
 

 

 

 

 

 

Implementação de soluções de mobilidade suave nas 
ações do planeamento 

Caso de estudo – Cascais 
 

 

 

Alberto Urbani Ramos da Silva 

 

 

Dissertação para obtenção de Grau de Mestre em  

Arquitetura 
 

 

Orientador: Prof. Doutor Miguel José das Neves Pires Amado 

 

Júri 

Presidente: Profª Maria Alexandra de Lacerda Nave Alegre 

Vogal: Prof.  Miguel José das Neves Pires Amado 

 Vogal: Prof.  Jorge Manuel Lopes Baptista e Silva 

 

 

Maio 2017 



 

 

 



 

i 

RESUMO 

A presente dissertação pretende abordar o tema da mobilidade urbana nas cidades atuais. No 

topo dos principais problemas que afetam as comunidades urbanas está o fenómeno descontrolado 

de desenvolvimento e expansão do território, acompanhado pelo crescente problema do aumento da 

dependência pelo uso do automóvel, a par do crescente abandono do transporte público, 

responsáveis em conjunto pela diminuição da qualidade de vida da população urbana. Neste 

contexto, e dentro de um quadro de desenvolvimento sustentável, as cidades enfrentam grandes 

desafios para inverter hábitos de mobilidade. A aposta nos modos suaves, pedonal e ciclável, 

assume-se como a principal alternativa, e o apelo à sua implementação é amplamente referenciado 

no quadro de orientações para ações estratégicas relativas à mobilidade sustentável da política da 

União Europeia. 

A dissertação aborda a dimensão estratégica da implementação dos modos suaves, os 

pressupostos do seu planeamento, os parâmetros e regras de desenho urbano a adotar e enumera 

um conjunto de casos exemplares nos quais a implementação dos modos suaves se tornou 

referência. 

Este estudo tem como objetivo do seu desenvolvimento a concretização de uma metodologia 

para a implementação dos modos suaves, construída para que seja aplicada na fase do 

planeamento. Esta deve consubstanciar no contexto local o conjunto de soluções que compõem as 

orientações estratégicas comunitárias. A metodologia desenvolvida permite, recorrendo a sistemas de 

auxílio ao planeamento, conhecer e compreender as especificidades do território em estudo e em sua 

função encontrar as melhores soluções para implementação dos modos suaves. A concretização da 

proposta final integra o conjunto de soluções, e adequa-as às especificidades do território. 

A aplicação ao caso de estudo do Concelho de Cascais permitiu concluir, entre outras, que a 

infraestruturação é sem dúvida uma solução importante, no entanto terá de ser acompanhada de 

outras que reforcem a opção pelos modos suaves. Concluiu-se também que, apenas com base num 

sistema multimodal, em forte benefício dos modos suaves e em articulação com um sistema de 

transportes públicos capaz, será possível rivalizar com o uso generalizado do automóvel. Para esse 

fim é preciso abraçar o desafio e envolver todos os atores da sociedade, fazendo uso de sistemas 

inovadores e integrando os vários temas afetos às cidades nas ações do planeamento.  
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ABSTRACT 

This dissertation aims to address the issue of urban mobility in today's cities. At the top of the 

main problems affecting urban communities is the uncontrolled phenomenon of development and 

expansion of the territory, accompanied by the growing problem of simultaneous increase of 

dependence on the use of the car and abandonment of public transport, both responsible for the 

reduction of quality of life the urban population. In this context, and within a framework of sustainable 

development, cities face major challenges to reverse mobility habits. The emphasis on soft, pedestrian 

and cycling modes is presented as the main alternative, and the call for its implementation is widely 

referenced in the guidelines of European Union policy for strategic actions related to the sustainable 

mobility. 

The dissertation discusses the strategic dimension of the implementation of soft modes, the 

assumptions of its planning, the parameters and rules of urban design to adopt and it enumerates a 

set of exemplary cases where the implementation of soft modes became a reference. 

This study aims at the development of a methodology for the implementation of soft modes, 

for application during the planning phase, which must reflect on a local context all the solutions 

included in the Communitary Strategic Guidelines. The developed methodology allows us, using 

plannification aids, to know and understand the specificities of each territory under study and, as a 

consequence, to find the best solutions for the implementation of soft modes. Upon completion, the 

final proposal includes a set of solutions, suited to the specific features of that territory. 

The application to the County of Cascais case study allowed us to conclude that, among 

others, infrastructure works are undoubtedly an important solution. However it will have to be 

accompanied by other solutions that reinforce the option for soft modes. Moreover, only on the basis 

of a multimodal system that strongly benefits soft modes and in conjunction with a capable public 

transport system, will it be possible to compete with the widespread use of the automobile For that 

purpose it is necessary to embrace the challenge, involving all the actors of society, make use of 

innovative systems, and integrate the various themes affecting cities in the planning actions. 

 

 

Key concepts: Sustainable mobility, soft modes, urban planning, urbanism. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

A cidade representa hoje o sítio de eleição da generalidade das pessoas para viver e 

trabalhar, em grande parte por representar a pretensão de um melhor nível de qualidade de vida, e 

que, na esmagadora maioria dos casos, se tem verificado exequível. 

As cidades, no seu formato mais ocidentalizado, são hoje onde se encontra a vanguarda da 

modernidade, de onde vêm os grandes pensamentos e surgem as grandes economias, onde tudo é 

mais acessível e mais fácil, onde estão concentradas as mais eficazes cadeias valor. Porém o seu 

formato atual não foi obra do acaso. Grande parte das cidades que conhecemos hoje são resultado 

de períodos de desmedido desenvolvimento e expansão, com base em processos não planeados e 

apoiados no consumo discricionário de recursos, que as moldaram no formato de enormes áreas de 

território metropolitano como as conhecemos hoje. Foi devido a este fenómeno que surgiram as 

grandes patologias dos sistemas urbanos de hoje. 

Na sua escala e tempo próprios, Portugal também atravessou um período em que os modelos 

de expansão e ocupação comuns comprometeram a forma e organização das suas principais 

cidades. A combinação do aumento da distância média entre os destinos, com um conjunto de 

obstáculos que a nova configuração urbana criou, fez com que os modos suaves de deslocação 

deixassem de ser solução para a mobilidade urbana, e assim se iniciou um ciclo em que se observa a 

concentração do investimento unicamente em soluções rodoviárias, e de marginalização das 

restantes modalidades de deslocação. A implementação de vastas infraestruturas rodoviárias, que 

todos pensavam resolver a mobilidade nas cidades, passa a constituir-se como principal causa dos 

seus congestionamentos. Conforme refere Nunes da Silva, “as consequências urbanísticas, 

energéticas e ambientais deste novo modelo de crescimento urbano, assente essencialmente na 

diminuição da distância/tempo e no uso preferencial do automóvel, cedo se começaram a revelar 

difíceis de suportar, quando não mesmo desastrosas” (CMB 2008:67). 

Hoje, estas cidades enfrentam grandes desafios para se tornarem sustentáveis. 

Desenvolvem-se estratégias que não se apoiam apenas num consumo de recursos, e cujo modelo de 

organização urbana reduz o impacto produzido sobre os sistemas terrestres. A adoção de um novo 

modelo de mobilidade urbana permitirá a melhoria contínua das condições de deslocação, a redução 

dos congestionamentos, representará melhoria do ambiente e da qualidade de vida das 

comunidades.  

Estas estratégias já estão delineadas, compreendem a reconfiguração dos modelos de 

mobilidade. É portanto necessária que seja dada continuidade a estes processos de forma a atingir 

os seus objetivos, através do desenvolvimento de soluções eficazes, recorrendo aos mais inovadores 

suportes tecnológicos. Desta forma, tonar-se-á possível refletir no território os pressupostos 

estratégicos, e eliminar a distância que separa a sua ambição organizadora e a sua, por vezes 

escassa, operatividade real. Há que apostar nas estratégias que resultam em efeitos permanentes, 

não se limitando a “apresentar obra”, e que traduzam efetivamente melhorias na qualidade de vida 

dos efetivos populacionais. “O conjunto de políticas e principais características das soluções a 

implementar, bem como a forma de o fazer, parecem pois estar suficientemente clarificadas e 
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debatidas, para além de se dispor já de um significativo número de experiencias de sucesso neste 

domínio da mobilidade sustentável. Falta agora aplica-las decididamente (...)” (Nunes 2004:173).  

A mobilidade urbana é um pilar importante para o modelo sustentável almejado para as 

nossas cidades, “é hoje praticamente impossível vislumbrar um qualquer futuro para uma sociedade 

democrática em que a mobilidade das pessoas e bens não esteja presente, ou que não constitua 

mesmo um dos seus elementos característicos dominantes” (APA 2010b). No modelo pretendido, 

com base nas diretivas de âmbito global, impera o espaço acessível, seguro, agradável, com 

qualidade urbana e humana. Torna-se assim possível a aquisição de uma nova cultura de mobilidade 

capaz de incutir novos hábitos nas deslocações urbanas, ou seja, é desta forma que os modos 

suaves de mobilidade passam a assumir um papel preponderante. Os paradigmas das novas cidades 

implicam também que se transfira parte da preocupação com a mobilidade urbana para a 

necessidade de garantir a acessibilidade, ou seja, é imperativo na cidade garantir acesso de 

qualidade a bens e serviços. Neste âmbito, os modos suaves assumem, hoje e sempre, um papel 

preponderante. Porém, no nosso país, a escolha da bicicleta como modo de deslocação diária é 

praticamente inexistente e o número de deslocações pedonais está muito aquém do seu real 

potencial.  

O poder local, alinhado com as diretivas nacionais e comunitárias, e inspirando-se nos 

melhores exemplos de sucesso verificados a nível europeu, já tem planos em marcha de forma a 

inverter este cenário, nomeadamente através de Planos de Mobilidade Sustentável. É no auxílio ao 

planeamento desenvolvido neste âmbito que a presente dissertação pertente representar o seu 

principal contributo, através da concretização de uma metodologia de implementação das 

deslocações em modos suaves, que possa ser integrada nas ações do planeamento à sua escala 

local. Com efeito, será apresentado no desenvolvimento deste estudo, uma metodologia de 

implementação que se pretende vir a representar um valioso contributo, por permitir a concretização 

de propostas e subsequente implementação das mesmas no território. Pretende-se que a 

implementação das soluções resultantes compreenda os mais adequados parâmetros de segurança 

e conforto e, acima de tudo, que sejam eficazes no papel que venham a desempenhar, e que 

representem uma verdadeira alternativa ao TI.  

Objetiva-se que no futuro, o conjunto de ações que a metodologia pretende integrar, torne 

possível a transição natural para modos não motorizados na deslocações quotidianas, principalmente 

nas de proximidade, ou seja, em suma, que contribua para um modelo mais sustentável que eleve os 

níveis de qualidade de vida das comunidades. 

 

“(...)Qual é uma das mensagens práticas da sustentabilidade para o século XXI? Não é a 

rejeição da riqueza, da mobilidade, do PIB ou do consumo. É termos como objetivos o “bem-estar”, a 

acessibilidade, indicadores de sustentabilidade económica e ambiental. Só assim poderemos chegar 

a consumos equilibrados. (...)” (Alves 2005:14). 

Mário Alves 
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1.2 Motivação 

Existe hoje a noção de que o nosso território não assistirá, a curto e até mesmo médio prazo, 

ao crescimento abrupto que assistiu na segunda metade final do século XX, e por isso o planeamento 

não terá como grande preocupação o modelo de expansão urbana, mas sim as questões subjacentes 

às suas áreas consolidadas, concebendo-se então prioridade à intervenção sobre o espaço urbano 

existente. Fazer parte de uma realidade em que nos deparamos diariamente com o crescente 

problema do aumento da dependência do TI a par do abandono do uso do TP, representa por si só 

motivação à elaboração deste estudo (factos estes que merecerão franco destaque no 

desenvolvimento deste estudo). No entanto, não é apenas no meio de transporte que se encerra a 

discussão, os problemas do território resultantes do fenómeno descontrolado de desenvolvimento e 

expansão constituem também um dos maiores desafios da mobilidade com que os municípios se 

deparam hoje, na tentativa de se projetar no futuro, dentro do novo quadro de exigências. 

Tendo em conta as seguintes orientações para ações estratégicas da política da União 

Europeia: 

“• A promoção de estratégias de ordenamento do território que reduzam a necessidade de mobilidade 

e permitam a criação de alternativas (nomeadamente em TP) aos transportes individuais motorizados,  

• A promoção de sistemas interligados e complementares de transportes coletivos, de redes de peões 

e de ciclovias" 

• A promoção da utilização mais racional do automóvel particular, quer fomentando o seu uso 

partilhado quer através de alterações de regras e hábitos de condução.” (APA 2010b:20) 

É num contexto em que as inovações tecnológicas, nomeadamente os contributos dos mais 

recentes softwares SIG, representam um enorme contributo para a tomada de decisão no processo 

de planeamento, surge a motivação para realização de um estudo que consubstancie a soluções que 

integrem as orientações estratégicas comunitárias, baseado em ações de planeamento inovadoras de 

âmbito e aplicação local. Deste de modo fomentar-se-ão os modos suaves de deslocação, e a 

utilização do transporte publico, integradas num novo conceito de rede multimodal de mobilidade 

urbana. 
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1.3 Objetivos 

O principal objetivo deste estudo concentra-se na realização de um modelo de auxílio à 

implementação de modos de mobilidade suave em núcleos urbanos. Deste modo, tornar-se-á uma 

ferramenta eficaz, capaz de contribuir para a transformação do metabolismo destes espaços, com o 

objetivo último de os tornar mais acessíveis, saudáveis e sustentáveis. Consequentemente, as 

soluções propostas devem permitir aumentar os níveis de qualidade de vida das populações que 

deles façam parte. 

No âmbito deste estudo, propõe-se a identificação dos fatores do planeamento que devem 

ser estudados de forma a criar uma metodologia de implementação dos modos suaves. Pretende-se 

que através dos resultados da análise a dados associados ao território em estudo, seja possível 

retirar conclusões operacionais e formular propostas que contemplem a introdução de soluções para 

a mobilidade suave. Os resultados finais servirão para identificar os locais preferenciais para a 

implementação das propostas, e as soluções mais adequadas às necessidades do território, e a 

formato que devem compreender. Podem também, eventualmente, servir para avaliação de casos, ou 

seja, se o contexto responde de forma positiva às orientações estratégicas de promoção de 

mobilidade suave. Portanto, pode ser aplicado como auxílio ao processo de implementação, de 

avaliação e caracterização, ou de monitorização. 

Na revisão bibliográfica são identificadas as principais problemáticas, estudadas as soluções 

e conhecidas as regras para a implementação, verificadas as boas práticas, e sintetizados os 

procedimentos necessários para o desenvolvimento de uma metodologia de auxílio ao planeamento 

dos modos de mobilidade suave. No seguimento desta análise é criado uma “metodologia de 

implementação” que representa uma forma simplificada de processamento de dados, permitindo a 

repetição do processo em diferentes contextos territoriais que venham criteriosamente a ser 

selecionados. Na eventualidade do processo vir a ser repetido sem variação espacial, apenas 

temporal, poder-se-á atualizar, ou aprofundar o estudo. Pretende-se também que esta ferramenta 

permita o processamento de dados da forma rápida, de forma a encorajar a sua utilização, e para que 

seja possível realizar propostas claras e com base em soluções experimentadas.  

O seu objetivo principal é o apoio ao processo de planeamento, eventualmente integrado em 

um estudo de mobilidade de âmbito concelhio, que pode ter aplicação na revisão ou na elaboração 

dos PDM.  

De forma a exemplificar o modelo desenvolvido, é aplicada a metodologia de implementação 

dos modos suaves de mobilidade a um caso de estudo no Concelho de Cascais. 
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1.4 Metodologia de investigação 

A metodologia adotada seguiu uma estrutura que contemplou numa fase inicial a investigação 

e análise bibliográfica. É identificada e exposta a problemática associada ao tema, e são 

progressivamente estabelecidos conceitos associados. 

No seguimento desta análise foi feito o levantamento de estratégias e regras para a 

implementação de modos suaves, e expõe um conjunto de casos exemplares nos quais a 

implementação dos modos suaves se tornou referência. 

Termina-se esta secção, definindo os pressupostos do planeamento das infraestruturas para 

modos suaves e com o levantamento de ferramentas preponderantes de auxílio ao planeamento.  

 

Figura 1- Metodologia dissertação 

Numa segunda fase, é construído, com base nos considerandos da investigação, um “método 

de implementação” que consiste numa metodologia para implementação de modos suaves nas ações 

do planeamento com apoio nos instrumentos de gestão territorial, e com recurso aos métodos 

inovadores dos softwares SIG.  

No seguimento da apresentação do método de implementação é feito um ensaio, ou seja, a 

aplicação do mesmo a um respetivo “caso de estudo”. Por fim são apresentados e discutidos os seus 

resultados, retiradas as respetivas conclusões, e apresentados aqueles que se propõem ser os seus 

desenvolvimentos futuros.  
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1.5 Estrutura 

A presente dissertação desenvolve-se organizada ao longo de 5 capítulos: 

O primeiro capítulo diz respeito à introdução do tema. São definidos os objetivos e explicada 

a metodologia da presente dissertação. É também feita referência aos motivos que levaram à 

elaboração deste trabalho. 

Num segundo capítulo é revisto o estado da arte, através da análise bibliográfica do 

enquadramento histórico do tema focado nas nossas cidades atuais e os problemas a elas 

associados. Neste seguimento surge naturalmente o tema da mobilidade urbana e as problemáticas a 

ela associadas, determinante para a saúde da cidade e qualidade de vida dos seus habitantes, o 

conceito dos modos suaves, pedonal e ciclável, e o quadro de orientações para ações estratégicas 

relativas à mobilidade sustentável da política da União Europeia. 

Sendo o principal objeto desta dissertação a implementação dos modos suaves nas ações do 

planeamento, segue-se a abordagem direta a esta temática, com a abordagem à dimensão 

estratégica da sua implementação, os pressupostos do seu planeamento, os parâmetros e regras de 

desenho urbano a adotar e enumera um conjunto de casos exemplares nos quais a implementação 

dos modos suaves se tornou referência. 

Ainda neste capítulo, tendo em conta o objetivo principal deste estudo, são abordados os 

sistemas de auxílio ao planeamento, nomeadamente os sistemas de informação geográfica e a 

preponderância dos indicadores no processo de planeamento, que juntos constituem as principais 

ferramentas de auxílio ao estudo metodológico que se pretende construir no seguimento do próximo 

capítulo. 

No terceiro capítulo, é desenvolvido um modelo de auxílio ao planeamento para 

implementação dos modos suaves, a que se chama de “método de implementação”. É explicada a 

metodologia de aplicação e objetivos que se pretendem atingir. 

No quarto capítulo é aplicado o modelo de estudo a um caso específico, a um município de 

média dimensão, a cidade de Cascais, como forma de demostrar a utilidade e funcionamento do 

“método de implementação”. Como forma de conclusão deste capítulo serão apresentados os 

resultados do estudo e tiradas as respetivas conclusões. 

No quinto e último capítulo, são discutidos os resultados obtidos da aplicação do “método”, 

tiradas as principais conclusões deste estudo, e apresentadas as recomendações para futuros 

desenvolvimentos pretendidos. 
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2. O estado da arte 

2.1 A cidade 

As cidades e o crescimento 

A sociedade de que fazemos parte assiste hoje as grandes mudanças económicas, sociais, 

ambientais, e tecnológicas. A rapidez com que ocorrem estas variações, o seu nível de intensidade e 

frequência cada vez maiores, podem provocar ruturas e efeitos sistémicos descontrolados, 

indesejados e com consequências para todos. As cidades, por representarem à escala global as 

maiores concentrações de atividade humana existentes tornam-se o epicentro destes fenómenos, e 

por isso, é nelas que se concentram e refletem as grandes alterações. 

As cidades por aquilo que representam têm sido local onde todos preferem viver. Em 2014, 

segundo relatório das Nações Unidas, viviam mais pessoas nas cidades que nas áreas rurais, nelas 

vivam já 54% da população mundial, o mesmo relatório relembra que em 1950 já viviam nas cidades 

30% da população mundial, e que em 2050 se previa que passassem a 66% (ONU 2014:1). É por 

isso urgente discutir os desafios que se colocam aos sistemas urbanos, ou seja, identificar e trazer ao 

debate as questões pertinentes das cidades atuais e futuras. 

Nos moldes que conhecemos hoje, as cidades, entidades edificadas descontínuas, mais ou 

menos densas na sua extensão, compostas por uma rede de morfologias distintas, não são resultado 

de uma única ação. Na sua grande maioria resultam da combinação entre desenvolvimentos 

informais do passado, e técnicas modernas de planeamento no espaço, podendo afirmar-se por isso 

que são resultado de um processo histórico (Carvalho 2009:113). O Urbanismo e o Ordenamento do 

Território podem contribuir de forma a antecipar, precaver e mitigar as consequências dos impactos 

que ameaçam a urbe. 

Sabe-se hoje que o fenómeno do crescimento descontrolado, em grande parte resultante das 

migrações das populações rurais que procuravam nas cidades outro tipo de vida, foi dos principais 

eventos históricos responsáveis pela necessidade de repensar as cidades, tendo em conta que o 

sistema que baseou o crescimento abrupto dos sistemas urbanos tornou-se, com o tempo, 

insustentável. 

No início do seculo XX a europa é palco de um cenário criado pela explosão demográfica. 

Num intervalo de um século, de 1800 a 1900, a europa vê o seu volume populacional triplicar. Esta é 

a época da urbanização das cidades, em que as cidades existentes são completamente 

transformadas pelos fenómenos consequentes da revolução industrial, como o das grandes 

concentrações populacionais que são formadas em aglomerados de acesso a serviço e indústrias, e 

a forma precária como e massificada como se fixam as pessoas gera graves consequências 

alterando a realidade das cidades, e de todos os seus habitantes. A cidade era essencialmente 

construída pela iniciativa privada que, sem regras, perseguia unicamente os seus interesses 

particulares, sem contrapeso da defesa dos interesses coletivos, resultando num desequilíbrio que 

causou a progressiva precaridade de todo o sistema urbano. 

É deste contexto que nasce a necessidade de estudar os inúmeros problemas que se vão 

sucedendo, e gradualmente vão surgindo propostas, ideias, e projetos, no sentido de os resolver. O 

urbanismo é nesta fase a disciplina que procura entender e solucionar os problemas das cidades, 
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servido o propósito máximo de estudar e propor formas para corrigir os males da cidade industrial 

(Kenya 1995: 39). Neste contexto, a primeira metade do secundário XX foi marcada por uma “forma 

clássica” de pensar a cidade, entendendo-a como um corpo em constante escrutínio, de constante 

recolha de informação, com o objetivo de ir elaborado um plano que disciplinasse a cidade e 

programasse o seu futuro.  

Na segunda metade do século XX o ato de planear a cidade desenvolveu-se tendo por base a 

forma racional de desenvolver o planeamento urbano. Uma nova ideologia com base no 

procedimento metodológico, e gradualmente abandonando a ideia da cidade como objeto em si (Silva 

2011:9). 

Já deste a primeira metade deste século, a quando realização do Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna (CIAM), cujo tema foi “Cidade Funcional”, que originou “A Carta de Atenas”, que 

é referência desta vertente ideológica, e sintetiza o conteúdo do urbanismo na sua forma racionalista. 

A cidade entendida como um sistema que integra e articula quatro funções fundamentais: habitar, 

trabalhar, circular e cultivar o corpo e o espírito, passa a ser principal objetivo do urbanismo a 

organização da ocupação do solo, da circulação, e todo o enquadramento legal. Os problemas 

ligados à mobilidade nas cidades ganham posição de destaque, reconhecendo-se a necessidade de 

fornecer solução aos congestionamentos, com recurso à técnica moderna da organização das 

cidades, ao zoneamento funcional, à separação da circulação de veículos e pedestres, e o combate 

ao desenvolvimento urbano oportunista em torno das principais artérias de mobilidade.  

O Urbanismo passou a entender como obrigatório o enquadramento regional e intraurbano do 

planeamento, os interesses coletivos passaram a submeter os privados, ao contrário do que se 

assistiu da primeira metade do século, o que também permitiu travar o parcelamento desordenado do 

solo fruto do mercado imobiliário especulativo, optando pela economia territorial de reagrupamento 

mais saudável. Desta forma o urbanismo tem um papel de destaque na sociedade, e assume-se 

como uma disciplina promotora da qualidade de vida das populações (Kenya 1995:43). 

Com os organismos planificadores e urbanistas focados no cumprimento do seu papel (o de 

solucionar os problemas do crescimento das cidades e da sua expansão urbana), a cidade prossegue 

o seu desenvolvimento, e a natureza dos problemas do seu crescimento provava não encontrar 

soluções nos instrumentos de planeamento. O planeamento não compreende todos os aspetos da 

realidade das cidades, e a cidade e o seu crescimento não obedecem simplesmente à vontade dos 

técnicos, nem ao ritmo que a que os mesmos operam, surpreendendo-os alterando aqueles que se 

pensavam ser todos os dados a considerar na resolução dos problemas da cidade. No essencial a 

cidade continua a sua transformação sem ordenamento por via técnica, a um ritmo definido apenas 

pela combinação das sinergias que nela convergem. 

Os problemas dos centros urbanos das cidades de hoje são conhecidos, contudo as 

consequências do crescimento não se limitam nos perímetros dos limites das cidades. As grandes 

cidades representam centros de recursos estratégicos para o desenvolvimento económico, social e 

cultural, e oferecem condições privilegiadas para a constante melhoria da qualidade de vida dos seus 

efetivos populacionais, e, para tal, é nelas que se foca o destino de grande parte da população 

migrante. No entanto as cidades começam a perder a capacidade para absorver a abundante 
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procura, e como alternativa a fixação passa a ser feita de forma dispersa pelas periferias. O 

fenómeno é global, “a dispersão urbana é um fenómeno comum por toda a Europa e não se 

apresentam sinais de abrandamento desta tendência” (Gomes 2009:19). Pela proximidade às 

grandes cidades, as populações das periferias mantêm dependências funcionais dos grandes centros 

urbanos, o que faz surgir a problemática das necessidades diárias de deslocações às quais os 

sistemas de mobilidade não conseguem dar uma resposta adequada. Adicionam-se outros fatores 

como o dos novos bairros irem perdendo progressivamente o seu caráter multifuncional, e o da 

indústria abandonar os centros urbanos fixando-se na periferia. Neste contexto, com o forte aumento 

do número de deslocações e das necessidades a elas associadas, assiste-se à precarização da 

mobilidade urbana. 

