alargado de assuntos, nomeadamente a resiliência ao nível municipal na perspetiva 

integrada da mobilidade e do sistema de transportes assente na análise da flexibilidade 

traduzida nos modelos de escolha modal; a abordagem a uma mobilidade mais sustentável 

nas deslocações casa-trabalhos dos colaboradores de uma empresa de produtos 

tecnológicos; e, uma análise da elasticidade da procura referente à variável do preço no 

sistema rodoviário nacional, com a apresentação da análise exploratória do caso de estudo 

das ex-SCUTS. 

Importa ainda referir que, apesar de ser cada vez mais premente e necessária a 

implementação de processos de participação pública no planeamento da mobilidade, este 

tema não teve qualquer trabalho alocado. Contudo, fruto da potencial necessidade dos 



municípios e outros organismos responsáveis pelo planeamento e gestão do sistema de 

transporte e mobilidade, espera-se que na próxima edição deste congresso sejam 

apresentados trabalhos neste tópico. 

Como o tema da Mobilidade Regional e em Territórios de Baixa Densidade foi apresentado 

pela primeira vez no Congresso Rodoferroviário Português, foi possível constatar uma certa 

falta de familiaridade com os tópicos apresentados neste tema, nomeadamente pela escala 

de atuação que é proposta nesta temática, a qual pretende cobrir todos os projetos e 

estudos que estão fora das áreas urbanas dos grandes centros urbanos. Assim, com a 

abertura e acolhimento de outros contextos de mobilidade, relativos aos países convidados 

nesta edição do congresso, que incluíram o caso de Angola, Moçambique e Brasil, espera-

se uma maior participação e divulgação dos trabalhos realizados no âmbito da mobilidade 

regional, numa futura edição do CRP. Este intercâmbio e a troca de experiências neste 

domínio irão certamente promover um maior enriquecimento de todos os participantes do 

congresso. 
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