
 

 

Sessão de Encerramento I Intervenções dos Coordenadores de Tema 

 

Tema 3 – Mobilidade Urbana 

 

• O tema da Mobilidade Urbano foi dividido em 3 sessões: 

• Mobilidade em bicicleta e trotinetes 

• Transportes públicos 

• Gestão e planeamento da procura de transportes 

 

• Mobilidade em bicicleta e trotinetas 

• Foram seguidas 4 abordagens 

▪ Definição de normas de conceção e desenho de vias como 

garantia da convivência harmoniosa (eu diria também, justa) dos 

vários modos e da segurança para todos 

▪ Modelação e Simulação que também se revela útil para avaliar 

soluções de desenho de vias para ciclistas, embora subsistam 

desafios, nomeadamente a avaliação de impactos 

socioeconómicos à microescala 

▪ Reforçou-se a necessidade de avaliar políticas públicas, 

nomeadamente neste período de transição em que se pretende 

mudar o paradigma de mobilidade num contexto de escassez de 

espaço urbano cuja redistribuição do espaço rodoviário espaço 

tem de ser de soma-nula, e por isso, é contestado 

▪ Por último, a disponibilidade crescente de dados abundantes abre 

oportunidades de alimentar a conceção, monitorização e 

manutenção dos sistemas de mobilidade urbana. 

• Transportes públicos 



• A tónica foi colocada na necessidade de encontrar soluções de conceção 

e planeamento de serviços de transportes públicos, focados no utilizador 

(a que também se chamou de “cliente”) 

• Também se reforçou a necessidade de envolver todos os agentes 

interessados (ou seja, haver processos de planeamento participados de 

forma eficaz). 

• Os transportes públicos têm de recorrer mais a ferramentas de 

marketing, de forma mais inovadora e envolver mais os clientes na gestão  

• A título de exemplo, a CARRIS apresentou o projeto que procura explorar 

a experiência de mecanismos de feedback dos clientes dos TVDE que 

pode inspirar os operadores de transportes públicos 

• Foi apresentado o caso do transporte escolar que pode não ser especial. 

A mobilidade de e para a escola ser garantido pelos serviços de 

transportes públicos regulares, devidamente adaptados 

▪ No exemplo apresentado, a abordagem envolveu operadores-

encarregados de educação-escolas, tendo-se testado um 

conjunto de ações de marketing centradas nas necessidades do 

cliente que neste caso são os estudantes 

• A integração dos transportes públicos com os outros serviços de 

mobilidade é crítica, assim como investir na facilidade de utilização  

▪ A experiência de Cascais vem demonstrá-lo, nomeadamente 

através da gratuitidade dos transportes públicos para residentes, 

estudantes e trabalhadores 

• Gestão e planeamento da procura de transportes 

• Foram apresentadas 3 soluções para o planeamento e gestão de procura 

e redes de transportes, recorrendo a modelação matemática de 

complexidade variada 

▪ Para a tarifação dinâmica de portagens com mecanismos de 

retroação ao cliente 

▪ Para a simulação dinâmica de tráfego urbano 



▪ Para a comparação de redes de infraestruturas urbanas de 

Transportes, entre diferentes modos, entre diferentes cidades e 

entre zonas de uma cidade, recorrendo a métricas 

▪ Ficou o desafio de se saber se estes algoritmos têm aplicação em 

contextos de planeamento urbano com elevada heterogeneidade 

e níveis de saturação extremos, como o caso de Luanda e 

Maputo? 

• Por último, tivemos o relato muito interessante de dois casos de estudo 

de Moçambique em que foi discutido a implementação de vias 

rodoviárias novas, alertando para os desafios de conceção, desenho, 

financiamento e construção, locais 

▪ Concluiu-se que estes desafios não são necessariamente locais 

(pois acontecem noutras partes do mundo), mas requerem 

soluções locais para atender ao contexto urbano e 

socioeconómico locais. 
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