Portanto, destes factos é claro que o sistema urbano se tornou simplesmente insustentável. 

Conforme referido e demonstrado, a insustentabilidade nas cidades não é recente, e, apesar de 

terem vindo a ser desenvolvidos esforços, os problemas estão longe de estar resolvidos. Em 

conformidade com esta conclusão está o relatório das Nações Unidas de 2014, que faz o seguinte 

apelo, “`à medida que o mundo continua a urbanizar-se os desafios de desenvolvimento sustentável 

serão cada vez mais uma realidade das nossas cidades, particularmente nos países menos 

desenvolvidos onde o ritmo da urbanização é mais rápido. São necessárias políticas integradas para 

melhorar a vida urbana e rural.” (ONU 2014:1).  

Desenvolvimento Sustentável 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável tem um sentido lato, e pode ser interpretado de 

diversas formas. A definição mais promovida é a estabelecida inicialmente, em 1987, no Relatório da 

Comissão Bruntland que define Desenvolvimento Sustentável como o processo que "atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas 

próprias necessidades” (WCED 1987).  

Na atualidade, entre a comunidade das sociedades ocidentalizadas mais conscientes e 

maioritariamente democratizadas, passou a ser hábito procurar resposta para as problemáticas que 

lhes são comuns. Com destaque para as derivadas do seu contexto socioeconómico e da sua 

envolvente natural. Na Europa, a Comissão Europeia, desde 1991, aquando da publicação “Livro 

Verde sobre o Ambiente Urbano” (CCE 1990), tem vido a perseguir o principal objetivo de melhorar o 

desempenho ambiental e a qualidade das áreas urbanas, como forma a assegurar um ambiente de 

vida saudável para todos os cidadãos urbanos europeus, reforçando a contribuição ambiental para o 

desenvolvimento urbano sustentável, incluindo na estratégia as questões, indissociáveis, sociais e 

económicas. 

Em 1996, em resultado dos trabalhos iniciados em 1991 por um conjunto de peritos em 

Ambiente Urbano, a CE apresentou o relatório sobre as “Cidades e Vilas Sustentáveis“ (CE 1996), 

que desenvolvido por um conjunto de peritos sobre o Ambiente Urbano, e que promove à reflexão 

sobre a sustentabilidade do ambiente urbano, destacando a importância do intercâmbio de 

experiências e a difusão das melhores práticas entre municípios, e o desenvolvendo um conjunto de 

recomendações que visa influenciar as políticas locais e comunitárias. O documento representa um 

compromisso político para com os objetivos do desenvolvimento sustentável. 
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Participação da comunidade local e obtenção de consensos 

Economia urbana (conservação do capital natural) 

Equidade social 

Correto ordenamento do território 

Mobilidade urbana 

Clima mundial 

Conservação da natureza 

Objetivos do desenvolvimento sustentável Carta de Alborg 

A sustentabilidade do ambiente urbano tornou-se um dos fatores mais importantes da nossa 

geração, e neste âmbito foram surgindo diversos programas internacionais, como a “Agenda 21 

Local”, “Agenda Habitat”, “Rede Civitas”, “Cidades Saudáveis” e “Cidades Sustentáveis”. 

Importa também neste ponto referir “A Nova Carta de Atenas”, não só por simbolizar a 

principal evolução do pensamento urbanístico na mudança de século, mas também por representar a 

resultante emergência dos valores ambientais, culturais e históricos. O documento é elaborado em 

1998 da responsabilidade do Concelho Europeu de Urbanistas, com base na Carta de Atenas de 

1933, e contextualiza a cidade funcional atual em oposição as cidades tradicionais. Em 2003, a “Nova 

Carta de Atenas 2003 - A Visão do Conselho Europeu de Urbanistas sobre as Cidades do Século 

XXI” (CEU 2003), passa a funcionar como instrumento orientador para bons princípios da prática 

urbanística para as cidades do século XXI. Este define o papel do planeamento urbano, incluindo um 

programa urbano, que aponta diretrizes de orientação para urbanistas, e que, consequentemente, 

influência diversos responsáveis pela tomada de decisão, a todos os níveis (Carvalho 2010:94). Estas 

orientações determinavam a forma urbana desejável, e constituíam a ideia da cidade sustentável do 

futuro. Todos os elementos comtemplados estão ligados a aspetos sociais de planeamento e a um 

conjunto de questões que formatam o contexto urbano, nomeadamente questões de centralidade e 

dispersão, num processo centrado nas necessidades dos cidadãos, que inclui a sua participação no 

desenvolvimento da sua cidade. 

Em 2007, a “Carta de Leipzig sobre Cidades Europeias Sustentáveis” (CUE 2007), surge 

como o instrumento tipo que define as bases de uma nova política urbana europeia. Neste contexto 

pela primeira vez são acordadas estratégias comuns para uma política de desenvolvimento urbano 

entre todos os estados membros, e fica definido o modelo ideal de cidade para a Europa do século 

XXI. Este modelo combina todas as políticas relevantes da União Europeia, envolvendo atores a 

todos os níveis - local, regional, nacional e comunitário. 

Na nossa atualidade, o desenvolvimento tecnológico é o fenómeno que traz as principais 

inovações a grande parte dos principais setores da sociedade. É também do seu contributo inovador, 

que se procuram as soluções para diversos problemas das cidades, nomeadamente pelo recurso às 

tecnologias da informação e comunicação (TIC). Nestes moldes, no que importa à cidade, a 

tecnologia contribui para um novo e mais eficiente paradigma de planeamento e gestão urbana, e 

portanto para uma melhor qualidade de vida dos cidadãos. É neste contexto que surge o conceito 

“Cidades Inteligentes" que, com acesso a novos recursos, assume como motor de ação tornar 

centros urbanos mais eficientes e habitáveis. Neste contexto, em Portugal a Direção Geral do 

Território DGT, lançou com a aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2015, de 16 

de Julho, a “Estratégia Cidades Sustentáveis 2020” (DGT 2015), que construiu a estratégia 

orientadora para os municípios, entidades intermunicipais e demais agentes urbanos, atuando no 

https://dre.pt/application/conteudo/69982738
https://dre.pt/application/conteudo/69982738
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sentido de fortalecer e consolidar a visão de desenvolvimento urbano sustentável partilhada (DGT 

2015:9). 

Intervir no sistema urbano 

Atualmente muitas cidades europeias continuam a sofrer com os elevados níveis de tráfego, 

poluição, níveis de ruído e exclusão social. Tornou-se importante compreender a cidade atual e 

prever o seu futuro em termos da sua capacidade de resiliência, sobrevivência e regeneração, de 

forma a poder prever o seu desenvolvimento face aos seus problemas atuais e aos desafios 

ambientais. Pretende-se a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, com a finalidade de 

formatar a mesma aos moldes da cidade sustentável. A cidade atual tem de “estar à altura” dos novos 

desafios, tem de ser capaz de se adaptar à novas características dos seus habitantes, de se 

regenerar, de ser atrativa, de criar oportunidades a quem aqui se concentra, de ter identidade própria 

de forma, de ter competitividade, ser qualificada a nível institucional e empresarial, ter coesão social e 

bons níveis de qualidade de vida das suas populações, e ser capaz de traçar objetivos de acordo com 

o novo quadro em que se insere, de forma a responder às necessidades contemporâneas da 

sociedade atual. (Silva 2011:14 e 19). 

Neste quadro será necessário apresentar potenciais soluções energéticas que garantam a via 

da sustentabilidade, que sejam integradas no processo de ordenamento e planeamento, e enquadrar 

sistemas de mobilidade sustentável. Será da maior importância para promoção de um eficaz 

desenvolvimento sustentável “a promoção de ações sustentáveis em que, no contexto do 

desenvolvimento urbano, se adote uma estratégia que otimize infraestruturas, minimize deslocações 

e promova a constituição de sinergias”. O quadro seguinte sintetiza alguns fatores de sustentabilidade 

a promover no âmbito do espaço físico (Amado 2005:58). 

Tabela 1 -  Ações de sustentabilidade para o desenvolvimento do contexto Urbano (Amado, 2005:58) 

Fatores de Sustentabilidade 

• Minimização da utilização de solo natural 

• Nível de acessibilidade e tipo de mobilidade 

• Raio de ação flexível para os equipamentos públicos 

• Proposta de solução para separação física de tráfegos pedonal/rodoviário 

• Promoção preferencial de parqueamento automóvel subterrâneo 

• Promoção do aumento dos espaços naturais 

• Promoção dos percursos pedonais 

• Criação e desenvolvimento de espaços públicos de convívio 

 “Somente com uma metodologia bem definida e com um determinado processo de 

implementação, se conseguirá inverter as sucessivas desarticulações que se tem vindo a verificar 

entre a capacidade de carga do meio natural e as espectativas da população (...)” (Silva 2011: 26).  
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2.2 A mobilidade sustentável 

A mobilidade é um tema indissociável da forma urbana, e à medida que se processa o 

desenvolvimento das cidades vão aumentando as necessidades dos seus habitantes, e, por 

consequência, a complexidade das viagens que estes necessitam de efetuar, e dos bens associados. 

A interpretação e ação sobre as questões da mobilidade urbana, devem, segundo João Seixas, 

“basear-se na conjugação entre princípios eternos da cidade, e as novas realidades”, torna-se assim 

necessário valorizar a mobilidade “com base nos princípios, de modo a permitir o direito aos 

encontros, às oportunidades, às paisagens. E, assim, à própria liberdade.” (CMB 2008:76). A 

mobilidade, tem sido um conceito com especial destaque nos últimos anos. No entanto, trata-se de 

uma questão que sempre esteve presente entre as demais que importam à gestão da cidade, 

conforme foi verificado no ponto anterior. A associação do tema à sustentabilidade nos moldes em 

que conhecemos hoje é mais recente, adensando-se o interesse na mesma à medida que os 

sistemas urbanos convergiam para um quadro insustentável. Portanto, conforme refere Vitor Silva, “a 

busca incessante de formas eficientes de mobilidade é apontada como um dos temas de maior 

relevância da sociedade contemporânea, descrita por muitos como um facto de aumento da 

qualidade de vida” (Silva 2011:9). 

Origem da problemática 

A evolução da sociedade vai acumulando conquistas a todos os níveis, sendo que o ramo da 

mobilidade acompanha naturalmente esta tendência. O automóvel, objeto conquistado pelas massas 

ganha especial preponderância quando passa a ser entendido como símbolo máximo de liberdade. O 

“TI foi o grande percursor da free mobility face à consideração de ser o meio de transporte mais 

flexível, seguro e adaptável a todos os requisitos da 

mobilidade, nomeadamente quando comparado com o 

transporte coletivo público muitas vezes incapaz de 

dar resposta às solicitações do meio urbano, 

particularmente nas urbes de baixa densidade 

populacional” (Silva 2011: 41). A eleição inequívoca 

do modo rodoviário na corrida por mais e melhores 

sistemas de mobilidade acaba por fazer crescer uma 

vasta rede de infraestruturas deste tipo. O automóvel 

venceu todas as restantes formas de transporte numa 

“luta desigual” sustentado por argumentos 

aparentemente imbatíveis. No entanto, este 

sentimento quando generalizado/ massificado torna 

rapidamente insustentável seu uso, comprometendo o funcionamento do sistema arterial urbano, e 

provocando um inesperado retrocesso na qualidade de vida citadina. A forma como a sociedade 

adota o seu uso torna-se responsável pela redução da fluidez de circulação de pessoas e bens, e 

prejudicando as restantes formas de mobilidade existentes, tanto o transporte público rodoviário como 

os restantes modos de transporte mais lentos. A invasão automóvel surge com incomensurável 

rapidez e desrespeito pelo bom desenho da cidade. A multiplicação de infraestruturas rodoviárias, 

Figura 2 - Ciclo de dependência do TI (Viegas 
2008) 
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alimentada pela cada vez maior dependência do transporte individual, não deixa sequer espaço às 

restantes modalidades, e a busca cega individualista pela melhor acessibilidade rodoviária 

transforma-se no seu conjunto num sistema de barreiras e obstáculos urbanos indesejados (Silva 

2011:9). A única solução passa a ser a aposta em mais e melhores infraestruturas rodoviárias com o 

objetivo de aliviar estes sintomas. Porém, como refere Nunes da Silva, “continuar a apostar 

cegamente na construção de novas vias na vã esperança que ao aumentar a sua capacidade se 

resolvem os estrangulamentos ao escoamento, mais não tem feito que adiar momentaneamente o 

problema e promover a atratividade dessa zona em relação ao TI, agravando a prazo a situação de 

partida.” (Nunes 2004:161). Também Pérez refere que, “parece óbvio que o que se faz em matéria de 

transportes e mobilidade nos planos diretores municipais, nos planos de urbanização e nos planos de 

pormenor é manifestamente insuficiente e, reduz-se à promoção do transporte individual através da 

previsão de quilómetros e quilómetros de infraestrutura rodoviária, depois projetada exclusivamente 

segundo o critério do desempenho automóvel” (CMB 2008:61). 

As estruturas rodoviárias impõem-se, e transformam-se em elementos fragmentadores das 

estruturas dos arredores da cidade e da paisagem. Os movimentos pendulares originados pela 

fixação populacional nas periferias implicam maiores exigências de mobilidade, e a fraca aposta em 

sistemas mais eficazes de transportes públicos, em comparação com o imparável aumento do uso do 

automóvel, agravam os problemas das cidades (Carvalho 2009:114). Nas áreas metropolitanas 

portuguesas (Lisboa e Porto) tem-se verificado isso mesmo, “o que tem acontecido nas últimas 

décadas é o aumento da mobilidade (número de quilómetros percorridos) e a diminuição progressiva 

da acessibilidade (facilidade de acesso a atividades) ” (Alves 2006:14). 

Como consequência, o progressivo aumento das emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE), diretamente associado ao sector dos transportes e com o TI como principal ator, passa de 

preocupante a grave. O automóvel é a principal causa dos crescentes congestionamentos de tráfego, 

da deterioração da qualidade do ambiente urbano, e torna cada vez mais evidente a 

insustentabilidade do formato em que se passou a praticar a mobilidade. Desta forma as 

preocupações ambientais que se referem à emissão de gases com efeito de estufa ganham um novo 

ímpeto com a Conferência do Rio em 1992, e com o Protocolo de Quioto de 1997. A problemática é 

real e cada vez mais óbvia conforme se fazem sentir os seus impactos. De problema grave passa 

também a urgente, sendo imperativo encontrar-se soluções que não ponham em causa o direito à 

mobilidade, mas condicionem as suas consequências ambientais e económicas. 

Em Portugal, os dados recentes do Relatório do Estado do Ambiente (APA 2016), realizado 

pela APA, referem que apesar do sistema de mobilidade ser um indicador global do bom nível de 

qualidade de vida nas cidades é também responsável por uma significativa fatia da carga poluente, 

respetivamente cerca de ¼ das emissões totais do globo de gases efeito de estufa. O sector da 

energia, que inclui o dos transportes/mobilidade, representava em 2014 o principal sector responsável 

pelas emissões de GEE, constituindo 68% das emissões nacionais. O sector dos transportes, que é 

na sua grande maioria composto pelo tráfego rodoviário, é mesmo o sector que em Portugal mais 

emissões produz com 24% das emissões totais nacionais. É também o sector que registou maior 

crescimento, cerca de 57%, entre 1990-2014 (APA 2016).  
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Figura 3 - Emissões sectoriais de CO2e, em Portugal 2014 (APA 2016) 

O mesmo relatório refere que no ano de 2015, o parque automóvel correspondente a veículos 

ligeiros atinge os 4,7 milhões, crescendo 0,5% relativamente ao 2014, correspondendo a uma taxa de 

motorização de 457 veículos por 1000 habitantes, ou seja, quase 1 automóvel por 2 habitantes, o que 

significa que a dependência do transporte individual continua a aumentar, tendo em conta que no 

início dos anos 50 em Portugal existiam 70 veículos / 1000 habitantes. Esta tendência é 

acompanhada pela redução do uso do transporte público que vê o número de utilizadores cair desde 

o ano de 2011 até 2015. A APA anuncia também que em Portugal, cerca de 89% dos passageiros 

usa o automóvel, 6,6% usa o autocarro e 4,1% usa o comboio (APA 2016). Pontanto, a mobilidade 

nas últimas décadas fica marcada pelo progressivo abandono do TP, e um crescente número de 

novos utilizadores de TI, o que se traduz numa realidade em que o número de viagens por pessoa é 

muito reduzido, e a percentagem de população não móvel é muito elevado. As viagens são também 

em média muito extensas e demoradas, ou seja, um contexto de mobilidade claramente 

insustentável, principalmente nas nossas áreas metropolitanas (CMB 2008:64). 

Mobilidade e a sustentabilidade 

Conforme já foi referido, os princípios da sustentabilidade compreendem dimensão ambiental, 

económica e social, que pretendem ter reflexo a todas as escalas dos processos de desenvolvimento, 

do global ao local. No processo de 

afirmação destes princípios, o conceito de 

mobilidade sustentável pressupõe, que os 

diferentes agentes devem ser capacitados 

para que o planeamento dos transportes 

(oferta) e  

a gestão da mobilidade (procura), funcionem 

de forma articulada com base numa política 

integrada de transportes e mobilidade 

(abordagem integrada), compreendendo um 

contexto global de equilíbrio a favor da 

sustentabilidade da globalidade do sistema.  

Figura 4 - O conceito de "Mobilidade Sustentável" (APA 
2010b:253) 
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A figura 4, ilustra os princípios da sustentabilidade, que contemplam uma matriz composta por 

três domínios, o ambiental, o económico e o social. Esta matriz é contemplada transversalmente na 

definição das orientações de política setorial, e, no sentido de atingir a sustentabilidade urbana, tema 

de especial destaque no presente estudo. As intervenções devem seguir, de forma integrada, os 

respetivos domínios dos problemas urbanos: 

Tabela 2 – Domínios de intervenção integrada sobre os problemas urbanos (Adaptado: APA 2010b:152) 

Social 
Com a mistura funcional das atividades, a equidade de acesso a equipamentos e 

serviços e a coexistência de diferentes estratos sociais, na mesma área territorial 

Económico 

Através de um desenho que potencie as fontes de energia renováveis, de densidades 

que permitam uma maior eficácia ao transporte coletivo e da criação de novos espaços 

destinados à mobilidade em modos suaves 

Ambiental 

Com o aproveitamento dos recursos endógenos, da reutilização dos solos urbanos e das 

infraestruturas preexistentes e da interiorização do balanço de custos e proveitos no 

âmbito dos próprios projetos de desenvolvimento 

No sentido de compreender a origem do conceito de mobilidade sustentável, utilizado 

frequentemente nos nossos dias, e que surge em resposta aos problemas da mobilidade já expostos, 

remonta-se ao final do século XX quando surge por parte da CE o principal conjunto de reações a 

este problema comum às principais cidades do mundo. 

Em 1992, a CE alerta para o objetivo de alcançar a mobilidade sustentável, com necessidade 

de mitigar os impactos causados pelo sistema de mobilidade existente, de forma a salvaguardar as 

gerações futuras. É apartir dos anos 90 que se constata o problema a nível europeu, identificando o 

facto de que desde os anos 60 o uso do automóvel vinha a aumentar, e que estava prevista a 

continuação dessa tendência, “(…) As consequências desta revolução nos transportes são 

conhecidos em todo o mundo, especialmente no que diz respeito à poluição, congestionamento, risco 

sanitário e utilização de energias renováveis. (...) embora pareça que a mobilidade tem vindo a 

melhorar, de facto, o acesso à cidade tem diminuído. Em muitas cidades, os automóveis dominam as 

ruas, reduzindo o espaço disponível para os peões e ciclistas (…)”. O documento dá indicações no 

sentido de mitigar a problemática, “o planeamento deve dar resposta positiva a estas pressões 

favorecendo a melhoria da acessibilidade das redes transeuropeias de transportes, vai permitir um 

melhor acesso às cidades, gerando atividade económica e permitindo o intercâmbio entre as cidades 

e regiões (…) É necessário fazer mais investimentos em novas infraestruturas de transporte, 

especialmente nos transportes públicos bem como em ciclovias. Os cidadãos precisam de ter um 

maior grau de escolha e de acessibilidade". (CEU 1998:6) 

Neste seguimento, e voltando a citar a “Nova Carta de Atenas – 2003” (CEU 2003), 

objetivando o conceito mobilidade sustentável, vem nesta data referir que a organização do espaço 

numa cidade coerente deve incluir a integração completa das políticas de transporte e urbanas, as 

facilidades de deslocação e de acesso, e uma maior escolha de modos de transporte, fatores cada 

vez mais importantes para a vida na cidade. Importa também destacar uma das dez funções 

estabelecidas, denominada “Cidade Acessível”, refere a necessidade das cidades serem funcionais 

nos aspetos da mobilidade e acessibilidade, que vinculam o planeamento estratégico de transporte 
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de forma integrada, visando melhorar as interligações e o transporte público, ampliando as ruas livres 

e devolvendo os passeios aos peões, paralelamente à promoção dos modos suaves de mobilidade 

(Carvalho 2009:108). 

Em 2007, ressurge o “Livro Verde” agora enquadrado como instrumento de política 

comunitária, intitulado “Por uma Nova Cultura de Mobilidade Urbana” (CCE 2007), voltando a centrar-

se no tema da mobilidade urbana sustentável. O mesmo apresenta como vetores principais a “co 

modalidade” entre o transporte coletivo e o individual (entre eles, a bicicleta e a deslocação a pé), 

bem como a qualidade de vida e a defesa do ambiente. Estabelece cinco desafios prioritários para as 

cidades europeias em matéria de mobilidade: vilas e cidades descongestionadas, vilas e cidades 

mais verdes, transportes urbanos mais inteligentes, mais acessíveis e mais seguros. O mesmo indica 

também a adoção de soluções alternativas ao TI para combater o congestionamento urbano, 

destacando as deslocações em modos suaves (pedonal e ciclável) como uma forma eficaz de ligar 

diferentes transportes num sistema multimodal. Como forma de promoção da atratividade e 

segurança deste tipo de deslocações, sugere o desenvolvimento das infraestruturas adequadas e 

seguras, o envolvimento de diversos agentes como autoridades (locais e regionais) e as suas 

populações, no desenvolvimento de políticas de mobilidade urbana e, ainda, a realização de 

iniciativas nas cidades, empresas e escolas para incentivar a utilização dos modos suaves. No 

seguimento do Livro Verde, é também apresentado o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana (CCE 

2009) que reforça as políticas europeias no âmbito da mobilidade urbana sustentável num conjunto 

de medidas que são lançadas progressivamente a partir de 2009. 

Em 2011 segue-se o “Livro Branco” (CE 2011), que por sua vez propõe uma estratégia com o 

horizonte de 2050 (de longo prazo), e cujo principal objetivo é o de tornar o sistema de transportes 

menos dependente de recursos de origem petrolífera (redução das emissões de GEE em 60%), sem 

sacrificar a sua eficiência ou comprometer a mobilidade. No âmbito da conceção dos sistemas de 

mobilidade urbana, o documento reforça a importância de promover as deslocações pela via dos 

modos suaves. 

Em Portugal, a gestão da mobilidade urbana cabe a três atores principais articulados entre si: 

 A autoridade local, nomeadamente os Municípios, 

 Em articulação com outras entidades públicas, o que inclui a Administração Central, 

 Operadores de transportes públicos. 

Importa também destacar que apesar de atualmente a intervenção no território ser 

comandada pelo Estado na sua generalidade, tem havido um crescente incentivo à participação 

pública no processo de planeamento, e os processos de tomada de decisão têm vindo a incluir 

invariavelmente a opinião e as ideias das comunidades. Apesar disso parte dos Municípios onde o 

planeador urbano terá de contemplar todas as dimensões que permitam a articulação de estratégias 

locais e regionais no quadro das tendências globais “Pensar globalmente, agir localmente” (Carvalho 

2009:115). 

Nesse contexto o Quadro de Referência Estratégico (CTC 2011), estabeleceu em Portugal de 

2007-2013 o enquadramento para a aplicação da política comunitária de, encontrando-se hoje no seu 

período de programação 2014-2020. Envolve no âmbito da sua “Agenda Operacional para 
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Valorização do Território” ações de qualificação do território, nomeadamente das acessibilidades e da 

mobilidade. 

Também no contexto nacional, a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

(APA 2008) estabelece as políticas de desenvolvimento do país, e que transporta os 3 pilares do 

desenvolvimento sustentável (ambiental, económico e social) para o contexto nacional. Este 

instrumento de orientação estratégica estabelece um conjunto de objetivos que definem prioridades e 

vetores estratégicos de intervenção para uma mobilidade mais sustentável. 

Relativamente ao ordenamento do território, o programa de natureza estratégica que 

estabelece as mais relevantes opções para a sua organização é o Programa Nacional da Politica de 

Ordenamento do Território (MAOTDR 2006), que funciona como instrumento de desenvolvimento 

territorial. Com especial interesse para este estudo, entre outras medidas, o programa desenvolve no 

âmbito do seu plano de ação, planos de transportes urbanos sustentáveis, dando prioridade aos 

meios de mobilidade suave, visando a redução da degradação ambiental nos núcleos urbanos. 

Qualquer política que se pretenda de sucesso nesta área, tem de ser, segundo Nunes da 

Silva, integrada, coerente, contínua, clara e participativa, merecendo aqui especial destaque na sua 

forma integrada, “tanto em relação aos vários modos de transporte (incluindo a marcha a pé e a 

bicicleta), como a nível do urbanismo, do ordenamento do território e dos transportes.” (Nunes 

2004:173). Estes temas serão retomados ainda no desenvolvimento deste capítulo.  

Acima de tudo, é com base nessa nova cultura de mobilidade que devem ser satisfeitas as 

nossas necessidades de deslocação, que como descreve a IMTT este é “um desafio que pressupõe 

uma profunda alteração comportamental a nível do cidadão individual, de grupos de cidadãos, de 

empresas, instituições e a adesão coletiva a propostas e políticas em favor de uma mobilidade 

sustentável” (IMTT 2011). Estão criadas hoje condições para implementação de práticas inovadoras 

no sentido de promover uma mobilidade mais sustentável, capaz de responder às crescentes 

necessidades de movimentação das sociedades atuais, mas com menores impactes ambientais, 

através de soluções competitivas que sejam opção para toda a população (CMB 2008:70). 

Papel da mobilidade  

O conceito de mobilidade é entendido como, a ”capacidade de movimentação que as pessoas 

revelam em função das suas necessidades e do seu interesse em viajar, dos meios à disposição e da 

acessibilidade proporcionada pelo sistema de transportes” (CMB 2008:233). No exercício de 

simplificação do conceito, e relacionando-o com o indissociável tema da sustentabilidade, a Agência 

Portuguesa do Ambiente define mobilidade sustentável como “aquela que, dando resposta às 

necessidades de deslocação das pessoas, se realiza através de modos de transporte sustentáveis” 

(APA 2010b:10). 

Ora em ambas as definições, entende-se que a mobilidade envolve dois atores principais, o 

transporte (e as questões que se prendem com as suas características) e o individuo, em função das 

suas necessidades. 

Entendida a problemática associada à mobilidade urbana e, tendo em conta o “ator 

transportes”, facilmente se entende que este tem de passar a operar de forma sustentável. Neste 
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mesmo contexto, a Transportation Association of Canada definiu um sistema de transportes 

sustentáve (APA 2010b:11): 

Exigências para sistema de transportes sustentável 

Responde às necessidades de acesso da geração presente; 

Permite às futuras gerações satisfazer as suas próprias necessidades de acesso (as 
quais irão aumentar devido ao crescimento económico e ao aumento da população); 

É propulsionado por fontes de energia renováveis: 
– não polui o ar, o solo e a água, para além das capacidades de absorção / despoluição 

do planeta (nomeadamente CO2); 
– é tecnologicamente possível; 

– é económica e financeiramente suportável; 
– suporta uma qualidade de vida desejável; 

– suporta local, nacional e globalmente os objetivos do desenvolvimento sustentável.” 

Daqui se entende que a mobilidade sustentável está associada naturalmente aos transportes 

públicos coletivos, tendo em conta que estes se enquadram num modo de elevada eficiência do 

pondo de vista energético e ambiental e, como não podia deixar de ser, aos modos de mobilidade 

suave, pedonal e ciclável, que apresentam “folha limpa” relativamente à sua pegada ecológica, com 

zero emissões de GEE, de ruído, e ainda promovem o saneamento do ambiente e modo de vida 

urbanos. 

Há assim que criar condições para que a população maioritariamente dependente do 

transporte individual automóvel, possa progressivamente vir a fazer a respetiva alteração modal. Em 

primeiro lugar, de maior interesse ao tema da presente dissertação, devem ser criadas condições 

para que as pessoas possam passar de modos motorizados a não motorizados (modos suaves), mas 

também, e de igual relevância, fazer com que seja mais utilizados os modos motorizados coletivos em 

substituição dos motorizados individuais (aumento da quota de uso dos TP). Por fim, e não menos 

importante, inovar ao promover a decrescente utilização dos veículos motorizados com base em 

combustíveis fósseis, transitando os mesmos para transportes da mesma natureza, porém com 

baixas ou nulas emissões, nomeadamente elétrica. 

A consciencialização para a necessidade de concretizar transferência modal nestas três 

vertentes terá de partir dos cidadãos, mobilizados e sensibilizados para as questões dos impactes do 

setor dos transportes, mas também dos operadores, que terão de contemplar a necessidade das 

alterações modais no momento que assumirem a construção das cadeias de mobilidade do futuro. 

Portanto, cidadãos e operadores, têm um papel determinante neste processo de transformação do 

sistema de mobilidade das cidades, promovido por meio de decisão politica. 

No entanto, não é nos meios de transporte que se encerra o tema. Retomando a definição 

inicial, e destacando agora o “segundo ator principal”, o individuo (representado à escala da cidade 

pelo seu conjunto, os cidadãos), que também, conforme refere Carvalho “(…)deverão ser os efetivos 

atores na construção de ambientes urbanos mais sustentáveis” (Carvalho 2009:118). 

Pensando a cidade num sistema composto por pessoas, e os novos parâmetros quantitativos 

que compreendem as suas necessidades, facilmente se entende que a configuração dos nossos 

espaços urbanos tem um enorme protagonismo na forma como nos deslocamos. O processo de 

intervenção no espaço público, seja num cenário de consolidação ou de expansão urbana, passa 

primordialmente pela consideração das necessidades dos cidadãos, percebendo os seus problemas, 
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e respondendo de forma eficiente e sustentável. Esta visão terá de obrigatoriamente envolver as 

questões do ordenamento do território, ganhando relevância os papéis do planeador e do urbanista. 

O conceito de mobilidade urbana sustentável mais atualizado deve, por esta razão, 

desempenhar também um papel na gestão do território e, ao nível do espaço urbano, traduz-se na 

redução da utilização do automóvel e na promoção da utilização de modos coletivos e dos modos 

suaves de mobilidade. Porém, é também necessário proceder à reabilitação da cidade existente ao 

misturar os usos e grupos sociais como fator de integração, e conter a expansão urbana, apesar de 

estarmos a atravessar um período em que não representa um problema maior, ou seja, integrar 

aspetos que dizem respeito ao ordenamento urbano e territorial (Guell 2006). Devemos então 

considerar as medidas ambientais, mas também, conforme indica Pedro Brandão, “a rentabilidade 

global do espaço de mobilidade, e queremos um espaço público que seja também traçado 

urbanizador, a um tempo suporte da urbanidade e da mobilidade.” (CMB 2008:92). A mobilidade 

sustentável deve ser resultado de um ordenamento e gestão mais racionais, menos dispersos, e mais 

planeados, capaz de assegurar níveis de bem-estar e equidade social, ganhos em eficiência 

energética e de gerar novos e mais exemplos de mobilidade suave. Portanto, “o suporte para a 

mobilidade sustentável será a combinação das formas de transportes ecológicas com as 

infraestruturas adequadas, conjugada com um bom planeamento urbano, de modo a permitir uma 

fácil, confortável, e democrática deslocação de pessoas e bens, desde que não interfira no bem-estar 

das populações e na qualidade de vida das cidades, hoje e no futuro” (Silva 2011:35).  

No mesmo seguimento, a APA refere ainda que a mobilidade sustentável deverá resultar por 

um lado do “desenvolvimento de políticas urbanas que contribuam para a minimização da 

necessidade de deslocações em transporte individual e favoreçam os modos suaves e os transportes 

de massa mais eficientes do ponto de vista energético e ambiental” e, simultaneamente, do “repensar 

de todo o sistema de acessibilidades e transportes, no sentido de o tornar mais flexível, mais 

integrado e mais acessível a todos os estratos da população” (APA 2011:11). 

Paradigma da tecnologia 

A Agência Portuguesa do Ambiente refere que a questão essencial que se põe nos dias de 

hoje não é a da implementação de mais ou menos mobilidade, mas prende-se sim com o modo como 

se fará a mobilidade no futuro. Nesta base, define o conceito mobilidade como “(...)a expressão de 

um conjunto de necessidades cujas causas, próximas ou remotas, se têm de procurar na localização 

das atividades no espaço, no nível económico de uma sociedade e nos seus sistemas produtivos 

dominantes, nas relações sociais que se procuram estabelecer e nos modos de vida que a cultura de 

massas vai impondo como referência(...)” (APA 2010b:10). 

Vivemos um período da nossa história caraterizado pela velocidade a que se processa o 

desenvolvimento tecnológico, com base na abundante procura e na inovação transversal a todos os 

setores da sociedade. O impacto das novas tecnologias tem reflexos no nosso modo de vida, na 

nossa economia, e na qualidade das cidades. Desde a formulação da nova carta de Atenas que se 

apontavam os desafios para as cidades do futuro, sendo que estas “deveriam ser aplicados aos 

novos desenvolvimentos tecnológicos nas comunicações, na informação e nos transportes, de tal 
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modo que os cidadãos e a vida na cidade no seu conjunto, possam deles beneficiar“ (Carvalho 

2009:114). 

Os sistemas de mobilidade têm por isso de conseguir ser configurados a esta realidade, tanto 

ao nível da rede à qual devem, em conjunto, ser capazes de criar, como na capacidade de se 

tornarem uma verdadeira alternativa de mobilidade inclusiva. Desta forma permitirão o acesso de 

toda a população, serão de fácil compreensão e utilização, encontrando-se “à distância de um botão”. 

O recurso ao planeamento da mobilidade com a finalidade de criar uma rede efetiva deverá para isso 

contemplar e incluir todas as figuras do sistema, desde as entidades públicas a operadores de 

transportes privados, incluindo a representação da população. 

O sistema de mobilidade urbana contemporâneo tem de ser entendido em primeiro lugar 

como uma cadeia de natureza subsidiária. Não é racional tentar encontrar uma resposta às 

necessidades de mobilidade da sociedade atual em apenas um tipo de transporte, excluindo os 

demais pelas suas características menos populares. Ou porque emitem GEE em demasia (autocarro 

convencional), ou porque a rede que formam é pouco flexível (comboio), ou porque provoca 

congestionamentos na cidade (automóvel), etc. Ora, para cada individuo, na persecução da 

satisfação das suas necessidades pessoais, deverá existir respetivo plano de viagem adequado, quer 

de natureza “obrigatórias” (associadas a trabalho, ensino, etc), quer de natureza opcional (atividades 

de lazer, social, etc.). Citando Nunes da Silva “a mobilidade urbana é hoje considerada um direito 

adquirido nas sociedades de matriz ocidental” (Nunes 2004:1), e o sistema urbano deverá refletir isso 

mesmo, oferecendo as condições para que cada um exerça esse direito. Uma melhor e mais 

adequada rede, que permita que todos se possam deslocar livremente, optando livremente pela 

“mobilidade à sua medida”. O paradigma da mobilidade nas cidades consiste na criação de um 

modelo em rede, inclusivo, e que permita o direito à opção. “Qualquer atuação sobre o sistema de 

transportes deverá passar pelo reforço dos conceitos de intermodalidade e multimodalidade dos 

transportes assente numa visão estratégica e sistémica, na coordenação e integração de políticas 

ambientais e de mobilidade urbana” (APA 2010b:20). Segundo o IMT, “a intermodalidade é essencial 

à cidade e à vivência urbana. Uma mobilidade adequada deve considerar todos os modos de 

transporte, com as suas diferenças, ritmos, especificidades, vantagens e desvantagens adequadas a 

cada situação” (IMT 2012:46).  

O fenómeno do desenvolvimento tecnológico, que não apresenta qualquer sinal de fadiga aos 

dias de hoje, tem vindo a provar, entre os mais diversos ramos, ser capaz de alterar a forma adquirida 

como pré-concebemos determinadas coisas, sendo que o ramo da mobilidade não se apresenta 

como sendo exceção. Por exemplo, os grandes fabricantes do ramo automóvel adquiriram um papel 

de enorme preponderância na sociedade, trabalhando em diversos projetos que podem vir a 

transformar completamente (a curto prazo) o setor dos transportes. São disso exemplos a evolução 

na autonomia dos veículos (“self driving capability”), a conectividade entre utilizadores e mesmo entre 

veículos, ou a utilização de transportes individuais de forma partilhada (“car sharing”). Os fabricantes 

preveem que o “car ownership” possa, a médio prazo, vir a ser um conceito do passado, nunca 

comprometendo a existência do veiculo automóvel, mas sim o da aquisição e titularidade dos 

mesmos nos moldes praticados nos dias de hoje. Os veículos passarão a ser adquiridos em lotes 
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pelos operadores de transportes, entidades “fornecedoras de mobilidade”, e apenas a eles irá caber a 

gestão das frotas. Portanto, prevê-se neste contexto a subversão da lógica dos sistemas de TP como 

as conhecemos hoje, através de uma inovadora cadeia de valor com base numa nova plataforma de 

mobilidade, reservando-se o automóvel (nos moldes que o conhecemos hoje) aos nichos de culto. O 

uso do automóvel deve passar a ser essencialmente mais uma opção, ao invés de ser tomado como 

uma necessidade quase imprescindível, como o é atualmente. 

No contexto da necessidade de assumir o compromisso de aplicar os conceitos da mobilidade 

sustentável, que a tecnologia pode ser o elemento surpresa, “wild card”, “(...)os significativos avanços 

tecnológicos com que o século passado nos brindou e com os que a mente humana não deixará de 

continuar a surpreender-nos” (Nunes 2004:173) 

Apesar desta visão subversiva, não se prevê em nenhum cenário significativas alterações ao 

paradigma da modalidade em modos suaves. Pelo contrário, pelas várias características intrínsecas é 

consensual e crescente a promoção das mesmas, o que torna ainda mais relevante a aposta nestas 

modalidades por terem um certo enquadramento intemporal, e por isso sustentável, o que em termos 

energéticos apresenta enorme contributo. Então, a promoção dos modos suaves não deve desprezar 

os outros modos de transporte, tendo uma função complementar e potenciadora do sistema de 

transportes em geral e do transporte público em particular (IMT 2012:46). 

O modo como as pessoas se deslocam nas cidades assistiu em algumas cidades à sua maior 

evolução nos últimos anos, através da melhoria substancial das redes de infraestruturas que 

permitem o seu transporte. Pode-se afirmar que hoje tudo tende a funcionar com mais eficácia, 

através de sensibilização para a implementação de novas soluções e modelos urbanos. Considera-se 

importante a divulgação de boas práticas e experiências de sucesso, no que diz respeito à 

implementação de modelos urbanos de mobilidade sustentável, cuja promoção dos mesmos contribui 

para alimentar estudos semelhantes do mesmo ramo. 

Considera-se também importante alertar os responsáveis pelo planeamento na sua escala 

local (responsáveis autárquicos), que podem estar apenas a contemplar soluções conhecidas e 

consolidadas, mas que o modelo global de mobilidade do futuro próximo pode passar a ser 

desenvolvido com base num novo sistema revolucionador, fruto do acutilante desenvolvimento 

tecnológico que assistimos nos dias de hoje. 
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2.3 Os modos suaves 

O desenvolvimento da mobilidade por modos suaves está associado às deslocações 

pedonais e às deslocações por bicicleta. O crescente número de bons exemplos associados à 

promoção deste tipo de mobilidade, que se faz sentir um pouco por toda a europa, é prova da atual 

procura deste tipo de soluções.  

Pelos argumentos expostos no capítulo anterior, os modos suaves mais comuns, tanto o 

pedonal como o ciclável, devem à partida integrar toda e qualquer rede de mobilidade urbana. Estes 

podem ser desenvolvidos em dois formatos distintos, os percursos de recreação e lazer e as viagens 

urbanas de proximidade, assumindo-se que a mobilidade de proximidade é “aquela que absorve os 

trajetos compreendidos entre a habitação, os serviços básicos de apoio à família (distribuição, saúde 

e ensino) e as infraestruturas de mobilidade metropolitana” (Silva 2011:39). 

Os modos suaves podem ser classificados como um dos meios autónomos de mobilidade 

urbana, porém, é também imediata a sua associação a outros modos pela sua função adutora 

necessária a todo o tipo de sistema intermodal de mobilidade (o modo pedonal é a primeira forma de 

acesso ao TP ou ao TI. Por outro lado, estas formas de deslocação são essenciais na promoção da 

igualdade ao acesso às funções urbanas (quotidianas ou de nível superior), em contraste com 

soluções apoiadas na utilização do TI, que excluem os mais desfavorecidos economicamente.  

Perante os factos expostos, as opções que definem a localização, o dimensionamento e 

articulação com o tecido urbano dos grandes geradores de tráfego, em particular dos equipamentos 

de utilização coletiva, representam o fator decisivo para a pretendida inversão dos atuais padrões de 

mobilidade. Por isso os modos suaves são hoje fortemente reconhecidos como formas de deslocação 

promotoras da equidade social e da acessibilidade da população às funções urbanas (IMT 2012:46). 

Os modos suaves assumem um importante papel no combate aos fatores responsáveis pela 

degradação da paisagem urbana e pela perda de qualidade de vida nos espaços urbanos, já referidos 

no ponto anterior (2.2). 

A grande parte dos bons exemplos da implementação destas modalidades, mostra que foi 

conseguido com sucesso o resgate do espaço público e a sua devolução à população, potenciando 

assim o seu usufruto enquadrado numa mais saudável configuração urbana, recriando locais de 

encontros e de memórias, com uma forte componente social. 

No sentido de estabelecer uma política de mobilidade nacional, foi desenvolvido pelo IMTT o 

documento, “Diretrizes nacionais para a mobilidade”, que visa o desenvolvimento e promoção de 

planos de mobilidade municipais. O mesmo documento funciona como instrumento orientador, 

estabelecendo um conjunto de princípios a incluir em todos os modelos de gestão da mobilidade, a 

desenvolver pelos respetivos municípios, no sentido de lhes proporcionar o equilíbrio e eficiência, 

sem deixar que compreendam as características específicas de cada caso estudado. 

Destaca-se aqui a importância dos modos suaves, tanto como modo “isolado” como 

adjuvante de outros. Surge assim a necessidade da promoção de boas condições de serviços para os 

peões e ciclistas, adoção de estilos de vida mais saudáveis e um sistema urbano mais eficiente, com 

maior acessibilidade de proximidade e menos emissões nocivas (IMTT 2011:20). 
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O conceito “modos suaves” está fortemente associado à mais elementar forma de deslocação 

das pessoas, andar a pé. A sua prática pressupõe o acesso aos seus benefícios diretos, 

nomeadamente, a melhoria da saúde, a poupança energética, redução dos congestionamentos e 

redução da poluição atmosférica e sonora. Também de forma menos direta se verifica, uma maior 

eficiência do sistema de TP, inúmeras vantagens económicas e sociais e uma diminuição da 

sinistralidade e risco para os utilizadores. Segundo Litman (2004), estas vantagens também se 

aplicam com o aumento do uso da bicicleta. 

Infraestruturas para a mobilidade suave 

Estas infraestruturas devem ser criadas essencialmente em função da moldura social 

identificada no território, em função dos seus diferentes utilizadores, em atividades turísticas, de 

recreio e lazer, como forma de cultivo do hábito de bem-estar físico, mas também para quem nelas 

realiza as suas deslocações quotidianas, como para o trabalho e para a escola. Esta diferença de 

usos faz com que existam dois tipos de infraestruturas destinadas aos modos suaves, uma mais 

integrada em aglomerados urbanos, e a outra que segue uma logica segregada e formatada em 

“corredores verdes”. Pode-se assim considerar que, a integração e articulação de uma rede de 

modos suaves no sistema urbano, passa pela adoção coordenada e integrada de dois princípios de 

base, nomeadamente: 

 a “segregação modal” disponibilizando espaços dedicados ao tráfego de peões, 

normalmente associada à rede estruturante urbana, 

 a “partilha de espaços”, com domínio de aplicação limitado à rede viária local, em vias 

inseridas em espaços urbanos centrais ou em zonas residenciais. 

A variação entre estes dois princípios tem naturalmente a ver com as condições verificadas 

na caraterização da zona a que se destina a implementação da rede, particularmente o ordenamento 

do território e as suas características intrínsecas, bem como as limitações identificadas. 

Para serem considerados corredores verdes, estes percursos devem possuir um conjunto de 

características físicas que permitam um fácil acesso e a utilização por parte de um maior número 

possível de utilizadores: declives suaves (não mais que 3%), separação das vias rodoviárias, e 

número limitado de cruzamentos com vias de tráfego motorizado. Este tipo de soluções permite aos 

utilizadores “aproximarem-se da natureza, contribuem não só para a manutenção e estabilidade dos 

sistemas naturais, mas também para a sua valorização, numa ótica de usufruto sustentável do 

território. Tais percursos encorajam as atividades ao ar livre e um turismo mais ativo, promovendo a 

saúde e o bem-estar. Valorizam os espaços envolventes e geram atratividade adicional. Além disso 

contribuem para a preservação da biodiversidade e permitem separar classes de espaços, 

minimizando conflitos entre atividades; deste modo promove-se o ordenamento do território baseado 

em verdadeiros referenciais de qualidade ambiental” (APA 2017). 

As boas praticas indicam que, sempre que for possível, os corredores devem atravessar 

aglomerados urbanos de forma a estabelecer ligação a áreas de atividade diversa, como 

equipamentos públicos, terminais de acesso a transportes públicos, comércio e serviços, bem como o 

acesso às áreas residenciais e espaços verdes urbanos. Portanto, devem coexistir de forma 
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integrada, formando uma rede de mobilidade, que sirva acessibilidades urbanas e de elevado grau de 

complexidade.  

Devem desempenhar um papel de especial importância no formato de viagem multimodal, 

nomeadamente como forma de complementar o uso de transportes motorizados, sejam eles 

individuais ou coletivos. A implementação dos modos suaves está em linha com a aplicação dos 

conceitos de multimodalidade e de inclusão social, tendo em vista uma partilha eficiente e 

socialmente responsável do espaço público de circulação. Num contexto que contemple os 

transportes públicos e os modos suaves, deverá resultar o aumento da procura de transporte público 

coletivo, que traz grande valor para a cadeia de mobilidade e, por isso é preocupação a apropriada 

integração destes modos de deslocação no sistema de acessibilidade e transportes, numa lógica de 

cadeia de valor, com correta adaptação às características territoriais e aos padrões de ocupação das 

suas populações. 

As infraestruturas que suportam os modos suaves, segundo o IMT, num progressivo cenário 

de inversão de tendências, pressupõe-se que seja capaz de assegurar a mobilidade urbana através 

da contenção do volume global de viagens motorizadas, do privilegiar da utilização de modos de 

transporte mais limpos e mais seguros, da opção pelas tecnologias e soluções de transporte mais 

eficazes em cada modo e da aposta na articulação entre estes, e do reforço das práticas que visem 

aumentar o sentimento de segurança dos utilizadores dos modos suaves (IMT 2012:58). 

Perante o descrito, a implementação dos modos suaves depende não apenas da capacidade 

instalada no espaço, mas também dos aspetos técnicos e materiais da infraestrutura que suporta a 

circulação nesses modos e, sobretudo da sua efetiva utilidade nas diversas escalas territoriais, por 

exemplo o fazer parte integrante dos sistemas de acessibilidade e transportes. O IMT aponta os 

seguintes princípios fundamentais para o planeamento de redes, que se deverá considerar em 

qualquer processo de implementação de redes de mobilidade suave: 

 Coerência, legibilidade e acessibilidade; 

 Minimização da extensão dos percursos; 

 Continuidade dos percursos; 

 Atratividade, conforto e segurança. (IMT 2012:44) 

Apesar das infraestruturas de mobilidade suave se destinarem essencialmente ao modo 

pedonal e ciclável, ambos não motorizados, devem cumprir regras distintas para o seu processo de 

implementação. Existem também muitos e bons exemplos da integração entre estes dois modos de 

deslocação, que envolvem regras especificas de forma a gerir os naturais conflitos originados pela 

sua coexistência. 

O modo pedonal 

Se num contexto em que as cidades eram mais pequenas, e por isso a distância das 

deslocações mais curta, o andar a pé era o modo mais frequente de deslocação, nos dias de hoje, 

como consequência da expansão urbana passaram a dominar os meios de transporte motorizados. 

Conforme verificado, a necessidade de melhorar a qualidade de vida urbana inclui a renovação das 

vivências humanas em espaço urbano. Desta forma aumentar-se-á o interesse pelo ambiente 

pedonal, e para que o espaço público se torne preponderante na estrutura urbana são necessárias 
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algumas qualidades físicas que só resultam se forem pensadas no seu conjunto ao serem 

combinadas com um conjunto de princípios técnicos que garantem o conforto e a segurança. A falta 

de atratividade das infraestruturas pode representar per si o abandono deste modo, mesmo nas 

deslocações de proximidade, por isso há que contemplar este fator com igual importância dos de 

caráter obrigatório, de forma a não comprometer as soluções.  

Os fatores para a criação de um percurso pedonal devem formar um sistema coerente e 

articulado, e para atingir esse fim é essencial adotar um conjunto de princípios metodológicos capaz 

de dotar o sistema de adequada permeabilidade. Estes princípios são resumidos tabela abaixo: 

Tabela 3 - Princípios metodológicos para implementação de modo pedonal (Bastos Silva e Seco, 2008) 

Procura de uma tendencial separação entre o sistema viário e pedonal, de modo a garantir a máxima 
segurança possível e, eventualmente, garantir rapidez e comodidade para o peão. 

Interligação coerente com a hierarquização viária. Importa definir níveis de prioridade relativa a atribuir 
em cada caso, sendo que para velocidades moderadas, se poderá apostar na partilha do mesmo 
espaço com a circulação pedonal. 

Criação de uma rede que interligue com qualidade todos os principais pontos de geração e atracão de 
deslocações pedonais. 

Garantir a melhor interligação possível com outros modos de transporte, prestando particular atenção à 
ligação com a rede de transportes coletivos. 

Criação de circuitos diretos. 

Atender às necessidades específicas dos utentes mais vulneráveis (crianças, idosos e peões com 
mobilidade reduzida). 

A melhoria da qualidade das deslocações pedonais implica muitas vezes um significativo 

investimento na construção, qualificação e reabilitação de infraestruturas, que se traduz nas melhores 

condições de deslocação e por isso em melhores níveis de qualidade de vida das pessoas. O 

sucesso da rede pode depender da proximidade entre deslocações, para tal é importante conhecer a 

distância e o tempo das mesmas, que em conjunto representam o esforço que as pessoas estão 

dispostas a despender para aceder a determinado bem ou serviço. 

Da leitura da tabela importa reter uma medida considerada fundamental da cidade 

sustentável, apelidada de “distância pedonal”, que representa a unidade correspondente a um 

percurso a pé desenvolvido no intervalo de tempo de 10 minutos, que vence em média entre 400 a 

600 metros em aglomerados urbanos de média e grande dimensão. Esta unidade é relevante dado 

que representa o limite de utilização, ou seja, no conjunto de viagens cuja distância ultrapasse este 

valor, é drasticamente diminuída a eleição deste modo de deslocação para a maioria dos destinos 

urbanos (APA 2010b:150). 

Tabela 4 Distâncias máximas percorridas pelos peões (fonte: APA 2010b: 45) 

Tipos de atividades Distâncias (metros) Tempo (minutos) 

Transferência de modo de transporte 100 2 

Apanhar o autocarro 300 6 

Apanhar o elétrico/ metro 500 10 

Percorrer uma rua comercial 600 12 

Passear num centro comercial 800 16 

Visitar um museu 1000 20 

Há que ter em conta a variabilidade das características dos peões, identificando as 

características da população (na medida do possível), sendo que os vários atributos em causa se 

materializam num padrão de deslocações específico, nomeadamente o tipo de deslocações 

preferenciais, se de acesso aos transportes públicos, ou deslocações para a escola, ou para 

atividades de lazer, etc. Procura-se desta forma definir a distribuição espacial das deslocações 
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origem-destino, e garantir as acessibilidades a uma rede de serviços e equipamentos, assim como ao 

sistema de TP.  

A implementação de uma rede pedonal tem que considerar a presença de barreiras de 

natureza física, mas também outros fatores que funcionam de forma igual como constrangimentos a 

estas deslocações, nomeadamente: 

• Excessiva utilização do transporte individual em deslocações de curta distância no centro urbano, 

contribuindo para níveis de ruído de tráfego e poluição do ar excessivos  

• Parqueamento ilegal sobre os passeios que impede ou dificulta a circulação de peões;  

• Planeamento de transportes em vários Municípios centrado na “mobilidade em automóvel”;  

• Planeamento urbanístico não integrado com o planeamento de transportes, o que contribui para a 

dispersão do povoamento e dependência relativamente ao uso do automóvel. 

As estratégias de implementação dos modos suaves têm grande aceitação nos centros 

históricos e zonas urbanas francamente consolidadas. Nestas zonas, para além da preocupação com 

os formatos das deslocações propriamente ditas, a intervenção vem contribuir para a mitigação dos 

problemas e condicionalismos próprios destas áreas urbanas. Portanto, a implementação da 

mobilidade suave tem uma função mais abrangente, e deve envolver a reabilitação e/ou a 

revitalização, existindo hoje um sem número de bons exemplos dos benefícios das estratégias 

adotadas onde se fez a reapropriação do espaço público, se criou condições à instalação de novas 

dinâmicas económicas, se procedeu ao repovoamento e revitalização demográfica, entre outras mais 

valias de enorme contributo para estas zonas. 

Os projetos realizados compreendendo este tipo de estratégias de intervenção têm vindo a 

contemplar um conjunto de soluções que entre outras, envolvem a promoção da acessibilidade 

pedonal, com o objetivo de melhorar os níveis de conforto e segurança da circulação pedonal, 

melhorar a qualidade do ambiente urbano e promover o usufruto e apropriação (ou em muitos casos 

reapropriação) do espaço público. A implementação de algumas destas soluções, ocorre 

normalmente no contexto de intervenções integradas que contemplam vários fatores que, em 

conjunto, podem induzir a reconfiguração desejada.  

Tabela 5- Conjunto de intervenções em núcleos urbanos - Modos suaves (adaptado APA 2010b:35) 

Ações ao nível do reordenamento da circulação automóvel 

Limita circulação automóvel a zonas de maior congestionamento 

Restrições de espaço destinado a rodovias 

A pedonalização de arruamentos e/ou redimensionamento e/ou reperfilamento 

Melhoria da oferta de serviços de transporte público 

Reorganização do estacionamento em parques periféricos aos centros urbanos 

Complementar à anterior, consiste na tarifação do estacionamento 

Melhoria da oferta de serviços de transporte público. 

Medidas de acalmia de tráfego “zonas 30” 

Medidas de ordenamento e gestão do tráfego com recurso ao desenho urbano 

Gestão da oferta de estacionamento 

Há também que considerar nestes casos as carateristicas das pré existências, que podem 

limitar a beneficiação das condições de acessibilidade e impossibilitar a reformulação das 

infraestruturas, nomeadamente as viárias, ou seja, a especificidade morfológica dos centros urbanos 

pode condicionar a implementação de algum tipo de soluções, sendo por isso necessário adaptar e 

inovar na sua implementação. 
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A falta do cumprimento de regras adequadas na construção de infraestruturas destinadas aos 

modos pedonais, coagirá os peões a circularem nos sitios próprios e terá consequências na sua 

segurança, afetando o seu conforto. Portanto, estas estruturas deverão obedecer a um conjunto de 

regras rígidas universais, que se compilam em ficha anexa (anexo I).  

O modo ciclável 

A bicicleta é o meio de transporte mais rápido 

e eficaz para deslocações pendulares até 4km de 

extensão em meio urbano, mesmo comparativamente 

ao automóvel particular, quando considerado o tempo 

total de deslocação incluindo o tempo gasto em 

acesso e regresso (Translink 2011:12). Este modo de 

deslocação pode constituir uma alternativa viável ao 

automóvel nas deslocações até 5 a 10 km, vendo a 

sua principal competitividade aumentar nas distâncias 

até 4km, variando consoante a dimensão do centro 

urbano, a cultura local e as facilidades conferidas 

aos utilizadores da bicicleta. Facilmente se conclui que em meio urbano a bicicleta está entre os 

modos mais rápidos de deslocação, mais eficientes e ajustados às distâncias a percorrer, sabendo-se 

que 50% dos trajetos urbanos têm menos de 3km. Para além disso, o diagnóstico efetuado na fase 

de elaboração do Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves, desenvolvido pelo IMT,  

situa os principais benefícios do uso da bicicleta, ao nível da flexibilidade, em comparação com o TI 

motorizado. Quando consideramos percursos curtos e de múltiplas paragens, utiliza pouco espaço, 

está normalmente associado a baixos custos, a ganhos ambientais e energéticos, à redução de 

emissões de GEE, e de ruído ambiente, e dos congestionamentos do tráfego. Porém promove 

igualmente a melhoria da qualidade do ar e do ambiente urbano, e proporciona bem-estar físico, 

social e mental dos cidadãos (IMT 2012:32).  

Em Portugal, o modo pedonal é prática em cerca de 15% das deslocações diárias, o que está 

em linha com a média europeia, mas apenas 1% das viagens são realizadas com o recurso à 

bicicleta, o que representa um dos valores mais baixos registados na UE (que regista uma média de 

9%) (APA 2010b:37). Estes valores demonstram uma fraca adesão a este modo apesar das suas 

inúmeras vantagens e das boas condições climatográficas do país. As principais razões apontadas 

prendem-se com algumas dificuldades bem presentes nas nossas cidades, como a dispersão urbana, 

a segregação dos usos do solo, a falta de estruturas adequadas (levanta problemas de insegurança), 

e acima de tudo uma falta generalizada de cultura de mobilidade urbana.  

As potencialidades e benefícios da bicicleta excedem a sua utilização como modo de 

transporte em deslocações pendulares ou utilitárias, a bicicleta consiste num veículo de velocidade 

reduzida em comparação com o automóvel, e que oferece como contrapartida a possibilidade de 

explorar e usufruir do meio envolvente de uma forma mais atenta, interessada, e descontraída. É 

também por isso considerado um meio de transporte ideal para situações de lazer e/ou turismo.  

Figura 5 - Tempos de deslocação em meio urbano em 
vários modos de transporte (Fonte: Translink, 2011) 
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Formatos da infraestrutura ciclável: Relativamente ao formato em que é feita a 

implementação de uma rede ciclável, existem três soluções possíveis: 

Tabela 6 – Soluções de implantação de uma rede ciclável (adaptado VIEGAS 2008:34) 

Coexistência com o tráfego 
motorizado, conduzindo à 
circulação dos modos na 

mesma infraestrutura 

A coexistência do modo ciclável com o tráfego motorizado consiste na 

integração dos ciclistas no tráfego motorizado em geral. Esta abordagem 
apoia-se no facto de que a bicicleta é um veículo, e todas as infraestruturas 
rodoviárias lhe são acessíveis por definição. As bermas pavimentadas e os 
passeios não são todavia consideradas infraestruturas cicláveis e, como tal, 
não é permitido aos ciclistas a sua circulação. 

Integração do modo ciclável 
no tráfego motorizado em 

espaço próprio 

A integração do modo ciclável no tráfego motorizado em espaço próprio 
pode ser materializada através da implementação de faixas cicláveis nas 

infraestruturas rodoviárias, desenvolvendo dessa forma um espaço 
especificamente reservado a ciclistas 

Segregação total do modo 
ciclável do restante tráfego 

motorizado 

A segregação do modo ciclável do tráfego motorizado poderá ser obtida 
através da implementação de pistas cicláveis permitindo desta forma a 

separação física dos ciclistas dos restantes modos de deslocação. No 
entanto é necessário tratar com especial atenção os cruzamentos com o 
tráfego motorizado uma vez que são muitas vezes pontos de conflito. 

O desenvolvimento de uma rede ciclável pode ser feito através da supressão do 

estacionamento, da diminuição da largura ou da supressão das vias de circulação. É recomendável 

que a implementação destas infraestruturas passe pela consideração antecipada da seguinte 

hierarquia de decisão (Alves, 2005):  

Tabela 7 - Hierarquia de decisão para instalação de via ciclável (Alves 2005) 

1º Reduzir a quantidade de tráfego 

2º Reduzir a velocidade de circulação: definição de zonas 30, ou realização de 
medidas físicas apoiadas num bom desenho urbano 

3º Gerir o tráfego e promover uma boa conceção dos cruzamentos viários. Como 
alguns problemas típicos neste domínio destacam-se: as rotundas 
sobredimensionadas; o estreitamento de vias sem as medidas adequadas para 
reduzir a velocidade dos veículos; as vias com um só sentido; os cruzamentos 
com raios de viragem demasiado grandes 

4º Redistribuir o espaço dedicado ao automóvel (verifica-se na generalidade dos 
casos que é possível reduzir a largura das vias e do estacionamento) 

5º Implementar faixas cicláveis ou pistas cicláveis 

No que diz respeito à conceção propriamente dita da rede ciclável, o manual de boas práticas 

para a mobilidade sustentável destaca os seguintes princípios:  

Tabela 8 - Princípios para a conceção de rede ciclável (APA 2010b: 93) 

Não colocar estacionamento que conflitue com as vias cicláveis; 

Evitar percursos partilhados com o tráfego pedonal 

Assumir papel disciplinador do tráfego automóvel 

Não tomar decisões demasiado penalizadoras dos outros modos de transporte 

Optar por soluções que não acarretem grandes custos, mas assegurem o conforto 
e a segurança dos ciclistas. 

À semelhança do que se indica para o modo pedonal, na implementação de uma rede ciclável 

é também é importante garantir um conjunto de pré requisitos, nomeadamente a da segurança física 

dos utilizadores, assegurando o correto desenho dos traçados (quando necessário medidas de 

redução de velocidade, gestão de ponto de conflito), a sinalização adequada, o estacionamento 

adequado para bicicletas, e a devida informação ao público relativa à rede (fator que contribui para a 

confiança dos utilizadores). As regras associadas a estes fatores (geométricas, sinalética, e todas 

recomendações associadas), estão compiladas em fixa em anexa (anexo II). 
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Condições para a implementação de estruturas cicláveis: O planeamento de uma rede de 

vias cicláveis deve começar pela delimitação da área e pela caracterização das condições existentes, 

nomeadamente no que se refere ao levantamento dos problemas e das deficiências da segurança e 

das necessidades dos ciclistas; do volume de tráfego automóvel; da percentagem de veículos 

pesados e da velocidade desse tráfego; das obstruções ou impedimentos ao tráfego de velocípedes, 

entre outros aspetos.  

Para garantir a correta implementação do modo ciclável, há que conhecer as caraterísticas do 

território de forma a garantir certos parâmetro de qualidade. 

As características da orografia da rede viária existente (ou dos vazios onde se pretende incluir 

troços da rede) são um fator determinante para a correta ciclabilidade, pelo que deve ser considerada 

a sua prévia caraterização e contemplados os seus resultados na escolha de soluções adequadas e 

concretização das propostas.  

No circuito urbano, em deslocações de proximidade, o fator do declive é considerado muito 

importante. Graus superiores a 5% tornam-se indesejáveis porque as subidas já se tornam difíceis, e 

as descidas levam alguns utilizadores a excederem as velocidades e a perder a capacidade de travar 

devidamente em caso de emergência, pondo em causa a sua segurança. Transpor subidas com 

graus acentuados, em distâncias relativamente longas, pode forçar o utente a andar a bicicleta, ou 

optar por um percurso alternativo menos íngreme mesmo que consideravelmente mais longo. A 

AASHTO propõe limites que relacionam a distância com declives desejáveis, que quando respeitados 

facilitam a ciclabilidade das vias.  

Tabela 9 - Classes de declive dos eixos rede viária para circulação em bicicleta (AASTHO 99). 

Declive 
Distância 
Aceitável 

 

5-6% 240 m 

7% 120 m 

8% 90 m 

9% 60 m 

10% 30 m 

11+% 15 m 

Estes valores são utilizados como limiares em conjugação com três classes de vias que 

suportam a circulação em bicicleta de acordo com o declive da via, correspondendo cada uma a 

determinada velocidade, nomeadamente: 15 km/h para declives inferiores a 5%, 10 Km/h para 

declives entre 5% e 7%, e 5 Km/h para declives entre 7% e a 8%. Esta opção pode ser encarada 

como a aptidão ciclável de um iniciante, que não circula em ruas com inclinação superior a 8%, 

independentemente da extensão. 

É também condição para a implementação de soluções de mobilidade ciclável, conhecer os 

seus comportamentos e necessidades dos seus potenciais utilizadores. Existem diferentes perfis de 

utilizadores que fazem uso diferente das mesmas plataformas cicláveis, e que por isso exercem 

diferentes comportamentos (utilizadores frequentes, os ocasionais e os vulneráveis). Considera-se 

que diferentes tipos de utilizadores privilegiam diferentes caraterísticas que a rede tem para oferecer.  

Ainda considerando aspetos físicos dos lugares, do ponto de vista da morfologia urbana, e 

considerando os contextos urbanos consolidados onde a densidade é mais elevada, a rede de 
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infraestruturas existente constitui um fator determinante para a implementação de soluções cicláveis. 

As limitações físicas destes lugares pelas características do espaço público existente podem 

contemplar, entre outras medidas, a reconfiguração das infraestruturas (supressão, reconfiguração, 

reperfilamento, etc) ou, no limite, pode ser impossível a implementação do modo ciclável. 

Zonas 30  

Conforme refere Mário J. Alves, “(...) a velocidade dos automóveis afugenta os peões, sem 

peões a velocidade dos automóveis aumenta.” (CMB 2008:103). 

As “Zonas 30” são um conceito aplicável a uma determinada zona em que é definido um 

perímetro no qual a velocidade máxima de circulação são os 30 km/h. Sendo que a prioridade passa 

a ser dada aos peões e ciclistas através do redesenho do espaço público. A circulação motorizada a 

esta velocidade permite uma melhor perceção do ambiente envolvente, melhorando a capacidade de 

reação a uma eventual situação de imprevisto. Estas zonas deverão preferencialmente ser 

implementadas junto a zonas residenciais, em ruas de elevada atividade comercial, na proximidade 

de estabelecimentos de ensino, e quando próximas de redes destinadas aos modos suaves (pedonal 

e ciclável). Esta medida, ao contrário de outras já aqui expostas, não envolve a segregação forçada 

entre os modos, mas aposta pelo contrário em situações de coexistência devidamente ponderadas e 

desenhadas. Portanto, o bom desenho urbano assume na implementação deste conceito um papel 

central, tendo como principais objetivos “(...) a realização plena da urbanidade, a fruição do espaço e 

fomentar a participação democrática dos cidadãos”. (CMB 2008:107) 

É uma das soluções em benefício dos modos suaves que de certa forma contorna a 

construção direta de infraestruturas (custos mais controlados), mas cujo efeito prático tem-se 

verificado muito eficaz, conforme comprovam os inúmeros bons exemplos da implementação deste 

conceito existentes a nível nacional e internacional, a cujos casos se atribui às zonas 30 o 

reconhecimento pela “reconquista do espaço público”. 
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Bons exemplos 

Assume aqui particular relevância a análise a alguns dos bons exemplos resultantes do 

correto planeamento da implementação da mobilidade suave. Estes exemplos são considerados 

referências tanto a nível nacional como internacional, e pretendem mostrar os resultados que boas 

práticas, tanto ao nível da conceção dos projetos como da forma de exploração das redes, podem 

reconfigurar as cidades e melhorar a qualidade de vida das suas populações. 

GRÄZ foi a primeira cidade da europa a estabelecer o limite de velocidade de 30Km/h no centro da 

cidade, medida esta que é bastante bem aceite pela população, e foi igualmente a primeira cidade do país a 

construir um centro de mobilidade. Cidade economicamente desenvolvida e com elevada qualidade de vida, 

factos em grande parte atribuídos pelo sucesso da criação de um centro da política de transportes.  

A gestão adotada inclui o estabelecimento de medidas de planeamento urbano sustentável, sendo que 

estas passam pela criação de vias para transportes sustentáveis, como é o caso da bicicleta e dos transportes 

públicos,  e o estabelecimento de medidas estratégicas de transporte sustentável. Para além da construção de 

grandes vias pedonais, e da criação de uma densa rede de ciclovias, na área central da cidade, apostou-se no 

incentivo da partilha de veículos privados, e ao uso do transporte público, nomeadamente utilização de 

autocarros em via segregada. 

Gräz foi a primeira cidade do país a criar um centro de mobilidade. É denominado como «MobilZentral» que se 

situa no centro da cidade. Foram também criadas de medidas para reduzir o ruído, nomeadamente através do 

projeto “GOAL” para a diminuição do ruído e tráfego. 

COPENHAGA representa um bom exemplo a nível europeu e mundial, sendo em 2008 a primeira 

cidade do mundo a ser nomeada “cidade ciclável”. A sua estratégia ciclável 2011-2025 estima que a rede de 

transporte para o trabalho e para a escola de bicicleta, seja adotada por 50% do total da população da cidade 

(em 2010 transportava já 35%). O seu programa tem também como objetivo a extinção total de emissões de 

CO2 na cidade. O sistema de rede ciclável serve como um dos melhores exemplos existentes de uma rede 

urbana segura, confortável, e que garante bons tempos de percurso. Os benefícios da promoção deste modo 

fizeram-se sentir ao nível da melhoria da qualidade do ar, da redução do ruído e dos congestionamentos, em 

cidadãos mais saudáveis, e na melhoria da economia.  

LISBOA é hoje uma das três cidades finalistas do prémio da semana europeia da mobilidade, 

promovido pela Comissão Europeia, por transformar os seus espaços públicos disponíveis a peões, e tomar 

clara a sua aposta na implementação de modos suaves representando um esforço significativo na promoção da 

mobilidade urbana sustentável. 

Implementou recentemente medidas de mobilidade urbana sustentáveis de carácter permanente que 

contribuíram para a utilização de modos e transportes alternativos ao automóvel, nomeadamente a intervenção 

no eixo central da cidade em duas das principais avenidas de Lisboa, Av. da República e Av. Fontes Pereira de 

Melo, a requalificação da frente ribeirinha, concretamente o Cais do Sodré, Corpo Santo e Campo das Cebolas. 

O município aposta ainda numa nova estratégia para a mobilidade, que contempla a melhoria da rede de 

transportes públicos, privilegiando os modos suaves, estendendo as Zonas 30, e fomentando a mobilidade 

partilhada. 

Através do “Plano de Acessibilidade Pedonal” e ““Uma Praça em cada Bairro””, promove a melhoria da 

cidade para o cidadão peão, impactando na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A aposta na 

implementação dos sistemas para uso da bicicleta na cidade é também evidente no centro da cidade, contando 

já com uma extensão de 60km de rede ciclável, estando prevista a continuidade da mesma até 2018, onde 

Lisboa contará com mais 150kms de ciclovia. A gestão da mobilidade atual tem por base uma nova visão 

estratégica global de mobilidade para a cidade, em articulação com a área metropolitana. 

http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/espaco-publico/uma-praca-em-cada-bairro
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2.4 O planeamento da mobilidade suave 

Os instrumentos de gestão territorial 

Os Planos Diretor Municipais (PDM) são os instrumentos que estabelecem a estrutura do 

sistema urbano à escala concelhia, a sua hierarquia e as complementaridades e especializações dos 

centros urbanos que o constituem. É nestes que devem estar refletidas as opções estratégicas 

sectoriais e de medidas específicas, não só pela definição da localização dos equipamentos 

estruturantes, mas igualmente pelo desenho das redes de acessibilidades, incluindo as das 

deslocações por modos suaves (IMT 2012:45). Dentro do contexto exposto da atualidade os planos 

estratégicos ganharam um papel relevante, o que inclui os PDM de nova geração numa lógica mais 

operacional, que podem e devem hoje adquirir a capacidade de contribuir para o concretizar dos 

novos desafios. Cabe por isso às mais recentes e inovadoras ferramentas de ordenamento do 

território a capacidade de incluir as novas variáveis e, através da criatividade num sistema de 

flexibilidade, serem capazes de lidar com vários fatores. Entre eles, os de incerteza e contradição, 

terem a capacidade de criar inflexões de tendências económicas, e de considerar fatores de 

previsibilidade de ambiguidades (Silva 2011:19). 

Os novos moldes dos PDM apontam o seu desenvolvimento no sentido de estender o seu 

âmbito, para que além de planear e ordenar o território estes se tornem verdadeiros planos 

estratégicos, capazes de reformar o território no sentido de os tornar mais atrativos, competitivos e 

sustentáveis, dentro de uma logica mais global com integração de políticas internacionais. Mais 

sustentáveis nas questões urgentes ligadas ao ambiente, mas também do ponto de vista económico 

e social, com tradução numa estrutura territorial qualificada com capacidade de gestão de uma eficaz 

mobilidade. Em Portugal os objetivos estratégicos dos novos PDM devem traduzir as grandes linhas 

de orientação preconizadas nos instrumentos de gestão territorial de nível nacional e regional, 

nomeadamente o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o Plano 

Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), a Estratégia 

Regional Lisboa 2020, o Programa Operacional Regional de Lisboa (POR-Lisboa), fazendo com que 

estes instrumentos integrem a visão estratégica local, nacional e internacional (CMB 2008). 

Segundo indica o IMT, neste sentido, compete aos PDM e aos restantes PMOT, a tarefa de 

planear as redes, regular o dimensionamento e, com o grau de detalhe adequado ao tipo de plano, 

definir o desenho das infraestruturas viárias urbanas, incluindo passeios, vias (rodoviárias, pedonais, 

mistas), lugares de estacionamento públicos e privados bem como identificar áreas e eixos urbanos 

onde se devem implementar medidas de acalmia de tráfego” (IMT 2012:45). Deste conjunto de 

instrumentos, há que destacar, pela sua natureza, os Planos de Mobilidade e Transportes (PMT), que 

do conjunto de instrumentos de planeamento são os que mais apetência a propor efetivamente os 

modos de mobilidade não motorizados, e por isso representam um instrumento de importância 

acrescida para a implementação dos modos suaves. Devem ser criados em articulação com os 

restantes instrumentos de planeamento, e de forma integrada. Os Planos de Mobilidade (PM) devem 

obedecer a um conjunto comum de linhas de orientação para a mobilidade, mas também às 

características específicas de cada área de intervenção. Nas ações do planeamento da mobilidade, é 
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recomendável que se justifiquem as razoes que levaram a adotar determinada opção para cada caso 

específico em estudo. 

Neste contexto, é recomendado pelo IMTT, no documento que estabelece as diretrizes 

nacionais para a mobilidade, que define os principais conteúdos para um Plano de Mobilidade, “para 

além dos conteúdos, também o grau de detalhe das análises e propostas poderá ser diferenciado 

consoante a dimensão e complexidade da área de intervenção considerada. O carácter do plano 

também poderá variar em função destes parâmetros e dos objetivos a alcançar, assumindo um papel 

mais estratégico nas áreas de intervenção de maior dimensão, e um papel mais operacional quando 

aplicado em zonas com menor dimensão” (IMTT 2011:27). Portanto uma análise de contexto 

intermunicipal tenderá a abranger macro-zonas e redes de transportes e infraestruturas estruturantes, 

assumindo por isso um carácter mais estratégico, e por outro lado, ao nível municipal tende a ter uma 

escala de intervenção que contempla um âmbito mais local, referente respetivamente aos polos e 

redes mais locais (IMTT 2011:29). É na escala municipal, e por isso mais operacional, que se entende 

que a implementação dos modos suaves mais poderá beneficiar do contributo dos PM, tanto pelo 

benefício que a análise e interpretação dos conteúdos desta ferramenta trarão, como pela 

contribuição que uma metodologia de implementação de mobilidade suave pode proporcionar 

incorporando o PM na sua fase de elaboração. 

 

Figura 6 - Principais Etapas PMT (IMTT 2011:44) 

Portanto, para a elaboração de um programa de propostas através das ações do 

planeamento, importa conter a escala de intervenção ao seu contexto local. A área de estudo a que 

se destina a implementação, deve permitir o desenho de soluções de cariz mais operacional, e 

possibilitar a intervenção tanto ao nível da zona, como do bairro, do arruamento, ou da largura do 

passeio.  
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Implementação de redes de mobilidade suave 

Conforme verificado, a implementação de modos suaves compreende a adoção de 

comportamentos a favor de uma mobilidade sustentável, que consubstancia as prioridades das 

políticas de mobilidade e transportes nacionais e comunitários, que se resumem nos seguintes 

pontos: 

 ”Valorizar o uso da bicicleta e o “andar a pé” como práticas de deslocação quotidiana 

dos cidadãos, integradas no sistema de transportes e dando prioridade a critérios de 

sustentabilidade e eficiência económica, ambiental e social. 

 Orientar as políticas públicas urbanas para o objetivo da mobilidade sustentável, 

protegendo o espaço público e a saúde e bem‐estar dos cidadãos.” (IMT 2012:3) 

No seguimento do que já foi referido no presente capítulo, as pessoas têm um papel central 

no estudo das dinâmicas de mobilidade e, deverá ser o planeamento a refletir os novos parâmetros 

qualitativos, centrados nessas mesmas pessoas. Há que arranjar forma de conseguir refletir essas 

necessidades no processo de planeamento, com vista a um ambiente urbano equilibrado, com uma 

ocupação territorial ordenada e coerente, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida da 

população. Estamos perante uma necessidade de reformar as estratégias para intervencionar o 

território. 

A implementação da mobilidade suave deverá fazer parte de um processo estratégico de 

planeamento e, numa fase posterior de projeto, em casos concretos onde já se encontrem 

delimitadas áreas a estudar, podem então aplicar-se as metodologias que melhor sirvam a 

intervenção. A APA demonstra no seu “Manual de Boas Praticas para uma Modalidade Sustentável”, 

aquele que pode ser um possível exemplo para um processo de planeamento de uma rede de 

mobilidade suave, de grande relevância para a presente dissertação, tendo em conta que a 

ferramenta metodológica que se pretende desenvolver (capitulo 4) foi idealizada no sentido de auxiliar 

a “fase de implementação de propostas”, ou seja, constituirá uma ferramenta de auxílio ao 

planeamento para a implementação dos modos suaves. O esquema metodológico abaixo (figura 5) 

demonstra a estrutura recomendada para o desenvolvimento do processo, este contempla critérios 

específicos a nível do planeamento da rede de modos suaves e do projeto da infraestrutura: 
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Figura 7 - Processo de planeamento de uma rede de Mobilidade Suave (CERTU, 2005) 

 

Análise e caracterização 

No processo de planeamento das deslocações urbanas em modos suaves, deve estar 

refletida a visão estratégica municipal. O processo deverá então ter início numa fase de análise e 

caracterização do cenário existente na área de intervenção.  

A avaliação antecipada das condições em que se praticam as deslocações, do espaço 

público e edificado, da rede de equipamentos públicos, das condições em que se desenvolve a 

habitação e em que se pratica o TP, irá traduzir as soluções propostas, adaptadas à realidade local e 

às suas particularidades. Cada solução deverá resultar das respostas às questões que surjam no 

processo de avaliação. 
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A avaliação da densidade é um 

dos fatores mais relevantes para a 

sustentabilidade. Tendo em conta a 

sua associação direta com o modelo 

de ocupação e organização da cidade, 

tem consequências igualmente diretas 

sobre: o uso eficiente do TP e da 

infraestrutura geral, a congestão e 

complexidade urbana, a ocupação do 

solo, o consumo de recursos naturais, 

os sistemas do meio ambiente (de 

forma transversal), a percentagem de 

impermeabilização dos solos, o 

ambiente urbano em geral, e o controle 

da luz (Miana 2010:109). 

Facilmente se conclui que a «cidade compacta» é o “layout” mais eficaz do ponto de vista energético, 

assim como se verificam naturalmente vantagens a nível social e económico. 

Desta forma, à medida que aumenta a densidade, aumenta a eficiência na provisão e 

manutenção das infraestruturas e serviços, reforça a dinâmica económica criada pelas relações de 

proximidade entre empresas, é mais eficiente a oferta e distribuição das infraestruturas, garantindo as 

melhores condições de mobilidade e acessibilidade a pessoas e bens. Por outro lado, as baixas 

densidades significam longas redes de infraestruturas, cujo aproveitamento é limitado a um menor 

número de população, o que aumenta os custos de investimento “per capita” tanto na instalação 

como na operação (Miana 2010:112). Verifica-se assim a necessidade de identificar e avaliar o fator 

densidade do local a estudar, e orientar a decisão em sua função durante o processo de 

planeamento. Referindo-se a este tema, Nunes da Silva considera ser “difícil não considerar a 

influência da densidade e mistura urbanas nos padrões da mobilidade”, sendo que “o grau de 

compacidade da ocupação urbana apresenta uma relação inversa com a taxa de motorização: quanto 

mais compacta é uma zona menor é o número de famílias com mais automóvel”, diz ainda que “a 

densidade urbana aumenta a atratividade relativa ao TC, em parte porque é também nessas zonas 

que a oferta deste modo está mais consolidada e apresenta uma cobertura maior e mais uniforme” 

(Nunes 2004:165). 

A implementação dos modos suaves no sistema urbano é tema consideravelmente mais 

amplo que a visão simples do benefício direto meio ambiente. A sua implementação assume uma 

função urbana agregadora, económica e social, assume uma dimensão transversalmente sustentável. 

O planeamento da mobilidade deverá abranger um conjunto de vetores de atuação, que em conjunto 

sejam capazes de concretizar a transição do modelo urbano atual para um modelo inovador mais 

estável, sustentável e renovável, não só no sentido de viabilizar a implementação de infraestruturas 

promotoras de modos suaves, mas também incluindo as restantes funções que o espaço urbano 

Tabela 10 - Quadro síntese das vantagens e problemas da 
densidade urbana (Miana 2010) 
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deve contemplar de forma a criar uma vivência mais humanizada e solidária. Há então que considerar 

os seguintes princípios: 

 O princípio da compacidade do território 

 O princípio da complexidade 

 O princípio da estabilidade e coesão social 

Destacam-se em primeiro lugar os princípios da compacidade e complexidade do território, se 

for considerada apenas a questão associada às distâncias e formatos dos percurso. Facilmente se 

verifica que um “aumento da densidade e dos níveis de mix de usos do solo reduzem as distâncias 

entre as várias funções urbanas (…), assim, uma vez que a distancia entre várias funções urbanas 

tendem a reduzir-se, os modos suaves passam a ser uma opção viável para um conjunto mais 

alargado de deslocações, o que tem como efeito uma redução dos níveis de utilização dos modos 

motorizados (…)”, não ignorando que o presente modelo proporciona maiores níveis de 

congestionamento rodoviário, conforme demonstra a evolução das cidades (APA 2010b:146), sendo 

este da responsabilidade do planeamento urbanístico. 

Por outro lado, “a proximidade de usos e funções urbanas na cidade compacta permite que o 

transporte público tenha a massa crítica para manter-se e oferecer um serviço regular, cómodo e 

próximo, e que os movimentos em bicicleta cresçam e as deslocações a pé também.” (CMC 2015).  

Também o princípio da estabilidade e coesão social “(…) atende a complexidade como fator 

social e cultural, essenciais para a manutenção do equilíbrio e a paz social (…) é o modelo de 

ordenamento da cidade que o movimento moderno considerou como o melhor para racionalizar o 

espaço urbano e dar resposta à incompatibilidade de funções num mesmo espaço (…) aumentar a 

diversidade é ciar a cidade proporcionadora de oportunidades, intercambiadora de informação, 

controladora do futuro porque gera estabilidade ao território” (CMC 2015). 

Conclui-se desta forma que é mais eficaz recuperar a vitalidade dos espaços urbanos 

existentes do que investir na expansão urbana. O que também se aplica no caso dos centros 

históricos consolidados, onde que se recomenda investir na reabilitação e regeneração urbana. 

Nunes da Silva refere que a solução nas zonas urbanas históricas, deve passar pela implementação 

de, “políticas de reabilitação urbanística, onde a melhoria das condições de habitabilidade assume um 

peso significativo, e a criação de condições de acesso automóvel de proximidade”. As medidas não 

se limitam a um vetor de intervenção, mas a um conjunto destacando a “(...) reabilitação urbana, com 

medidas de acessibilidade e de dotação de parqueamento em estrutura, que libertem o (reduzido) 

espaço público da presença dominante do automóvel e que permitam a sua valorização como espaço 

de encontro e lazer” (Nunes 2004:171). 

 

Soluções 

O desenvolvimento e formulação de propostas devem também responder aos problemas da 

realidade existente, materializando-se em soluções adequadas a essas realidades. A correta e 

aprofundada contextualização da realidade do território nas suas várias vertentes definirá a 

adequação da resposta, e por isso a qualidade da solução. 
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As propostas deverão sempre desempenhar um papel no que diz respeito à acessibilidade, 

para isso dever-se-á atender a dois fatores: a rede e a deslocação. Quanto ao fator rede, refere-se à 

qualidade das interligações que medeiam os locais de destino e origem. O fator deslocação 

considera, para além da facilidade em como se atinge o local de destino, a capacidade do local ser 

acedido. Depreende-se daqui que, quando se equaciona a possibilidade de se proceder à deslocação 

para um determinado local, está-se, em simultâneo a avaliar a qualidade da rede, assim como a 

capacidade de se aceder ao local escolhido. Face ao exposto, o incremento da acessibilidade de um 

local prende-se com a angariação de estruturas de modo a que as deslocações sejam facilitadas, 

mais económicas, confortáveis, seguras, com um forte potencial de autonomia individual e, se 

possível, mais rápidas, originando que o local adquira um posicionamento favorável em toda a rede, 

independentemente das diversas escalas de análise. Perante esta realidade, locais cuja 

acessibilidade cresça são locais potencialmente aglutinadores de deslocações, fazendo com que a 

rede ganhe uma propensão para o incremento da capacidade de viagens de interação entre os 

diversos pontos. Portanto, propõe-se ao planeamento e urbanismo que “incrementem a 

acessibilidade ao emprego, ao comércio e serviços, bem como a outras atividades, sem a 

necessidade de recurso à deslocação em automóvel” e, considere “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, reduzindo os riscos para estes modos de transporte e promovendo 

a atratividade das cidades” (Nunes 2004: 172). 

Compreendidos os problemas no terreno, pode-se afirmar que “a solução passará, 

inevitavelmente, por um processo de planeamento urbano participado e mobilizador dos agentes 

territoriais assente sobre um ordenamento do território inovador, no qual sejam absorvidas as 

questões energéticas a todos os níveis, suportado numa eficiente implementação” (Silva 2011:65). 

As soluções estão inevitavelmente associadas à infraestruturação, mas conforme refere 

Pedro Brandão, não se encerra nela a solução, “reduzir o espaço público à infraestrutura da 

mobilidade é prescindir dos papéis fundacionais de que deriva a sua potencialidade: dar sentido ao 

conjunto da cidade garantindo elementos de continuidade, ordenar relações entre edifícios, 

equipamentos, monumentos, espaços de transição e espaços abertos” (CMB 2008:91). 

As propostas terão de articular questões ligadas ao urbanismo, aos transportes, com base 

num sistema multimodal diversificado, contemplando imperativamente os modos suaves.  

A escala de intervenção da implementação pode variar com soluções que contemplam desde 

o conjunto do aglomerado urbano, à implementação objetiva sobre um bairro ou mesmo um elemento 

urbano em particular (uma via, um largo, um vazio). Exemplo destas propostas, entre outras: 

Tabela 11 - Soluções de mobilidade - articulação Urbanismo/Transportes (Adaptado CMB 2008:73) 

Densificação urbana em torno dos nós do sistema pesado de transportes coletivos 

Promoção da mistura de usos e funções nas áreas centrais e nas periferias, no primeiro caso reforçando a 
componente residencial, enquanto nas segundas o esforço deve ser dirigido para a introdução de serviços, 
equipamentos e localização de emprego; 

Retoma do conceito de “unidade de vizinhança” na urbanização de novos espaços; 

Desenvolvimento de espaços pedonais qualificados nas áreas centrais, o controlo do acesso automóvel nas 
zonas históricas ou a moderação da circulação nos bairros residenciais; 

Criação de redes de circulação de peões e bicicletas, quer através do recurso a espaços dedicados, quer pela 
partilha controlada do espaço viário; 

Implementação de serviços de bicicletas públicas, como modo de transporte complementar para deslocações de 
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proximidade baseadas no local de emprego ou escola, ou mesmo para acesso à rede de transportes coletivos; 

Promoção da complementaridade entre o transporte individual e coletivo, de que os parques dissuasores e a 
integração tarifária entre estacionamento e acesso ao transporte coletivo são exemplos; 

Restrições de estacionamento de longa duração nas zonas mais bem servidas pelo transporte coletivo, e 
reformulação dos parâmetros de estacionamento nos regulamentos urbanísticos em função desse serviço, 
definindo uma oferta máxima de lugares (em vez da tradicional exigência mínima) quando a cobertura da rede 
de transportes coletivos for boa; 

Utilização partilhada, ou em sistema público, de veículos automóveis; 

Aplicação das TIC na gestão do tráfego, dos transportes e das deslocações urbanas. 

Conforme se verifica, as propostas deverão envolver estratégias no âmbito da gestão 

integrada da mobilidade, não apenas medidas diretas de implementação de infraestruturas de 

mobilidade suave, mas também outras cujos resultados acabem por criar naturalmente a opção pelos 

modos suaves. Portanto, entre estas várias estratégias são esperados impactos positivos, que podem 

ser classificados segundo a tabela seguinte: 

Tabela 12 – Impactos esperados das várias estratégias de gestão integrada da mobilidade (Viegas 2008: 14) 

Estratégia 
Melhoria das 

condições para os 
modos suaves 

Aumento das 
deslocações suaves 

Redução das 
deslocações motorizadas 

Infraestruturas para 
peões e ciclistas 

Significativos Significativos Moderados 

Melhoria das 
infraestruturas viárias 

Moderados Moderados Diminutos 

Estacionamento para 
bicicletas 

Significativos Moderados Diminutos 

Medidas de acalmia 
de tráfego 

Significativos Moderados Diminutos 

Programas de 
promoção dos modos 

suaves 
Moderados Moderados Diminutos 

Integração da 
bicicleta no TC 

Moderados Diminutos Diminutos 

Melhoria  
do TC 

Diminutos Moderados Significativos 

Alteração dos custos 
associados ao TI 

Diminutos Moderados Significativos 

Alteração das 
políticas dos usos do 

solo 
Significativos Significativos Significativos 

Escala dos impactos 
Significativos – mais de 5%  

Moderados – 1 a 5%  
Diminutos – menos de 5% 

 

2.5 Os sistemas de auxílio ao planeamento 

Os softwares SIG 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são definidos como “uma ferramenta que permite 

armazenar, gerir e integrar bases de dados gráficas e alfanuméricas georreferenciadas relativas ao 

território, de fontes diversas, possibilitando novas formas expeditas de acesso em tempo real e de 

análise dessa informação, fazer previsões e construir cenários futuros de forma a promover a 

melhorias da tomada de decisão por parte das autoridades” (Severino, 2000:63). 

Nos moldes mais atuais, quando nos referimos a um SIG, temo-lo como um programa de 

software que, segundo a Enviromental Systems Reserch Institute (ESRI), permite visualizar, 

compreender, questionar, interpretar, e ver o nosso território, dentro de um contexto que permite 



 

40 

revelar relações, padrões e tendências. Estas podem compreender a forma de mapas, relatórios e 

gráficos que revelam informação que não é facilmente visível e interpretada em outros suportes, e faz 

uso de dados atualizados. 

Portanto, fazemos uso dos SIG para ver onde se localizam as coisas, como se elas se 

relacionam, e qual o significado dessas relações, com o objetivo de agir com base em decisões mais 

fundamentadas. Tratam-se portanto de sistemas de informação que nos auxiliam a tomar decisões 

mais informadas e fundamentadas com base na Geografia.  

Os SIG são uma nova forma de ligar a ciência com a ação, e dentro deste contexto, à 

semelhança das características do processo científico, os SIG caracterizam-se como sistemas de 

natureza “on-going”, devido ao surgimento continuado de novas necessidades, e da constante 

evolução tecnológica que contribui continuadamente para reforçar os processos. É igualmente 

comum aos estudos que fazem uso da tecnologia SIG, ficarem “em aberto”, “não termina após a 

decisão, porque devido ao surgimento de mudanças criam-se sucessivamente novas necessidades” 

(Leite 2012:8).  

No processo de planeamento para implementação da mobilidade suave, um SIG proporciona 

aos técnicos o poder de analisar, planear, visualizar, ou seja, e simplificando, “saber onde as coisas 

acontecem”, o que representa à partida uma valiosa posição de vantagem. Segundo Dangermond, 

presidente da ESRI, “os SIG disponibilizam a plataforma para concretizar ações que conduzem a 

nações mais inteligentes” (ESRI 2015). 

Podem-se resumir aqueles que se consideram ser principais os contributos para o processo 

de planeamento, nomeadamente da mobilidade (de especial relevância no presente estudo): 

Tabela 13 - Benefícios Sistemas de Informação Geográfica (ESRI 2015) 

Melhores 
tomadas de 

decisão 

A escolha dos locais para implementar as soluções. Os SIG representam a tecnologia utilizada 
no sentido de tomar melhores decisões relacionadas com a localização. Tomar decisões 
corretas acerca da localização torna-se fundamental para o processo de planeamento. 

Melhor 
comunicação 

Os mapas e visualizações baseados num SIG representam uma grande ajuda para a 
compreensão e o relato de situações e ocorrências. São um tipo de linguagem que facilita a 
comunicação entre diferentes equipas, departamentos, interdisciplinar colaboração, 
organizações e público em geral. 

Manutenção 
de registos 

Os SIG fornecem uma estrutura robusta para a gestão deste tipo de registos, com total suporte 
a transações e ferramentas para relatórios. 

Visão 
geográfica 

Os SIG estão a tornar-se fundamentais para a compreensão do que está a acontecer, e do 
que ira acontece no espaço geográfico. Assim que compreendermos, podemos agir. Esta nova 
abordagem a gestão, gerir geograficamente, esta a transformar a forma como as organizações 
operam. 

Estes processos na prática, auxiliam na recolha, na manutenção, no armazenamento, e na 

análise de informação espacial. A informação começa por ser carregada e armazenada na forma de 

um grupo de camadas temáticas relacionadas pela georeferenciação que lhes confere elementos de 

semelhança (por exemplo, estrutura viária, espaço natural, ou equipamentos coletivos). Facilmente se 

depreende que a aquisição de dados constitui uma das fases mais importantes, em que deve ser 

avaliada a sua fidedignidade e qualidade, para que a análise e seus resultados sejam o mais 

credíveis possível.   

Relativamente aos processos práticos comuns no desenvolvimento de um SIG o quadro 

abaixo apresenta algumas das principais caraterísticas: 
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Tabela 14 – caraterísticas SIG (Oliani et al., 2012) 

Consulta 
Dispõe de recursos de busca simples por atributo, busca avançada a partir de 
operadores lógicos, sendo ainda possível identificar os atributos das feições 
identificando-as por localização. 

Análises 

Pode-se criar layers para analisar dados espaciais selecionando diretamente ou com 
busca avançada formas específicas, calcular valores relacionados às tabelas de 
atributos das camadas, verificar geometria (área, perímetro, comprimentos e 
coordenadas) das feições, criar zonas de influência ao redor de feições de interesse, 
entre outras. 

Edição 

As ferramentas de edição do QGIS permitem alterar as formas geométricas dos 
layers, remover ou adicionar pontos, linhas e polígonos nas camadas. Classificar 
feições, unir vetores, dissolver polígonos, etc. Também pode ser alterada a a 
percentagem de transparência dos layers e imagens, a fim de realizar sobreposição 
de informação. 

Tabelas 

Os recursos de manipulação de dados tabelados no QGIS permitem criar e excluir 
colunas, realizar operações matemáticas, importar tabelas de outros programas de 
planilha eletrónica, relacionar colunas para criação de novas camadas, entre outras 
funções. 

Compatibilidade de 
dados vetoriais e 

matriciais 

Trabalha com arquivos vetoriais nos formatos oriundos dos mais diversos softwares 
do tipo Cad. Além disso, suporta shapefiles de outros softwares de SIG como 

ArcView e também imagens nos formatos (TIFF, BMP, JPEG MrSID, ECW, etc). 

Extensões 

São disponibilizadas aos usuários do QGIS extensões que podem ser encontradas e 
instaladas a partir do próprio software, com uma variedade de plug-ins inativos ou 
obtidos gratuitamente na internet. Os plug-ins são programas ou rotinas capazes de 
aumentar a capacidade de processamento e funcionalidades do aplicativo. 

Georreferenciação 

As duas formas para se posicionar uma imagem corretamente na área de trabalho do 
QGIS, obedecem às mesmas especificações da maioria dos softwares de SIG que 
realizam esses procedimentos: 

 “sem referência cartográfica”, o aplicativo dispõe de ferramentas para 
inserção de coordenadas manualmente, sem correlação com outra imagem 
georreferenciada como base sendo necessário, portanto, dispor dos pontos de 
controlo conhecidos.  

 A georreferenciação “com referência cartográfica”, ou seja, atribuir 
coordenadas a um raster, tendo outro raster georreferenciado como base. Neste 
procedimento o software apresenta ferramentas para associar o pixel do raster de 
coordenadas não conhecidas ao valor das coordenadas do pixel correspondente do 
raster georreferenciado. 

Tendo em consideração estas funções, são cada vez mais os programas que podemos 

utilizar, desde as versões comerciais que contemplam exigências ao nível da obtenção de licenças 

(ArcGIS, GeoMedia, MapInfo, Idrisi, Visum), aos gratuitos “open source” (Qgis, Grass, GvSig, Spring). 

Principais aplicações dos SIG 

Pela sua natureza, e tendo em conta a realidade dos modelos de gestão atuais, os SIG são 

hoje utilizados nos mais variados ramos da sociedade, no entanto interessa aqui destacar aquelas 

que são as suas principais aplicações na relação com o território e com a mobilidade. 

O conhecimento do território assume especial relevância ao nível da administração local. A 

tomada de decisão depende em grande parte deste aspeto chave e a capacidade analítica dos SIG é 

fundamental para este processo. A implementação dos SIG, ao nível local, tem vindo a garantir a 

criação de cidades e comunidades cada vez mais inteligentes e eficientes, permitindo uma visão 

integrada e transversal dos diferentes setores de atuação municipal, o que se tem traduzido numa 

melhor capacidade de resposta dos serviços. Nomeadamente, na resposta aos munícipes, a 

constituição de um SIG de âmbito municipal proporcionou um novo e importante instrumento que se 

tem revelado muito útil ao planeamento e ordenamento do território, já que a maior parte da 

informação necessária à gestão e planeamento dos municípios é de natureza geográfica (Severino 
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2006:16). O crescente aumento da sua utilização neste âmbito, de uma forma transversal, dá 

resposta aos processos de gestão em áreas como os transportes e mobilidade, saúde, educação, 

obras públicas, ambiente, eficiência energética, infraestruturas, etc. 

No setor da mobilidade e transportes os SIG apresentam uma enorme mais-valia, quer como 

ferramenta para registo e caracterização de ativos, quer como instrumento para garantir uma melhor 

eficiência nos processos de regulação, gestão e planeamento, avaliação e manutenção de 

infraestruturas. Na gestão de infraestruturas rodoviárias, os SIG têm tido um papel fundamental no 

registo e conhecimento do seu ativo principal, a rede de estradas, centralizando e disponibilizando 

informação de suporte aos processos de decisão, seja em ambiente de gabinete como no terreno. A 

sua contribuição é peça chave na construção de qualquer plano de mobilidade inovador. 

SIG no planeamento da Mobilidade 

Os SIG representam hoje um enorme avanço no sentido de facilitar o trabalho de análise 

geográfica, tornando possível processar dados complexos com relativa rapidez e facilidade, o que 

contribui para orientar tomadas de decisão com maior sustentabilidade teórica, e com consequências 

positivas na condução dos processos de planeamento. Permitem assim a manipulação integrada de 

dados gráficos e alfanuméricos, juntamente com a possibilidade de análises espaciais (Severino 

2006.20). 

Na área da mobilidade os SIG são fundamentais para o tratamento de toda a informação 

base, tanto de natureza quantitativa ou qualitativa, referente às deslocações, aos fluxos e aos motivos 

pelos quais existe mobilidade das pessoas. Neste contexto, os SIG terão a sua aplicação no processo 

metodológico desenvolvido no seguimento deste estudo, no sentido de testar diferentes modelos, 

cenários e analisar distâncias, permitido a obtenção de resultados que garantam mais eficácia. Essa 

análise será baseada na informação contemplada pela base de dados, e na qual são desenvolvidas e 

aplicadas metodologias e ferramentas que permitam processar consultas e efetuar diversos cálculos 

(Leite 2012:16).  

A informação dos SIG é representada, frequentemente, por temas em camadas (layers). 

Como se pode observar na figura também os STI representam da mesma forma os seus principais 

temas, que dizem respeito ao tipo de uso do solo, aos fluxos gerados pelas diferentes áreas 

geográficas e a rede viária. Assim sendo, estas camadas poderão ser analisadas individualmente ou 

cruzadas de forma a relacionar e intersectar os diferentes temas. 

 

Figura 8- Componentes SIG Transportes (Leite 2012:17) 
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Existem atualmente aplicações especializadas no planeamento do transporte e mobilidade, 

que estão vocacionadas na grande maioria para a gestão logística de modo a minimizar custos como 

tempo e distância, no entanto é também na área da mobilidade, que os SIG são fundamentais. O seu 

papel de elevada importância assume-se no tratamento de toda a informação estatística e 

cartográfica, referente às respetivas deslocações, aos fluxos criados e aos motivos pelos quais existe 

mobilidade das pessoas. Neste contexto “é imprescindível testar diferentes modelos, expor diferentes 

cenários e comparar diferentes análises de distância, para obter resultados mais fidedignos” (Leite 

2012:14)  

Na prática, restringindo o tema aos SIG “convencionais”, muitas das ferramentas de análise 

utilizadas num SIG poderão ser igualmente aplicadas em modelos de mobilidade e transportes para 

edição, visualização e mapeamento, análise por sobreposição, análise por área de influência, 

consulta de tabelas de atributos, modelação do terreno 3D, etc. 

No âmbito do estudo desenvolvido na presente dissertação, existe um grupo de métodos e 

metodologias relacionado com os sistemas de deslocações, que permitem a análise de 

acessibilidades, que se pode separar em 3 módulos distintos (Govan 2011:14). 

Tabela 15- Métodos de Análise de Acessibilidades (Adaptado Govan 2011) 

Network Analysis 
(Análise da Rede) 

Permite a análise da rede de transportes com base na teoria dos grafos: deve ser 
utilizado para estudar a forma e a estrutura de uma determinada rede de 
deslocações urbanas. 

Estudo do uso dos 
solos com interação 

nos transportes 

Tem sido um campo desenvolvido pelos geógrafos e planeadores de transportes, 
para permitirem uma boa análise da acessibilidade. Em consequência disto, foram 
desenvolvidos modelos numéricos que ao longo dos tempos se têm tornado cada 
vez mais complexos, recorrendo atualmente à simulação por agentes. 

Modelos de fluxo e de 
localização de 

atividades 

Este tipo de modelo tem sido bastante interessante para os geógrafos que fazem 
planeamento de transporte, pois permite definir o limite de certas zonas e 
localidades, por exemplo: localização de um novo mercado ou definir as fronteiras de 
uma zona meramente destinada a urbanização. 

Para cada método apresentado corresponde habitualmente um, ou mais tipos de extensões, 

por exemplo o ArcGIS Network Analyst da ESRI, que permite executar vários tipos de análise, como a 

definição de rotas, fornecimento de direções de viagem, pesquisa de equipamentos circundantes, 

criação de áreas de influência e de matrizes de otimização origem-destino, fornecendo resultados que 

conferem um acrescido valor ao processo de planeamento da mobilidade (Leite 2012:22). As 

potencialidades do Network Analyst permitem uma modelação dinâmica das variáveis de uma rede. 

Este processo que pode incluir soluções para a determinação de rotas, com base nos seguintes 

fatores:  

 Tabela de Tempo – Definição do intervalo de tempo para cada rota, em função do 

tipo de deslocação, indicando as horas de partida/chegada. Permite extrair a 

informação relativamente ao percurso delimitado. 

 Hierarquia da rede viária – Atribuição de uma classe a cada unidade de estrada da 

rede viária, de forma a atribuir-lhe características e poder nessa base calcular rotas 

mais adequadas.  

Posteriormente, a extensão dispõe de um conjunto de funções que deverão ser executadas 

em função dos resultados que se pretendem à realização do estudo, nomeadamente para análise de 

acessibilidades.  
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De uma forma sintetizada, o processamento de dados com recurso à extensão Network 

Analyst, de forma a obter resultados úteis ao estudo das deslocações, implica uma sequência de 

quatro tarefas, que se podem descrever da seguinte forma: 

 

Figura 9 - Fluxograma das Fases da Extensão Network Analyst (Leite 2012:32) 

O estudo desenvolvido no seguimento desta dissertação fará uso dos SIG de acordo com os 

objetivos possíveis em cada situação, de carácter flexível e, no entanto, deve em todos os casos 

quantificar ou medir as facilidades e as dificuldades relacionadas com os fatores existentes em 

função da implementação dos modos suaves de mobilidade, estabelecendo uma relação entre a 

dimensão espacial ou ordenamento do território (localização das atividades, qualidade, densidade, e 

características das atividades inerentes a cada destino), e a dimensão relacionada ao indivíduo 

(baseado nas suas necessidades e características de cada indivíduo). 

Os indicadores 

Os indicadores são ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis usadas para 

simplificar a informação sobre determinados fenómenos, e são desenvolvidos para um objetivo 

específico. O processo de seleção de indicadores exige a contextualização dos fenómenos que se 

pretendem analisar (Miana 2010:121). Quando os indicadores têm a finalidade de estabelecer metas 

ou objetivos, a sua utilização permite revelar as condições e tendências de um determinado sistema, 

apontando potenciais deficiências ou aspetos em que é necessário intervir. Representam por isso 

ferramentas ideais para balizar análises técnicas, e permitem valorizar a tomada de decisão e orientar 

ações. Um sistema de indicadores de mobilidade, deve ser capaz de identificar oportunidades e 

deficiências existentes, e acompanhar o processo de planeamento da implementação e avaliar as 

soluções propostas. (Tomaco 2015:80). 

Da análise bibliográfica concluiu-se que existe um vasto conjunto de matrizes de indicadores 

de mobilidade. Considera-se que, para o presente estudo, estes podem representar outro tipo de 

ferramenta auxiliar ao processo de planeamento da mobilidade urbana, em particular ao da 

mobilidade suave. A seleção e a determinação de um conjunto de indicadores pode servir para 

aprofundar a caraterização da área de estudo, mas também numa fase posterior para possibilitar a 

avaliação do potencial das soluções apresentadas. 

Neste contexto, com base na análise bibliográfica diversificada, foram estabelecidas algumas 

matrizes de indicadores selecionados, que se consideram adequadas ao auxílio do planeamento da 

mobilidade em modos suaves, que se apresentam no seguinte quadro: 
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Tabela 16 - Recolha de conjunto de indicadores relevantes 

Matrizes Conceitos Indicadores 

Acessibilidade 
Modos 
suaves 

- População residente a 500m de uma área verde 
- População residente a menos de 300m das estações/paragens de TP 
- População residente na faixa de 500m das vias com uso predominante de 
comércio e serviços 
-% de interceções com faixas pedonais 
- Oferta do sistema de transportes 

Demografia População 

- Nº de habitantes; (por núcleo urbano - UOPG) 
- Densidades populacionais 
- Densidade por faixa etária 
- Índice de desenvolvimento humano 
- Nº médio de viagens/ dia - população 
- Nº médio de viagens/ dia - pessoas móveis 
- Número médio de motorizadas/dia - pessoas móveis 

Mobilidade 

TI 
- Utilização de TI 
 -Taxa de motorização (veículos/1000 hab. 
- Total de viagens efetuadas em TI pela população ativa 

TP 

- Utilização de TP (serviços médios por hora) 
- Frequência do TP 
- Oferta TP (lugares) 
- Qualidade viagens TP 

Modos 
suaves 

- Nº total de viagens 
- Nº total de viagens a pé 
- % de movimentos pendulares via modos suaves 
- Extensão das ciclovias 
- Extensão de vias com acalmia de tráfego 
- % de vias com passeio 
- “Facilidade de andar a pé” % de viagens a pé 
- “Facilidade em andar de bicicleta” % das viagens de bicicleta 
- Pessoas que residem em bairros onde vigorem medidas de acalmia de tráfego 

Morfologia 
urbana 

Compacida
de 

- Densidade edificada 
-.Compacidade absoluta 
- Distância média dos percursos a pé para a escola ou trabalho 
- Proporção de atividade de proximidade 

Complexid
ade 

- Equipamentos urbanos construídos 
- Distribuição entre atividades e habitação 
- A razão entre o número de lojas (pontos de comércio) e a área líquida da 
região 
- Diversidade de uso comercial e serviços dentro de um bloco ou malha de 500 
x 500m 

Espaço 
público 

- % de  superfície viária destinado ao TI e a espaço livre 
- Qualidade e habitabilidade do espaço público (conforto térmico e acústico) 

Pretende-se que este quadro de indicadores apresentados sirva como base para o presente 

estudo, no entanto a seleção de indicadores varia conforme as características do território dos 

diferentes casos de estudo, as estratégias que se pretendem adotar, e o grau de complexidade que 

se pretende atingir. Por exemplo, no caso específico dos indicadores relacionados com mobilidade 

sustentável, tem-se desenvolvido um extenso trabalho científico no sentido de reunir o melhor 

conjunto de indicadores, e os países mais desenvolvidos têm verificado enormes avanços nesta 

matéria com base na adoção de novas tecnologias, o que têm permitido medir a complexidade dos 

impactos da mobilidade motorizada na qualidade de vida e sustentabilidade (Tonaco 2015:82). 

Resumindo, um indicador a utilizar deve reunir as seguintes características: 

1. Ser quantificável;  

2. Ser relevante para o sistema ou fenómeno que se deseja medir;  

3. Ser compreensível: permitir que a sua mensagem seja facilmente compreendida pelo 
público a que se destina;  

4. Ser fidedigno: deve transmitir uma informação confiável sobre o sistema que está a medir;  

5. Basear-se em dados acessíveis: deve fornecer informação em ocasiões oportunas, 
enquanto ainda há tempo para a ação. 
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Os indicadores de Acessibilidade no planeamento urbano e regional estão mais 

relacionados com a ocupação correta dos solos, de modo a proporcionar uma boa acessibilidade aos 

utilizadores, e pretendem dar uma medida de articulação entre os padrões de distribuição territorial 

das atividades económicas e da população, que tem lugar sobre um determinado sistema de 

mobilidade. Assim, a acessibilidade pode ser medida com base nas características do território, 

expressas normalmente através de medidas absolutas como a distância, o tempo, e a frequência, ou 

através de medidas relativas como o conforto, a fiabilidade, a segurança, a atratividade (MIANA 

2010). Estes indicadores podem ser os mais variados, sendo os de maior interesse para este estudo: 

Separação Espacial 
Traduz os fatores de separação espacial de uma rede de transportes 
(distância, custo, entre outros) 

Oportunidades 
Reflete o número de oportunidades/atividades que podem ser alcançadas a 
partir de uma determinada localização e tendo em conta um determinado 
tempo 

Abordagem 
Desagregada 

Pondera que um indivíduo, que tenha ao seu dispor muitas opções de 
transporte, seleciona aquele que permite maximizar a utilidade e o valor da 
deslocação. 

Tabela 17 - Indicadores de Acessibilidade relevantes (Miana 2010) 

Os indicadores de mobilidade estão diretamente relacionados com a disponibilidade e 

eficiência das deslocações, nomeadamente por uso do TI, do TP, ou por meio de modos suaves. No 

caso particular deste estudo, pretende-se promover os modos de transporte mais sustentáveis, inibir 

o uso do automóvel, favorecer o uso do TP, ao mesmo tempo que se promovem as deslocações a pé 

ou de bicicleta. 

Os indicadores relativos à morfologia urbana estão relacionados diretamente com a forma 

de ocupação do território. Os indicadores propostos, seguem uma estratégia de eficiência e 

minimização do uso do solo, incentivando o uso misto do mesmo aumentando os níveis de 

complexidade funcional. 

Os indicadores por si só não são capazes de promover qualquer tipo de decisão ou solução, 

mas como representam um elemento de quantificação e qualificação, podem auxiliar tanto numa fase 

de caraterização de um determinado sistema de deslocações, como contribuir para o 

desenvolvimento de diretrizes e soluções para projetos de intervenção urbana, a todos os seus 

níveis, tanto nacionais como locais.  
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3. Metodologia de implementação dos modos suaves 

No presente capítulo, pretende-se desenvolver um sistema metodológico para a 

implementação de soluções de mobilidade suave, que integre as ações do planeamento. O estudo a 

desenvolver compreende o território à sua escala local, representando assim, uma ferramenta de 

auxílio ao planeamento de âmbito municipal. 

A aplicação desta metodologia permite apoiar a realização, e/ou avaliação, de instrumentos 

de gestão territorial de âmbito municipal, nomeadamente o PDM, PM, PU, ou outros documentos da 

mesma natureza. Poderá também servir de complemento a estudos já realizados, valorizando e 

sustentando as soluções propostas existentes. 

Inicialmente, este processo identifica o conjunto de fatores a estudar de forma a definir o 

melhor processo de integração dos modos suaves no sistema de mobilidade existente. O processo 

permite verificar as condições de viabilidade para a implementação de uma rede de mobilidade 

baseada nos modos suaves. A verificação destas condições prende-se a um processo de análise que 

torna possível aferir a adequação do território à eventual implementação dos modos suaves, incluindo 

o diagnóstico à rede de mobilidade existente. 

O processo de diagnóstico permite reunir informação relevante para apoiar o 

encaminhamento do estudo, e retirar conclusões determinantes para o processo de tomada de 

decisão, representando por isso uma fase fundamental da aplicação desta metodologia. Como 

resultado, apresentam-se um conjunto de propostas que refletem as necessidades específicas do 

território estudado e a materializam as orientações estratégicas apresentadas pelo atual poder local. 

Por sua vez, estas convergem para as orientações estratégicas respetivas à política da União 

Europeia (Global): 

“• A promoção de estratégias de ordenamento do território que reduzam a necessidade de 

mobilidade e permitam a criação de alternativas (nomeadamente em TP) aos transportes individuais 

motorizados; 

• A promoção de sistemas interligados e complementares de transportes coletivos, de redes 

de peões e de ciclovias; 

• A promoção da utilização mais racional do automóvel particular, quer fomentando o seu uso 

partilhado quer através de alterações de regras e hábitos de condução.” (APA 2010b:20) 

A concretização destas orientações, terá como objetivo final, a implementação de modos 

suaves numa determinada zona de estudo, constituindo uma aposta concreta nos modos suaves de 

deslocação, integrados num sistema multimodal centrado no TP. Constata-se novamente,  que 

estamos perante  um modo mais viável a nível ambiental, mais económico, e racional em relação ao 

uso do TI. 

Estrutura 

Para cada contexto urbano existe um conjunto de características e especificidades próprias, 

que poderão condicionar a implementação de soluções de mobilidade suave. O processo está assim 

fortemente dependente da caraterização dos fatores, que para cada local especifico, se admitam 

como determinantes para o processo de implementação. Da interpretação do manual de boas 

práticas da APA (de 2010), resulta um conjunto de princípios metodológicos universais, que servem 
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também aqui como base estrutural da metodologia desenvolvida. Segundo o documento, de forma 

genérica, qualquer processo deverá passar por quatro fases: 

1 – Avaliação da situação de partida;  

2 – Estudo de soluções;  

3 – Definição da solução integrada e medidas de intervenção; 

4 – Implementação das ações e monitorização.” (APA 2010b:20) 

Portanto, e tendo em conta o âmbito deste estudo, é nas três primeiras fases apontadas, que 

se centrará a metodologia. Nesta base e, de forma simplificada, estruturou-se a metodologia 

dividindo-a nos seguintes passos: 

 

Figura 10 - Metodologia adotada - Estudo Implementação Modos suaves 

1- Identificação do local a intervencionar, consiste no processo de seleção da zona de 

estudo, que deve contemplar os resultados da consulta de estudos e planos de âmbito 

municipal existentes. 

2- Diagnóstico para implementação dos modos suaves, consiste na caracterização 

territorial, levantamento do cenário em termos de mobilidade, análise das características 

naturais, das funções urbanas, da demografia, e do uso do solo. 

3- Definição das soluções, com base na análise e processamento de dados recolhidos e 

em função dos objetivos do estudo. Neste ponto, definem-se as estratégias a adotar no 

sentido de implementar a mobilidade suave. 

4- Proposta, exposição da proposta final de intervenção na área de estudo. Materialização 

dos resultados da análise à zona de estudo e conjunto de propostas que daí advêm. 

Pretende-se que a presente metodologia seja aplicada a diferentes casos de estudo e seja 

capaz de refletir as particularidades dos seus diferentes contextos territoriais. Perante o acesso a 

dados atualizados, ela deve permitir, de forma relativamente simples, o seu reprocessamento. A 

metodologia pretende constituir-se como um processo simplificado de análise, sendo capaz de 

processar dados complexos e obter resultados apoiados em soluções reconhecidas (boas práticas). 
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Ferramentas: 

Os estudos contemplados no desenvolvimento da metodologia, incluem o uso da tecnologia 

SIG, como ferramenta de análise e processamento de dados. Apoiam-se também na consulta de 

documentos existentes de âmbito municipal, nomeadamente os IGT. Para tal, devem ser 

asseguradas previamente as ferramentas necessárias ao desenvolvimento do caso de estudo a 

realizar, tanto no que diz respeito às ferramentas tecnológicas SIG (software), como na análise e 

sistematização da informação relevante que conste dos IGT, que contemplem a zona a estudar. 

Agrupam-se em dois grupos as ferramentas, respetivamente: 

1º Instrumentos de Gestão Territorial: Considera-se essencial ao desenvolvimento do 

estudo, tomar conhecimento dos IGT’s vigentes, atendendo ao seu devido “grau de aproximação”, 

nomeadamente os PMOT: PDM, PP, PM, ou outros Planos de natureza semelhante.  

As estratégias estão definidas pelos planos de hierarquia superior e, na maior parte dos 

casos já contemplados pelos planos de âmbito municipal. O planeamento local, no seu “novo formato” 

atual, ganhou dimensão estratégica e, o planeamento da mobilidade é um dos maiores componentes 

a beber desta mais-valia. É essencial o conhecimento dos planos de âmbito municipal existentes, e 

considerar a informação relevante do seu conteúdo para a aplicação da metodologia, apenas desta 

forma será possível obter resultados em função dos objetivos neles propostos. 

O PDM, por ser o documento que define a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de ordenamento do território e de mobilidade, e por integrar e articular as orientações 

estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional, é considerado 

base essencial para desenvolver todos os passos propostos pela metodologia. É também da consulta 

ao PDM que é possível complementar a caraterização do território, identificar necessidades, definir 

soluções e orientar a construção da proposta.  

Considera-se também de especial relevância, no sentido de encaminhar o estudo, conhecer a 

estratégia já definida ao nível da mobilidade, e por isso os PM podem também representar um valioso 

contributo para o estudo. A consulta de instrumentos desta natureza permite identificar o modelo de 

mobilidade, o existente e o pretendido, constituindo um valioso contributo na caraterização da zona, 

de forma a definir as soluções a propor. 

2º Ferramentas SIG: Constituem ferramentas de cálculo a recorrer na fase de análise e 

caraterização das condições verificadas no território. Será por isso, necessário reunir o software SIG 

para utilização no desenvolvimento da metodologia, nomeadamente Arcgis e Qgis, ou outros de 

natureza semelhante. Surge também a necessidade de contemplar fontes de dados fidedignas, 

diversificadas e atualizadas (bases de dados gráficas e alfanuméricas georreferenciadas relativas ao 

território), que permitam ser processadas. Será também imprescindível para o sucesso da aplicação 

da metodologia, o recurso a técnicos habilitados a operar SIG, capazes de armazenar, gerir e integrar 

bases de dados gráficas e alfanuméricas georreferenciadas relativas ao território, bem como, de 

processar análises espaciais e de redes.  
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I - Identificação do local a intervencionar 

A metodologia apresentada sugere, em primeiro lugar, a identificação e delimitação de uma 

determinada área de intervenção (AI), compreendida em território municipal. O processo de 

identificação e delimitação da AI deve ter em consideração os seguintes pontos: 

 Sugere-se a contenção da escala de intervenção proposta, ao nível local. Adotou-se o 

definido no “Pacote da Mobilidade” do IMTT, que estabelece o nível de detalhe da análise e da 

concretização das propostas, respetivamente, aos polos e redes locais, “o nível de análise e 

fundamentação do diagnóstico deve ser realizado considerando as diferentes zonas do aglomerado, 

respetivas dinâmicas de ocupação e de mobilidade, mas procurando identificar, à escala do bairro ou 

mesmo da rua, as principais potencialidades e debilidades”. É portanto considerado o 

desenvolvimento das propostas ao nível do aglomerado urbano, em benefício da maior 

pormenorização e maior caráter operacional do conjunto de propostas (IMTT 2011:29). 

 A delimitação do local a intervencionar deverá envolver um processo de pesquisa e 

angariação de informação, com o objetivo de reunir toda a informação, identificando as necessidades 

e a viabilidade da implementação dos modos suaves. Conforme descreve o manual de boas práticas 

da APA, “importa, perceber que grande parte desta informação poderá estar disponível, pelo que o 

primeiro passo deverá passar pela angariação e compilação de planos, estudos e outros documentos 

de interesse existentes no Município, em operadoras de transportes públicos ou outras entidades com 

interesse/atuação na mobilidade local” (APA 2010b:21). 

 A delimitação da área deverá atender as especificidades de cada caso de estudo. É 

importante conhecer a extensão do território municipal e identificar os locais onde os resultados da 

implementação dos modos suaves podem ser mais preponderantes. Os PMOT podem também 

representar uma valiosa ferramenta, no sentido de identificar as características e necessidades do 

território (caraterização da mobilidade, dos usos do solo, da forma urbana, etc), portanto, “a 

caracterização do território é fundamental para se equacionar a solução a implementar” (APA 

2010b:21). 

A nível nacional, a gestão municipal já contempla a divisão do seu território em Unidades 

Operativas de Gestão Territorial (UOPG). Considera-se que os critérios utilizados na delimitação das 

mesmas, enquadram-se nos requisitos necessários para o desenvolvimento deste estudo. A criação 

das UOPG contempla os seguintes critérios: 

Critérios para delimitação de UOPG 

Morfotipologia e os usos do solo dominantes 

Níveis de compacidade e o policentrismo do território 

A vocação estratégica e ordenamento correspondentes 

Estrutura da rede viária (existente e proposta) 

Pressupostos dos IGT de hierarquia superior vigentes 

Orografia e hidrografia do território 

Tabela 18 - Critérios utilizados para a delimitação das UOPG 
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II - Diagnóstico para a implementação da mobilidade suave 

Nesta fase deverá ser feita a recolha, análise e interpretação dos parâmetros, que em 

conjunto diagnosticam o território nas suas várias vertentes. É nesta fase que “assume particular 

relevância promover um adequado e completo diagnóstico da situação local” (APA 2010b:20). 

É essencial proceder à identificação das condições naturais existentes, e proceder ao 

diagnóstico da AI. Considera-se importante, para a identificação das condições de implementação 

dos modos suaves, a análise do território com base em quatro aspetos fundamentais: 

 II.a - Condições demográficas, diz respeito à densidade populacional (a principal origem 

das viagens), à estrutura etária (identifica o tipo de viagens, para a escola, para o trabalho, 

etc), e ao perfil sociocultural da população móvel. 

 II.b - Rede viária, nomeadamente ao nível da geometria, traçado viário e condições de 

circulação. 

 II.c - Condições naturais, designadamente ao nível da orografia, declives e identificação de 

patamares. 

 II.d – Funções urbanas, no que diz respeito à atividade no local, à rede de equipamentos e 

ao acesso a TP (principais destinos das viagens); 

II.a - Condições demográficas 

Apesar do processo de obtenção de dados ser flexível e não exigir uma fonte específica, 

recomenda-se o uso dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), mais concretamente, a 

última versão disponível dos Censos. Estes dados são disponibilizados para uso comum pela própria 

instituição. O próprio INE recomenda que, “os dados censitários sejam largamente utilizados por toda 

a sociedade: pelas autoridades, públicas e privadas, pelas empresas, pela academia, pelos 

investigadores (...) só assim os Censos 2011 e o INE cumprirão o seu desígnio ao serviço do País: 

retratar a população e o parque habitacional e contribuir para o seu desenvolvimento” (INE 2016). 

Desta forma, e considerando que interessa a este estudo a promoção do desenvolvimento dos modos 

suaves, especificamente em contexto urbano, é importante o recurso aos dados das subsecções 

estatísticas, uma vez que permitem um maior grau de detalhe, e tornam possível uma leitura à escala 

do quarteirão, sendo o grau de precisão obtido bastante satisfatório. 

A geometria das subsecções pode variar de acordo com 

a variação na morfologia do tecido urbano, desta forma, a leitura 

apenas em números absolutos dos dados da população, sem 

associação à sua dispersão no território, pode induzir em erro e 

prejudicar o estudo. Por isso, no sentido de identificar as 

concentrações populacionais existentes, terá também de ser 

analisada a sua concentração em “densidade habitacional”. 

Deverão ser circunscritos os núcleos que reúnam 

maiores densidades habitacionais. Esta representação diz 

respeito às zonas habitacionais com maior potencial de origem 

de viagens de proximidade.  
Figura 11 - ”. Categorização de densidade 

habitacional (análise espacial SIG) 
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II.b - Rede viária 

Será necessário compreender a hierarquia da 

rede viária existente (ou prevista a curto prazo), 

considerando que a infraestrutura viária pode 

representar a melhor forma de integrar os modos 

suaves no sistema de mobilidade existente, 

nomeadamente por via da beneficiação da rede de 

infraestruturas (por requalificação, ampliação, 

reformulação). 

O conhecimento aprofundado do sistema que 

a rede existente compõe, poderá fazer com que, da 

intervenção futura se obtenham resultados 

operacionais em benefício dos modos suaves. 

No âmbito da presente metodologia, de forma a caracterizar o sistema rodoviário da zona a 

estudar, deverá ser feita a hierarquização da rede rodoviária tendo em conta o seguinte conjunto de 

características: 

 Características físicas: capacidade de absorção da via, geometria em planta, características 

do contexto em que se insere;  

 Características funcionais: qual o papel das vias no modelo de deslocações da zona de 

estudo. 

 Características de ciclabilidade: qual o declive longitudinal e perfil transversal das vias. 

A hierarquização da rede viária tem em consideração os seguintes níveis, e relevâncias 

(fraca/relevante) para implementação de soluções de mobilidade suave: 

Tabela 19 - Hierarquização da rede viária (CMC 2015:160) 

Nível Hierárquico Descrição 
Relevância para 
Implementação 

de modos suaves 

1.º Nível (Supraconcelhia) 
Vias que asseguram os principais acessos ao concelho, 

assim como as deslocações intra-concelhias mais distantes. 
Fraca 

2.º Nível (Estruturante e 
de Distribuição Principal) 

Vias que asseguram distribuição dos principais fluxos de 
tráfego, assim como os percursos de média distância e o 

acesso à rede de 1º nível. 
Fraca 

3.º Nível (Distribuição 
Secundária) 

Vias internas aos aglomerados urbanos, asseguraram a 
distribuição de proximidade, e encaminham os fluxos de 

tráfego para as vias de nível superior. 

Relevante 

4.º Nível (Distribuição 
Local ou de proximidade) 

Vias estruturantes ao nível do bairro, com alguma 
capacidade de escoamento, mas onde o peão é já um dos 

principais atores. 

Relevante 

5.º Nível (Acesso Local) 
Garantem o acesso rodoviário ao edificado, e reúnem 

condições privilegiadas para a circulação pedonal. 
Fraca 

A análise da rede viária deve identificar as vias que representem maior potencial para 

implementação dos modos de mobilidade suave, em coexistência com o tráfego motorizado, de forma 

integrada (formato que representa maior consenso). Esta identificação deve contemplar os seus 

potenciais benefícios ao nível da acessibilidade, de bens e serviços, dos espaços públicos de 

Figura 12 - Hierarquização da rede viária SIG 
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convívio, da rede de equipamentos públicos, dos 

parques de estacionamento urbanos, e dos nós de 

TP (funções urbanas a identificar no ponto II.c). 

Neste contexto, devem-se selecionar e 

considerar as vias de 3º e 4º nível hierárquico, 

sobre as quais recai maior potencial para a 

implementação dos modos suaves. O conjunto de 

soluções de intervenção possíveis é variado, e 

pode ser proposto dentro de um quadro 

diversificado, que terá de ser analisado caso a 

caso. 

II.c - Território 

No seguimento da fase de diagnóstico é necessária a análise à orografia do território da zona 

de estudo. O objetivo é sistematizar o potencial de promoção de modos suaves, de acordo com a 

identificação de patamares orográficos, que irão servir para dispor de um enquadramento base para a 

compreensão do território. Esta análise será transposta para o estudo e articulada com as restantes. 

Deste processo são identificadas as zonas com 

especial apetência para a implementação da 

circulação pedonal e ciclável, assim como as 

que apresentam condicionalismos físicos.  

Conhecer as características naturais do 

território, permite o posterior enquadramento 

das melhores respostas de mobilidade para a 

implementação dos modos suaves. A análise 

das condições do território em função da ciclabilidade, é considerado um dos aspetos incontornáveis 

para a implementação dos modos suaves. Tendo em conta as condicionantes impostas pelos 

declives, e de forma a identificar eventuais problemas ao nível da rede local, serão selecionados os 

locais cuja inclinação ultrapasse os 5%, e se possível, serão evitados ou contornados em eventuais 

soluções de implementação do modo ciclável, com base em implementação de redes cicláveis. 

Nos casos em que a orografia apresente maiores desafios à implementação dos modos 

suaves, recomenda-se uma melhor análise dos seus efeitos através da classificação de declives dos 

eixos viários, relacionando-os com a distância percorrida. É proposta a identificação de dois fatores 

estruturais fundamentais: declive longitudinal e perfil transversal. 

Quanto maior o grau de aprofundamento no diagnóstico da rede viária existente, melhores 

resultados poderá o estudo produzir, ou seja, os resultados que se conseguiram obter da metodologia 

apresentada estará diretamente associado à quantidade de informação disponível. Como tal, caso já 

tenham sido realizados estudos de tráfego e mobilidade com incidência na zona de estudo, 

aconselha-se a sua consulta.  

Figura 14- Estudo Orografia SIG 

Figura 13 - Relação Acessibilidade/ Mobilidade 
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II.c – Funções urbanas 

Estudo da rede de locais de destino das viagens de proximidade 

Será necessária a identificação dos principais fatores de atratividade 

dentro da zona de estudo (destinos), que vão definir quais os trajetos que 

podem concentrar maior número de deslocações. Com base no parâmetro 

de distância mínima que o peão está disposto a percorrer numa viagem de 

proximidade, de acesso a cada rede de pontos de interesse, e de acordo 

com a abrangência de cada tipologia de equipamento, serão analisadas as 

áreas de influência de cada conjunto tipológico de equipamentos. 

Deverá ser avaliada a proximidade de usos e funções urbanas 

(procura), em função das viagens na AI (procura). Com o recurso às TIC, nomeadamente os 

softwares SIG, desenvolver análises que sejam capazes de integrar morfologia urbana, relação de 

proximidade, usos e funções urbanas, necessidades de deslocação, e os fatores de compacidade e 

complexidade urbana. Quanto mais aprofundados forem as análises desenvolvidas, maior 

sustentação terá a decisão. As análises deverão ser as mais individualizadas (por classe), Escola/ 

População Jovem, população ativa/ emprego, comércio/ população móvel, etc. 

Sistema de mobilidade em TP 

É também indispensável conhecer, da forma mais detalhada e rigorosa possível, o sistema de 

transportes existente. Essa caracterização deve compreender os níveis de procura e da oferta de 

transportes. Primeiro será necessário caracterizar a organização da oferta de TP, identificando quais 

os serviços a operar na AI. Após entendida 

a cobertura territorial dos serviços devem 

ser conhecidos os seus traçados e número 

de rebatimentos ao serviço (interfaces e 

paragens). 

Como forma de complementar a 

hierarquização viária, devem ser 

identificadas as vias e os pontos onde 

predomina a oferta. Para isso deve ser feita 

a caraterização do número de serviços 

existentes, da frequência e da capacidade de carga (autocarro, comboio, metro), que serve a AI.  

Indicadores 

Para complementar a fase de caraterização, fazendo uso dos resultados produzidos das 

análises efetuadas no seu âmbito, deve-se reunir um conjunto de indicadores que se considerem 

adequados para reforçar a sustentação do processo de decisão, e traduzam em maior detalhe as 

especificidades de cada caso. 

Os indicadores representam um instrumento referencial de consulta permanente no 

desenvolvimento desta metodologia de implementação, e são um valioso recurso mesmo para as 

eventuais fases subsequentes à da definição da proposta.  

Figura 16- Heat map SIG, acesso ao TP 

Figura 15 - Zona Buffer 
(SIG) 
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III – Definição Solução 

Das análises à AI efetuadas, constatam-se factos que identificam as principais problemáticas 

a considerar na definição da solução. Nesta fase, apesar de se poder dispor de um conjunto de 

evidências que permitam a intervenção no sistema urbano nos seus vários domínios, não deve ser 

desviado o foco do estudo, o da implementação dos modos de mobilidade suave. 

Com base nos elementos realizados no âmbito da caracterização da AI, deverá ser realizada 

uma análise SWOT, de onde resultarão as principais conclusões para a seleção das soluções e 

construção da proposta. Esta análise deve sintetizar os pontos fortes e os fracos, e o conjunto de 

oportunidades e ameaças, resultantes da análise à AI em função dos pressupostos para a 

implementação dos modos suaves, assim como os aferidos da análise, angariação e compilação de 

conteúdos de interesse que constam em documentos no âmbito do concelhio. 

De seguida, importa reunir o conjunto de soluções possíveis em benefício dos modos suaves. 

Em função das especificidades analisadas na AI, devem ter como base alguns princípios comuns: 

 Valorizar os núcleos urbanos, melhorar a qualidade de vida, promover a deslocação pedonal 

e ciclável. 

 Estruturar a urbanização na envolvente aos núcleos urbanos. 

 Gerir o acesso do TI aos centros dos núcleos urbanos. 

 Melhorar as ligações de proximidade transporte coletivo (TC).  

 Melhorar a cobertura geográfica da rede (que seja inclusiva ao maior número de população). 

 Melhorar a qualidade do espaço público das zonas contempladas no estudo. 

 Melhorar significativamente a segurança das deslocações por modos suaves. 

 Assegurar a acessibilidade de proximidade a equipamentos e serviços. 

 Reduzir a utilização do TI, em particular nas deslocações pendulares. 

Como tem sido sistematicamente referido no presente estudo, é comum a todos os estudos 

que façam uso desta metodologia a promoção das acessibilidades de forma pedonal, e/ou por uso de 

bicicleta, e por isso deverão assegurar à partida os seguintes pressupostos: 

 Garantir de forma qualitativa e quantitativa os principais percursos. 

 Indicar quais as infraestruturas ou meios complementares de apoio a estas deslocações. 

 Assegurar a continuidade dos percursos implementados. 

 Mitigar ou eliminar os principais obstáculos, incluindo conflitos com os modos motorizados. 

 Garantir que a implementação enquadre o conjunto de regras de urbanismo. 

 Assegurar a melhor relação entre procura/ oferta (garantir atratividade e funcionalismo). 

As soluções devem ser capazes de incluir medidas que corrijam, ou mesmo eliminem, as 

discrepâncias identificadas na interpretação dos resultados fornecidos pelo conjunto de indicadores 

aferidos, em adequação ao contexto identificado na caraterização da zona estudada. Portanto, as 

soluções devem fazer uso de regras urbanísticas rígidas que garantem os parâmetros necessários 

(segurança, conforto, sustentabilidade, etc), mas com base num procedimento de planeamento 

flexível que possibilite a adequação a cada caso específico.  
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IV – Proposta 

Encontrado o conjunto de soluções, deverá ser elaborada uma proposta conjunta de 

intervenção adaptada à zona de estudo. 

Conforme já tem sido largamente referido no 

desenvolvimento deste documento, a implementação 

de qualquer tipo de modo de mobilidade não deverá 

ser contemplada de forma isolada, mas integrar um 

sistema multimodal de deslocações. Os instrumentos 

que devem constar na proposta são resultado do 

conjunto de soluções referidas no ponto III e podem 

ser elaborados por temática: sistema viário; sistema 

de TP; sistema pedonal; sistema ciclável, entre 

outras soluções consideradas adequadas à proposta 

final. 

A concretização e representação da proposta 

será a aplicação ao território em estudo dos 

conceitos selecionados na definição da solução, 

abandonando a sua noção abstrata e materializando-

se em propostas concretas com expressão no 

desenho urbano. A proposta deverá apontar as 

diferentes tipologias de intervenção na implementação dos modos suaves (listagem e localização das 

intervenções).  

Será nesta fase de elaboração da proposta que as soluções se vão cruzar inevitavelmente 

por sobreposição, surgindo nesta altura a oportunidade de potenciar as soluções pelos benefícios, 

que se podem obter da interação entre soluções. 

Algumas das soluções propostas, dada a sua natureza, podem não ter tradução figurada na 

representação gráfica da solução final, mais concretamente soluções que proponham medidas de 

ação relativas à regulamentação do ordenamento do território. 

Cada estudo adequará o grau de detalhe da proposta reproduzida de acordo com a 

complexidade da zona estudada e de aprofundamento das problemáticas identificadas. 

  

Figura 17 - Intervenção integrada com base no 
conceito multimodal 
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4. Aplicação da metodológica - Caso Cascais 

Instrumentos de Gestão Territorial analisados 

Seguindo a metodologia apresentada no capítulo anterior, a caracterização resulta da análise, 

angariação e compilação de informação relevante, que consta dos seguintes documentos 

selecionados: 

Tabela 20 - Referências PMOT Concelho de Cascais 

Peças Descrição Datas 

PDM Plano Diretor Municipal (Revisto) 2015 

ETAC Estudo Transportes de Âmbito 2011 

PEDU Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 2016 

PAMUS Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável 2016 

Caracterização da Mobilidade no Concelho de Cascais 

De uma forma geral, segundo dados ETAC, os residentes do concelho de Cascais 

demonstram uma grande dependência do automóvel, uma vez que 59% do total das viagens, com 

pelo menos um extremo em Cascais, são realizadas em automóvel. Cerca de 75% do total das 

viagens dos residentes são intraconcelhias, o que demonstra uma significativa autossuficiência do 

concelho. A taxa de motorização dos residentes é muito elevada (495,2 veículos por 1000 habitantes), 

o que revela uma grande disponibilidade de veículos automóveis nos agregados familiares para 

realização das suas viagens. O predomínio do automóvel é também evidente nos motivos de 

deslocação, nos quais as deslocações em TI variam entre um mínimo de 44% para as deslocações 

para a escola e, o máximo de 72% nas deslocações para o trabalho. 

Pedonal: 

No âmbito da realização do PAMUS e considerando apenas as viagens terminadas em 

Cascais, estimou-se que eram realizadas cerca de 60 mil viagens a pé. Destas, 59,5 mil seriam 

realizadas pelos seus residentes. As freguesias com maior peso de viagens terminadas a pé eram 

Carcavelos e Parede, sendo que o peso das mesmas corresponde a 26% e 27% do total das viagens 

aí terminadas. 

O maior número de viagens pedonais concentra-se nos principais centros urbanos do 

concelho, particularmente naqueles que estão localizados junto à Av. Marginal (Cascais, Carcavelos 

e Parede), mas também em Alcabideche, Amoreira/Pai do Vento, Alvide/Abuxarda, ou 

Sassoeiros/São Miguel das Encostas/Bairro da Carris. 

Na tabela abaixo consta a distribuição percentual das viagens em função da relação entre 

distância e tempo gasto para realizar o percurso, nas viagens realizadas em Cascais: 

Tabela 21 - Tempos/Distâncias deslocações pedonais Concelho Cascais (adaptado SPI 2016a: 26) 
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O estudo concluiu que o modo pedonal é o dominante nas distâncias inferiores a 1km, mas 

revela também que 30% das viagens realizadas nesse escalão são por recurso a TI, o que demonstra 

que cerca de 12,4 mil viagens de muito curta distância ainda são realizadas em automóvel, dentro de 

uma distância em que o uso do automóvel não deve de todo ser opção. A qualificação das redes 

pedonais que servem as zonas em que se concentram as viagens de curta distância (até 1 a 1,5 km), 

é apontada como solução para uma maior adesão a este modo em Cascais. 

Identificou-se também que, apesar das redes dedicadas ao modo pedonal estarem 

distribuídas por todo o território, é detetada uma dualidade de realidades litoral/interior. Na zona litoral 

estas redes são caraterizadas pela qualificação das infraestruturas e por proporcionarem condições 

privilegiadas de acessibilidade. Por outro lado, nas zonas da coroa norte do concelho, existe uma 

clara desqualificação das infraestruturas que compõem a rede, com exemplos frequentes de vias sem 

passeios, sem zonas de atravessamento, existência de descontinuidades e a desarticulação entre 

acessos. Factos que contribuem para o cenário de falta de consolidação urbana. 

Ciclável 

Em relação ao modo ciclável, que inclui o seu uso no contexto rodoviário, foram identificadas 

fortes carências no uso da bicicleta pela generalidade da população.  

No Concelho de Cascais, e à semelhança dos restantes concelhos da AML, não existem 

hábitos de utilização da bicicleta como modo de deslocação, apesar das boas condições climatéricas 

existentes nesta zona geográfica. Foram contabilizadas cerca de 750 viagens diárias em todo o 

concelho, representando uma percentagem insignificante, inferior a 1%. No entanto, na tentativa de 

inverter esta realidade, o município tem apostado no desenvolvimento de infraestruturas que incluam 

o uso das bicicletas no sistema rodoviário existente, o que faz com que Cascais conte atualmente 

com uma rede ciclável de cerca de 14 quilómetros de extensão. Porém, grande parte da mesma, está 

ainda associada apenas a atividades de recreio e lazer. 

A rede ciclável é composta por 3 circuitos, Guincho, Areia e centro de Cascais. Existe ainda 

um quarto circuito previsto em Carcavelos, o qual se irá desenvolver ao longo da Av. Jorge V, 

estabelecendo a ligação à praia, ao Hotel Praia Mar e ao Centro de Ténis de Carcavelos. 

Recentemente, tem-se vindo a verificar o investimento das autoridades locais na implementação de 

um novo sistema público de partilha de bicicletas, Mobi Cascais, que pretende integrar o TP e a rede 

de estacionamentos públicos. O projeto é bastante ambicioso, e enquadra os pressupostos do 

conjunto de soluções estudadas no ponto 2.3. O programa encontra-se ainda em fase de 

implementação e não se consegue ainda aferir o sucesso da solução. 

O uso da bicicleta, é visto pelo Município como uma alternativa ao uso do TI de enorme 

potencial, principalmente nas viagens de proximidade, conforme demonstram os resultados do 

inquérito à mobilidade realizado no âmbito do ETAC. O inquérito avaliou a propensão dos inquiridos 

para aderirem a este modo, e revela que cerca de 28% dos residentes do concelho têm gosto em 

utilizar a bicicleta nas suas deslocações diárias. Verifica-se assim, que o uso da bicicleta é uma 

alternativa, que bem explorada pode vir a obter a curto prazo uma forte adesão por parte dos 

munícipes. Esta percentagem é mais elevada em Alcabideche e São Domingos de Rana, o que pode 
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estar relacionado com a perceção de estarem servidos por menos alternativas modais, e a bicicleta 

surgir como um meio de transporte alternativo de interesse. 

O mesmo inquérito indica que a idade é um dos fatores identificados que mais condiciona a 

adesão à utilização da bicicleta. Verificou-se que 51% das pessoas no escalão entre os 15 e os 24 

anos são recetivos à sua utilização e apenas 11% das pessoas no escalão dos “mais de 65 anos” 

foram recetivos a este modo, logo a adesão diminui com a idade. Por outro lado, aos inquiridos que 

revelaram mais disponibilidade para utilizar a bicicleta foi-lhes pedido para descrever as condições 

que gostariam de ver melhoradas na rede ciclável. As respostas indicam que a criação de ciclovias é 

a condição mais vezes referida, reunindo 81% da 1.ª razão e 8% da 2ª razão, sendo a garantia da 

segurança dos ciclistas a segunda razão apontada, que reuniu 11% das respostas como 1.ª razão e 

15% como 2.ª razão. A existência de estacionamento de bicicletas, a alteração dos comportamentos 

(maior civismo) são também aspetos referenciados mas menos destacados. Conclui-se que a aposta 

em infraestruturas capazes de acolher as deslocações cicláveis (o que inclui o estacionamento 

destinado às mesmas), e que garantam todos os critérios de segurança aos seus utilizadores, são 

uma boa solução a adotar. 

Síntese de estratégias e objetivos de/para Cascais 

No sentido de definir uma solução, para a implementação da mobilidade suave na AI e para a  

análise aos principais documentos de âmbito municipal desenvolvida, foi selecionado e sintetizado o 

conjunto de informação considerada relevante. 

Através da consulta ao PDM e consequentemente do ETAC, que assumem a componente 

estratégica de apoio à elaboração e implementação dos projetos de transportes e mobilidade do 

concelho de Cascais, identificou-se como relevantes para o estudo as seguintes soluções de 

mobilidade que constam do pré-diagnóstico sobre a mobilidade da população do concelho: 

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

possam resultar da complementaridade entre os diversos modos de deslocação. (…) 

(…) 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) (…)” (TIS 2011). 

Destacam-se ainda do ETAC, o conjunto de objetivos sintetizados para alicerçar o processo 

de definição de uma estratégia de gestão da mobilidade mais sustentável em Cascais, e em linha 

com as linhas de orientação nacionais e europeias (anexo 9). 

No mesmo contexto, no âmbito da revisão do PDM, na fase de caracterização e diagnóstico 

realizada ao concelho, é identificado um dos principais problemas do concelho, que é assumido como 

uma prioridade, descrito no seguinte ponto: 

“ (ii) Dependência do transporte individual | Dependência da utilização do transporte individual para a 

realização das deslocações. Neste âmbito, identifica-se a carência de espaços comerciais de 

proximidade e o distanciamento e a incapacidade de deslocação a equipamentos de saúde, 

desportivos, culturais e a grandes superfícies comercias através de transporte público ou de modo 

pedonal;” (CMC 2015) 
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O mesmo documento (PDM), refere que questões ligadas à acessibilidade e mobilidade 

constituem-se como um aspeto decisivo para a caracterização e definição dos processos de 

ordenamento do território e, ajudam a definir as medidas a tomar no planeamento urbanístico. 

Destaca, entre outras, algumas medidas que contribuem nesta matéria para mitigar os problemas 

atuais a ela associados, nomeadamente: 

 “Reduzir efetivamente o espaço consumido pela circulação automóvel assim como 

limitar a sua apropriação do espaço público;   

 Promover uma repartição modal mais favorável ao Transporte Público;  

 Promover a segurança e conforto da circulação em modos suaves (modo pedonal, 

bicicletas, etc.). “ 

Refletindo ainda a integração do ETAC, do PDM resulta o Modelo Territorial determinado para 

o concelho, que compreende o modelo territorial de mobilidade e que importa destacar pelos seus 

pressupostos: 

 “MODELO DE MOBILIDADE. É necessário tratar o Município de Cascais e a sua área de 

influência, como um modelo de mobilidade e usos do espaço público mais sustentável, que 

integre as diferentes redes (veículo privado, transporte público, a pé ou em bicicleta), que 

considere a carga e descarga de mercadorias, o estacionamento, os diferentes elementos 

que se encontram no espaço público (mobiliário, vegetação…) e proponha soluções às 

disfunções atuais: ruído, emissões contaminantes e insegurança. Uma das peças chave de 

qualquer plano, a que determina, sem lugar a dúvidas, a configuração final do território, é o 

modelo de mobilidade escolhido.” (CMC 2015). 

Constata-se que o PDM Cascais, na sua mais recente versão revista, apresenta-se como um 

instrumento estratégico que identifica e incluí as preocupações com a mobilidade e acessibilidades 

para as diferentes zonas do Concelho, cujas orientações e recomendações representam enorme 

contributo para os resultados finais da aplicação da metodologia a este caso de estudo. 

Mais recente, e que consubstancia as prioridades no apoio à mobilidade urbana sustentável e 

à descarbonização em centros urbanos, é a integração do município de Cascais no grupo de 

municípios de centros urbanos de nível superior, que contratualizam o Programa Operacional 

Regional de Lisboa 2014-2020. Desta integração, resulta a elaboração do Plano de Ação para a 

Mobilidade Urbana Sustentável, que integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), 

e que dá continuidade ao trabalho de planeamento estratégico da revisão do PDM. 

O PAMUS define os objetivos gerais a cumprir de forma a reduzir o impacto ambiental, 

reforçar a aposta nos modos alternativos de mobilidade (mobilidade suave), e a destacar o TP e o 

aumento da sua competitividade como forma alternativa ao uso do TI. Do conjunto de objetivos 

estratégicos e respetivas medidas que constam do PAMUS (anexo 11), surgem as bases de interesse 

para a implementação de mobilidade suave do Concelho de Cascais, dentro do quadro de diretivas 

do âmbito nacional (globais). Destas, importa citar as medidas que interessam à presente 

metodologia de implementação de mobilidade suave no caso de Cascais: 
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Tabela 22 - Seleção de medidas e objetivos estratégicos PEDU (Adaptado SPI 2016b) 

Medidas Objetivos estratégicos 

1.1 Reforço da rede de 
ciclovias e de vias 
pedonais 

Apoiar a mobilidade urbana sustentável e diminuir a 
dependência do automóvel criando uma rede de circuitos 
pedonais e cicláveis articulada com os interfaces e os serviços 
de transportes públicos.  

1.2 Estruturação de 
corredores urbanos de 
procura elevada no 
concelho de Cascais 

Promover a implementação uma rede de mobilidade assente no 
sistema de Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP), de 
forma a dotar o concelho das infraestruturas necessárias para a 
criação de uma oferta adequada de soluções de transporte 
público, capazes de inverter comportamentos que privilegiam a 
utilização do transporte individual, promovendo a diminuição de 
emissões poluentes, de níveis de ruido, de gastos energéticos e 
de degradação generalizada do espaço urbano, dando corpo ao 
conceito de “Eco mobilidade”.  

1.3 Minimização do 
impacto do tráfego 
rodoviário no meio urbano. 

Diminuir os constrangimentos provocados pelos fluxos de 
tráfego na rede de mobilidade do concelho, contribuindo 
ativamente para a redução de Gases de Efeito de Estufa (GEE) 
e para a melhoria do ambiente urbano, através da 
implementação de um sistema de gestão inteligente de 
circulação rodoviária 

Do PEDU, destacam-se ainda os resultados da análise SWOT à mobilidade concelhia, 

realizada no âmbito alargado a todo o território municipal. É referida como oportunidade, a melhoria 

da rede de transportes públicos usufruindo dos já bons acessos rodoviários e ferroviários existentes, 

alargando a sua cobertura e promovendo intermodalidade, particularmente com os modos suaves e 

com o TI. Esta oportunidade, representa a forma para inverter a ameaça da crescente tendência para 

a utilização do TI, em função do aproveitamento astuto da rede de equipamentos e serviços, com 

carácter inovador e diverso (culturais, de saúde, educativos, sociais, desportivos), como elementos 

chave da estrutura urbana e respetiva rede de mobilidade.  

A aposta da expansão das redes de modos suaves nos principais aglomerados do concelho 

deverá privilegiar as ligações nas zonas centrais, e destas aos principais equipamentos e interfaces 

de TP.  

Importa destacar, que para a definição de uma solução de mobilidade para o concelho, o 

PEDU refere que “a procura de soluções de mobilidade tem de ser marcada pela audácia e inovação, 

assumindo-se que a diversidade e a heterogeneidade dos padrões de deslocação da sociedade atual 

(e de Cascais) obrigam à adoção de soluções novas e diferenciadas, adequadas às novas 

realidades.” (SPI 2016b). 
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I - Identificação do local a intervencionar 

Identificou-se no concelho de Cascais uma diversidade de contextos urbanos, contudo 

seguindo as recomendações metodológicas para implementação dos modos de mobilidade suave 

importa selecionar e delimitar uma zona a estudar, designada como área de influência (AI). 

Com base no enquadramento do território que consta da análise aos documentos 

consultados, foram identificados no concelho 5 níveis hierárquicos de núcleos urbanos concelhios. Da 

categorização dos mesmos, pelo grau de importância que estas centralidades representam, pelas 

características da rede viária e acessibilidades que dela fazem parte, e pela preponderância que 

assumem como centralidades, foram selecionadas três sedes de freguesia, Alcabideche, Parede e 

Carcavelos, que representam centralidades de 2º nível hierárquico. Destas 3 centralidades, foi 

selecionada a que se situa na coroa norte do concelho, pelas características particulares da sua 

génese urbana em “sprawl” mancha de óleo que apresenta. Foram também consideradas as 

características particulares do seu tecido social, do tipo de compacidade e complexidade urbana, e da 

componente estratégica municipal para o local.  

A UOPG 2, que compreende a centralidade selecionada, é uma das 10 unidades operativas 

de gestão territorial criadas para diferenciar o território do concelho. Assim, e conforme sugere a 

metodologia de implementação, para executar a delimitação territorial da AI são utilizados os mesmos 

limites da UOPG 2 (conforme a figura 18). 

  

Figura 18 Esquema de Centralidades (CMC 2015)/ Localização UOPG 2 

II - Diagnóstico para a implementação da mobilidade suave 

Segue-se a fase de diagnóstico, que pretende compreender o território, os mecanismos 

gerais das deslocações e respetivas sinergias com o ordenamento do território, o espaço público, os 

aspetos da demografia e do tecido social, e os aspetos económicos. 

Para a caraterização das condições são considerados e analisados 4 aspetos fundamentais:   

• II.a - Condições naturais 

• II.b - Condições demográficas 

• II.c - Rede viária 

• II.d – Funções urbanas  
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II.a - Condições Naturais 

Da análise às condições naturais, resulta 

em primeiro lugar a análise à orografia que 

sistematiza o potencial para implementação de 

modos suaves de mobilidade, de acordo com a 

identificação de patamares que estejam 

compreendidos no perímetro da AI. 

A análise, que consta do estudo para um 

modelo de organização e exploração para um 

sistema de mobilidade ciclável por patamares no 

Concelho de Cascais, permitiu identificar um 

patamar orográfico-funcional, que conjuga boas 

condições orográficas para a circulação em modos 

suaves de mobilidade. 

Foi identificado um patamar na cota 

altimétrica 120m, que corresponde ao núcleo urbano de Alcabideche, e que contempla grande parte 

do território delimitado. Verificou-se também que sobre o patamar identificado se encontram os 

principais equipamentos públicos desta centralidade, nomeadamente os culturais, de ensino e 

desportivos, matéria que será alvo de análise posterior. 

 

Figura 20 - Carta declives/ Equipamentos (ED 2016) 

Conclui-se que, do ponto de vista da sua morfologia física a AI é uma zona relativamente 

plana, facto evidente no eixo transversal (sul/ norte) na sua zona central, e no sentido transversal 

(poente/ nascente) é cruzada por uma faixa com declives entre os 5 e 9%, atingindo pontualmente os 

15%, o que revela bastante potencial para a implementação dos modos suaves de mobilidade. 

O patamar identificado integra um conjunto de outros semelhantes estudados para criação de 

um sistema de mobilidade ciclável para a totalidade do concelho, conforme resume o anexo 3. O 

estudo aponta também as vias mais favoráveis ao uso da bicicleta compreendidas em cada patamar.  

Figura 19 - Identificação patamar 120m (ED 2016) 
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II.b. - Condições Demográficas 

A densidade populacional é 

calculada com base nos dados 

resultantes dos Censos 2011. 

Podemos portanto, concluir que a 

população da AI se encontra 

concentrada em Alcabideche, 

Alcoitão, no Bairro da Cruz 

Vermelha e área envolvente, bem 

como na zona que liga o tardoz do 

Centro Comercial com o lugar de 

Alcoitão. Desta análise são 

identificados e circunscritos três 

aglomerados. É comum aos três casos a diversidade funcional dentro da distância pedonal, o 

enquadramento pelas respetivas envolventes residenciais, e representarem os pólos da  AI com 

maior potencial para gerar um maior número de relações de proximidade (origens/destinos). 

Considera-se que, tendo em conta deslocações internas como as entre aglomerados, os modos 

suaves são os mais racionais dentro do contexto analisado. 

Tabela 23 - Núcleos de maior concentração demográfica AI 

Centro histórico de 
Alcabideche 

O é a área ocupada de maior extensão, e onde se verifica a maior densidade 
populacional, com maior expressão no núcleo central com valores do escalão 
de 70 a 300 indivíduos/ha, com uma envolvente próxima inserida no escalão 
dos 30 a 70 indivíduos/ha, e a restante com uma densidade populacional de 10 
a 30 indivíduos/ha. 

Alcoitão 

É o núcleo identificado menos extenso, constituído pela concentração de três 
zonas com densidade populacional relevante, o centro propriamente dito, o 
Bairro de Alcoitão e uma área no Bairro que confina com o CC Cascais e Rua 
de Silões, com densidades no escalão de 70 a 300 indivíduos/ha. 

Conjunto, Bairro da Cruz 
Vermelha, Bairro Calouste 

Gulbenkian, e Bairro das Fisgas 

A terceira concentração verifica-se no, onde os dois primeiros se 
encontram no escalão dos 70 a 300 indivíduos/ha e o último e sua envolvente 
próxima, no escalão dos 30 a 70 indivíduos/ha. 

A área fora dos perímetros 

identificados na AI, tem uma taxa 

de ocupação populacional 

consideravelmente baixa. 

Foram também estudadas 

as zonas onde existe maior 

concentração de população na 

faixa etária dos 10 aos 19 anos, 

uma vez que representa a faixa de 

potencial “procura”, em relação a 

viagens para estabelecimentos de 

ensino. Identificou-se uma 

proporcionalidade entre densidade populacional e de população jovem.  

Figura 21 Núcleos urbanos de substancial densidade habitacional 
UOPG 2 

Figura 22 – Concentração de população 10-19 anos, (1º 2º ciclo) 
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II.c - Rede Viária 

De forma a caracterizar o sistema rodoviário da zona de estudo, definiu-se uma hierarquia da 

rede rodoviária do concelho, tendo sido avaliada em função das características físicas: capacidade, 

geometria, características da respetiva envolvência, e das características funcionais: qual o papel das 

vias no sistema de deslocações do concelho. 

Concluiu-se que a AI está 

bem servida por uma rede viária 

diversificada, nos cinco níveis 

distintos e no geral é bem 

compreendida pelos seus 

utilizadores, apesar de existirem 

algumas penalizações, no caso das 

vias de nível hierárquico mais 

baixo. 

A acessibilidade na AI é 

garantida pela rede rodoviária 

principal IC15; IC30 (3ª circular); 

EN 9; EN 6-8; EN 9-1; EN 247; EN 247-5, vias também responsáveis pelas ligações intermunicipais, 

incluindo Lisboa. A ampla acessibilidade da AI é garantida pelas vias de nível hierárquico superior (a 

sul pela A5, a norte pela A16), vias hierárquicas de nível superior (nível 1), que também delimitam e 

estruturam o núcleo urbanizado de Alcabideche. Porém, a análise ao local permitiu concluir que estas 

representam também barreiras para as relações de proximidade, o que constitui um enorme 

constrangimento para as deslocações pedonais e cicláveis em certas zonas da AI. 

A rede rodoviária secundária (nível 2) é constituída pela EM 590 e EM 597, que delimitam a 

área em Alcabideche Nascente e Poente. A rede viária local, apesar de servir uma estrutura urbana 

diversificada, apresenta-se difusa, com diversos problemas que se colocam à circulação por modos 

suaves, devido à falta de espaço que disponibilizam ao ciclista, aos volumes intensos de trafego, à 

geometria das interseções, e essencialmente pela falta de infraestruturas adequadas que garantam a 

segurança e conforto dos seus utilizadores.  

A rede pedonal, de um modo geral, carateriza-se pela evidente fraca aposta e marginalização 

desta forma de deslocação na AI, com falta de passeios no núcleo antigo e sem uma evidente rede 

agregadora, em grave prejuízo das acessibilidades por recurso a este modo. A A5 e, atualmente, a 

A30, representam, entre outras, as principais barreiras físicas limitativas à acessibilidade pedonal. A 

acessibilidade à rede de equipamentos está dependente da eliminação de barreiras e da 

requalificação e implementação de infraestruturas pedonais e cicláveis. A rede ciclável urbana é ainda 

inexistente, apesar de se conhecerem intenções autárquicas para a implementação de soluções 

desta natureza. 

O estacionamento legal é diminuto, por isso é em grande parte realizado de forma ilegal. Não 

existe qualquer tipo de solução de estacionamento na zona histórica de Alcabideche. 

 

Figura 23 - Carta hierarquização rede viária 
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II.d – Funções urbanas 

Sistema de mobilidade existente (TP) 

No sentido de se identificar a oferta de TP na AI, foi desenvolvido um “estudo de intensidade 

das travessias”, através da representação do respetivo diagrama de intensidade, que identifica as 

zonas onde existe maior capacidade de carga. Desta forma, é possível a seleção das artérias onde 

se concentra a oferta de TP e, por esse motivo, com maiores exigências de acessibilidade. 

Verificou-se que a AI se 

carateriza atualmente pela falta de 

oferta de TP, estando esta função 

atribuída exclusivamente a uma 

operação de TP rodoviário. Da 

análise à operação existente 

verificou-se que o mesmo, apesar 

de garantir a cobertura territorial, 

apenas fornece os serviços 

elementares no que diz respeito ao 

serviço prestado, nas condições de 

acessibilidade aos pontos de 

recolha. 

O sistema de TP não contempla a integração com o TI (articulação com o estacionamento), 

ou com os modos suaves (parqueamento de bicicletas, acessos pedonais qualificados, etc). No geral, 

o sistema fica muito aquém das exigências atuais para um sistema de TP. 

Importa referir, que está prevista a implementação de uma linha de TPSP (anexo 12), que virá 

servir a zona onde a procura é maior, o núcleo urbano de Alcabideche. Este facto será considerado 

na proposta apresentada, por representar uma enorme inovação para o sistema de TP existente na AI 

(significativo beneficio nas deslocações de rebatimento à linha ferroviária), e para todo o concelho. 

Estudo da rede de polos de atração (oferta) 

A zona de estudo é relativamente bem dotada de equipamentos, com destaque para os dois 

hospitais, Cascais e Alcoitão e para o centro comercial Cascaishopping, que chegam a ter uma 

consistente capacidade de atração de âmbito regional. Apesar da presença de uma relevante rede de 

polos geradores de deslocações na AI, foi identificada uma reduzida integração urbana destes 

equipamentos, o que limita a opção pelos modos suaves (existe a sensação de que é difícil aceder a 

pé ou de bicicleta a estes equipamentos). 

Tendo em conta a distância que o peão está disposto a percorrer numa viagem de 

proximidade, “distância pedonal”, em função do seu destino, foi realizada uma análise espacial que 

determina a área de influência destes equipamentos relativamente à acessibilidade por via de 

deslocações pedonais (tabela 25). Dada a existência do patamar 120m, que liga os três núcleos 

circunscritos e, tendo em conta apenas o fator distância, considera-se que a acessibilidade via uso da 

bicicleta (4kms) está garantida em toda a extensão do patamar. 

Figura 24 – Mapa de densidade travessias TP 
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Tabela 24 – Serviços e Equipamentos AI 

 

Os equipamentos, de um modo geral concentram-se no centro histórico de Alcabideche, em 

Alcoitão e na Adroana. 

A grande parte das ligações entre as três centralidades identificadas é feita por TP ou TI, com 

preferência pelo TI, dada as debilidades do serviço de TP. As distâncias entre centralidades são 

demasiado extensas e inóspitas para serem percorridas a pé. 

Da sobreposição dos 

perímetros onde existe maior 

densidade populacional com a carta 

de que indica a distribuição das 

funções urbanas, é possível 

identificar uma relação direta entre 

os dois aspetos. Este facto é 

bastante relevante, visto que a 

implementação de soluções de 

mobilidade suave beneficia 

amplamente da complexidade 

proporcionada pela concentração de 

funções urbanas existente no 

perímetro de distância pedonal das principais concentrações demográficas. O reforço de soluções 

que proporcionem o uso de modos suaves irá contribuir para inverter os problemas de 

estrangulamento do metabolismo urbano por entupimento pelo TI, e por falta de opções de 

mobilidade (associada às relações de proximidade). 

  

Figura 25- Carta Usos do Solo 
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Tabela 25 - Análise espacial - Acessibilidade pedonal por classes de equipamentos (Oferta) 

Comércio Serviços Restauração Terciário 

  

Oferta de TP (coletivo rodoviário) Equipamentos Desportivo 

  

Centro Comercial Equipamentos de Ensino 

  

Mercado Adroana Equipamentos Saúde 

  



 

69 

A análise espacial permite conhecer os principais destinos das deslocações por modos 

suaves na AI (procura), que em função oferta já caraterizada (concentrações demográficas), formam 

a matriz de viagens internas da mesma. 

Importa também confrontar esta informação com a carta de usos do solo, no sentido de se 

interpretar melhor a realidade atual, mas também a que está planeada. 

Pode-se concluir que, à exceção da centralidade de Alcabideche, toda a AI é uma área “vazia” 

e caraterizada pela ausência de desenho urbano e, grande parte dos polos residenciais existentes 

estão fisicamente organizados em “guetos”. Por outro lado, o facto de ser uma área livre, confere um 

potencial ao futuro da AI. 

Em conjunto com as análises realizadas neste capítulo, de forma a caraterizar a AI, foram 

também consultados outros documentos de interesse existentes no Município. Apresentam-se em 

anexo um conjunto de “fichas síntese” que complementam o processo de caraterização (Anexos 4,5,6 

e 7). 

Considera-se também necessário melhorar a conectividade da rede pedonal e estabelecer 

ligações mais diretas aos principais pólos de atracão. Note-se que, a estrutura urbana existente na AI 

não contempla ligações pedonais contínuas, verificando-se uma desarticulação entre bairros vizinhos 

e entre estes e os equipamentos de proximidade. Esta realidade deve ser alterada e sempre que 

possível contemplada na intervenção urbana para implementação dos modos suaves. 

Foram também consultados e considerados na caraterização da AI alguns indicadores de 

mobilidade para a globalidade Concelho de Cascais, recolhidos no âmbito do ETAC (ANEXO 8).  
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III – Definição da solução 

Síntese da caraterização e objetivos de Alcabideche 

Para a UOPG 2, no sentido de reforçar esta centralidade interior e de mitigar as reconhecidas 

assimetrias com as localidades consolidadas (abaixo da A5), estão estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

 “O reforço da centralidade Alcabideche/Cabreiro compondo os espaços intersticiais que os 

ligam, potenciando as sinergias que o novo hospital pode criar e tirando partido das 

acessibilidades existentes. 

 Sustentar o reforço desta centralidade, com a promoção da conetividade territorial, revendo o 

peso de uma mobilidade assente sobretudo no modo rodoviário com predominância na 

utilização individual, causador de impactes negativos no ambiente e na qualidade de vida.” 

(CMC 2015) 

Os objetivos apontados estão “em linha” com os eixos estratégicos definidos no PDM, que 

traduzem as grandes linhas de orientação para uma estratégia de desenvolvimento territorial, 

nomeadamente “Cascais qualidade de vida urbana”.  

Por outro lado, tendo em conta os resultados do inquérito à mobilidade do ETAC, é possível 

caraterizar os padrões de mobilidade da 

população da AI e, daí retirar as respetivas 

conclusões. 

No geral, foi identificado um elevado grau 

de insatisfação da população em Alcabideche, 

relativamente às condições existentes de 

circulação por via de modos suaves. Cerca de 

54% da população residente considera 

insuficientes as condições gerais de circulação. 

A repartição modal na AI é de 29% via 

TC, 54% TI e 10% a pé, nas deslocações 

pendulares. Importa também referir que 85% das 

deslocações obrigatórias realizadas na AI são realizadas com recurso a modos motorizados. 

O quadro abaixo sintetiza as principais características das deslocações na AI, por classe: 

TI Foram identificados vários problemas de circulação e de estacionamento, com especial 
incidência no núcleo urbano correspondente à zona histórica de Alcabideche. 

TP 
Clara falta de cobertura territorial e temporal de transporte público, nomeadamente 
autocarros, única modalidade de TP a servir a AI, o que também contribui para a 
tendência para uma maior utilização do TI. 

Modos 

suaves 

Os espaços públicos estão pouco articulados com as regras de segurança e de conforto 
para uma maior harmonização entre a circulação pedonal e motorizada. 

Muitas das infraestruturas existentes apresentam descontinuidades, falta de manutenção 
e perturbadas por “barreiras”. 

No geral, o espaço público está pensado em função da utilização do TI, e em forte 

prejuízo dos modos suaves. 

A análise de contexto para a promoção da mobilidade suave, baseia-se em duas fontes 
fundamentais: o ETAC e o inquérito à mobilidade de 2016 (realizado no âmbito do estudo 
de corredores de TPSP, pela empresa TIS, para a CMC). Que constam em anexo. 

29% 

54% 

10% 

7% 

Repartição modal Alcabideche 

TC

TI

A pé

Outros

Figura 26 – Repartição modal AI 
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Tabela 26 - Análise SWOT Mobilidade/ Acessibilidade AI 

ANÁLISE SWOT 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Parque habitacional relativamente jovem; 

Existência de estruturas habilitadas para a promoção 
do empreendedorismo e apoio à dinâmica empresarial 
(DNA Cascais- empresa municipal); 

Rede de equipamentos diversificada (culturais, de 
saúde, educativos, sociais, desportivos). Exemplos: 

 Localização do Hospital de Cascais e do 
Centro de Medicina de Reabilitação de 
Alcoitão; 

 Localização do CascaiShopping; 

 Localização do Autódromo do Estoril. 

Existência de um patamar orográfico que cobre 
grande parte da zona de estudo; 

Amplas acessibilidades à AI. 

Proximidade pedonal entre funções urbanas; 

Envolvente com potencialidades ambientais e de 
riqueza ambiental; 

Desenvolvimento de indústrias e serviços relacionados 
com o desporto e atividades ao ar livre; 

Boa relação de proximidade entre os perímetros 
circunscritos e dos principais equipamentos coletivos; 

Aceitação da bicicleta por parte da população 
(resultados inquérito); 

Boas condições climatéricas; 

Existência de vazios urbanos com potencial; 

Rede viária consolidada e diversificada. 

Desordenamento urbanístico e territorial, existência de 
zonas desqualificadas e de áreas urbanas de génese 
ilegal e progressiva desqualificação do centro histórico 
de Alcabideche; 

Degradação do edificado. Desqualificação do 
edificado que alberga atividades económicas e 
industriais; 

Ausência de estrutura urbana (território desarticulado); 

Área socialmente isolada em relação ao concelho; 

A ocupação caracterizada pela dispersão em torno 
dos núcleos antigos; 

Insegurança nos bairros sociais e áreas industriais 
(Alcabideche/Cabreiro e Alcoitão/Adroana); 

Fraca capitação de espaços verdes públicos urbanos 
para recreio e lazer; 

Baixas habilitações académicas;  

Desqualificação dos espaços públicos centrais, e 
inexistências ou má qualidade do restante espaços 
públicos; 

Modelo de mobilidade assente sobretudo no modo 
rodoviário, especialmente em formas de utilização 
individual; 

Elevada taxa de motorização. Zonas de 
congestionamento rodoviário; 

Algumas limitações da rede viária que podem limitar a 
integração de faixa ciclável; 

Inexistência de regras, e/ou políticas de 
estacionamento; 

Descontinuidades nas infraestruturas pedonais, e 
existência de “barreiras” aos modos suaves; 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Existência de um quadro de instrumentos de 
ordenamento e gestão do território (planeamento 
estratégico) que permite introduzir fatores de 
racionalidade e competitividade nas decisões de 
ocupação de espaço; 

Áreas industriais em declínio que podem ser 
requalificadas e direcionadas para novas utilizações; 

Recente desenvolvimento de alguns processos de 
requalificação do espaço público; 

Investimento autárquico na mobilidade ciclável; 

Previsão de implantação de canal de TPSP, que 
atravessa a UOPG2 no sentido longitudinal. 

Prosseguimento de um crescimento urbano extensivo, 
comprometendo recursos naturais, qualidade de vida 
das populações e atratividade do território; 

Fragilidade do tecido empresarial local no 
financiamento e no investimento em projetos 
estruturantes e em parcerias público privadas; 

Dificuldades de articulação de políticas sectoriais 
nacionais com implicações espaciais no concelho e 
insuficiente flexibilidade de gestão na administração 
pública; 

Forte pressão para alteração do uso de zonas 
ambientalmente preservadas; 

Dos objetivos estabelecidos para a AI, entre os quais definem as medidas a adotar na solução 

para implementação dos modos suaves, selecionaram-se os seguintes: 
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1) Compactar mais a ocupação habitacional;  

2) Melhorar a repartição modal das deslocações obrigatórias a favor de transportes alternativos e 

modos suaves; 

3) Aumentar a frequência do TP regular de rebatimento ao comboio; 

4) Melhorar as acessibilidades a escolas, ao emprego, e equipamentos coletivos; 

5) Reconfigurar a rede viária e o espaço público local em critérios de segurança e conforto; 

Tendo em conta o diagnóstico efetuado no ponto II e III e, respeitando a hierarquia de decisão 

exposta na Tabela 12, é proposto o seguinte conjunto de ações a implementar:  

i) Compactação Urbana: Desenvolvimento de políticas que promovam a compactação urbana, que 

associem a contenção do crescimento urbano com políticas de regeneração, reabilitação e 

renovação. Promoção de usos mistos, em conjunto com o preenchimento dos espaços vazios, 

nomeadamente dentro dos três perímetros identificados no âmbito deste estudo. 

ii) Infraestruturação ciclável: As características das vias de 3º e 4º nível permitem na sua grande 

maioria a implementação de infraestruturas cicláveis, com especial apetência para a introdução de 

faixas cicláveis na rede rodoviária existente. 

iii) Requalificação da rede pedonal e espaço público: Devem ser identificadas e eliminadas as 

principais descontinuidades da rede pedonal existente. O processo de requalificação deve beneficiar 

o espaço público, centrando-se no peão (em muitos casos é impossível proceder ao alargamento dos 

passeios por se tratar de uma malha consolidada, noutros é possível proceder à eliminação do 

estacionamento de forma a permitir este tipo de intervenção). 

iv) Estruturação da AI, via implementação de uma rede de modos suaves: Foram identificados três 

núcleos compreendidos na AI, com base nas concentrações demográficas e na distribuição das 

funções urbanas. Considera-se, pelas características naturais (patamar 120m), estrutura viária 

(permite realocar espaço aos modos suaves), oferta e procura (relação entre população e uma boa 

rede de equipamentos disponíveis), que estão reunidas as condições para a proposta incluir uma 

solução, que integre os três núcleos por via da implementação de uma rede de modos suaves. O 

modo ciclável é o ideal para as viagens entre núcleos (mais “longas”) e as viagens a pé melhores 

para vencer distâncias menores dentro dos núcleos.  

v) Adoção de Zonas 30: Definição de zonas 30 junto às principais zonas residenciais, em ruas onde 

foi verificada elevada atividade funcional, na proximidade dos principais estabelecimentos de ensino e 

quando atravessadas por percursos integrados na rede de modos suaves. Beneficiando assim o 

espaço público e a coexistência intermodal (em benefício do peão e do TP e em prejuízo do TI). Em 

certos casos, nomeadamente no centro histórico de Alcabideche, mais propriamente no “Largo de 

Alcabideche”, considera-se adequada a pedonalização do espaço destinado atualmente ao 

estacionamento automóvel. 

vi) Reorganizar o estacionamento: Proceder ao reordenamento do estacionamento, em especial 

dentro das “Zona 30” (a implementar). Implementar bolsas de estacionamento situadas 

estrategicamente em espaços vazios, em articulação com o TP, devolvendo o espaço público ao 

usufruto da população. Implementar políticas de estacionamento, em especial nas vias 

compreendidas nos aglomerados urbanos identificados.  
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IV- Proposta AI - Cascais 

Com o objetivo de definir as 

infraestruturas destinadas à 

implementação de modos suaves, são 

sobrepostas as diversas “layers” 

estudadas: condições naturais 

(patamares), concentrações 

demográficas (procura); rede viária 

(capacidade de implementar de forma 

integrada os modos suaves); 

identificação das vias e pontos onde 

predomina a oferta de TP (oferta TP), e 

áreas onde converge maior diversidade de equipamentos públicos por classe de uso (oferta). Dentro 

dos núcleos identificados, foram selecionados os conjuntos de vias (nível 3 e 4) que formam a 

estrutura de cada uma das centralidades e, que permitem, pelas características do seu perfil 

transversal e longitudinal, a implementação dos modos suaves (pedonal e ciclável), que serão alvo de 

intervenção no âmbito da proposta que se apresenta de seguida. 

Conjunto de Propostas AI 

No geral é necessária a implementação de soluções que proporcionem um aumento da 

densidade dos três aglomerados identificadas nos limites da AI (Centro de Alcabideche, Alcoitão, 

Bairro Adroana), em beneficio da transferência modal para os modos suaves. É necessário também, 

beneficiar a vertente do espaço público e social, através de uma estrutura contínua que compreenda 

espaços livres e acesso a equipamentos coletivos. Propõem-se para a AI um conjunto de quatro 

propostas consideradas prioritárias que compreendem as soluções do ponto III: 

a) Intervenção Urbana: Promover a programação estruturada da consolidação dos 

aglomerados urbanos e contenção do fenómeno de construção dispersa e urbanização difusa. O 

incentivo à reconstrução e à reabilitação de edifícios, em detrimento da construção nova e, o 

desenvolvimento de programas habitacionais, orientados para áreas e necessidades específicas, 

nomeadamente a requalificação do espaço público (praças e passeios públicos) e da rede viária, a 

implementação de “zonas 30”, em especial nos perímetros dos aglomerados representados, com o 

objetivo de aumentar a densidade urbana. 

Os conteúdos do PDM e do PAMUS devem ser amplamente contemplados para o 

aprofundamento destas propostas. Como exemplo, no âmbito do ETAC são propostos projetos de 

requalificação urbana, que permitem a criação de ruas e praças atrativas, em benefício da utilização 

do espaço público, e da promoção dos modos suaves. Em concreto são propostas intervenções em 

Alcabideche, e envolvente ao CascaiShopping (Anexo 10). 

b) Promover a mobilidade, as acessibilidades e o estacionamento: Com base em solução 

devidamente suportada em “estudo de tráfego”, dando solução às questões do sistema viário num 

quadro que englobe o conjunto de acessibilidades existentes e articulado com o sistema multimodal 

de TP, valorizando as soluções de deslocações a pé e em bicicleta. 

Figura 27 – Aglomerados urbanos/ Vias selecionadas 
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 c) Definir, quantificar e localizar as infraestruturas pedonais e cicláveis: Criação de uma 

rede hierarquizada segura, coerente, direta, atrativa e confortável, que assegure a equidade no 

acesso a infraestruturas, equipamentos coletivos e serviços de interesse geral (ensino, saúde, 

emprego). Promover a qualificação e expansão da rede pedonal e ciclável estruturante, em benefício 

do acesso às funções urbanas, ou seja, que vise a melhoria da acessibilidade pedonal e ciclável. 

Neste contexto foram consideradas zonas onde:  

 Existe maior potencial de transferência de viagens do TI para o modo pedonal (zonas com 

maior concentração de viagens em TI com distâncias iguais ou inferiores a 1,5 km);  

 Existe maior concentração de emprego (superior a 25 postos de trabalho /ha);  

 A distância pedonal pode servir a comunidade escolar; 

 Se localizam os Núcleos Urbanos com Valor Patrimonial (classificação da CMC) com maior 

concentração de comércio, serviços e equipamentos;  

 Se localizam os principais eixos de acesso ao TP, e respetivos acessos em modos suaves. 

Uma vez selecionadas as zonas de intervenção prioritária, foram identificados os percursos 

principais a incluir na rede pedonal e ciclável estruturante. Foram consideradas as ligações pedonais 

aos principais pólos geradores (Cascaishopping, IBN Mucana, Secundária de Alcoitão, Hospital de 

Cascais, entre outros equipamentos coletivos e serviços), incluindo os pólos com uma localização 

excêntrica aos aglomerados urbanos, e em articulação com a rede de TP. 

Tabela 27 - Composição equipamentos e serviços AI 

Classe equipamento Descrição Quantidade 

Culturais e Recreativos 

Núcleo Museológico  1 

Galeria 1 

Biblioteca escolar 2 

Auditório 1 

Espaço polivalente/multifuncional 1 

Livraria 2 

Arquivo Histórico Municipal 1 

Ludoteca 1 

Cinema 7 

Social 

Unidades p/ crianças e jovens em geral 4 

Unidades p/ idosos e dependentes 6 

Unidade p/pessoas c/ deficiência ou doença   1 

Unidades p/ família e comunidade em geral 4 

Saúde 

Hospitais (Cascais e Alcoitão) 2 

Rede de cuidados Diferenciados 1 

Rede de cuidados Primários- Agrupamento CS de Cascais 2 

Farmácia 3 

Unidade rede de emergência – Associação de Bombeiros 1 

Escolar 

Escola-Sede 2 

Estabelecimento escolar público 10 

Estabelecimento escolar privado 4 

Agrupamento escolar 2 

Escola Superior de Saúde 1 

Territórios Desportivos 

Grande Campo de jogos Formativos 1 

Pequeno campo de jogo 4 

Piscina formativa 1 

Sala de desporto formativa 4 

Pista de atletismo 1 

Campo de ténis 1 

Grande Comércio 

Grande Centro Comercial (Cascaishopping) 1 

Mercado (da Âdroana) 1 

Hipermercado (Makro) 1 
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Proposta de implementação de rede estruturante de modos suaves na AI, em articulação com 

a rede de TP, aglomerados urbanos (procura), e espaços de equipamentos de uso coletivo (oferta). 

 

Figura 28 Proposta/ Equipamentos/Núcleos urbanos/ Rede TP rodoviário 

 A proposta inclui também, contemplando a implementação de redes pedonais e cicláveis nas 

vias existentes selecionadas, liga os três aglomerados através dos principais percursos entre eles, e 

integra a rede de equipamentos.  

 

Figura 29 – Conjunto de propostas para implementação dos modos suaves, pedonal e ciclável (AI) 
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A proposta compreende a implementação de uma rede de mobilidade suave estruturante. As 

características da rede viária existente contemplam a integração do modo ciclável no tráfego 

motorizado em espaço próprio, complementado com o modo ciclável em coexistência com o tráfego 

motorizado (no conjunto de vias cujas as características não o permitam introdução de faixa ciclável).  

Foi também contemplado na proposta uma rede de “dock stations” para parqueamento de 

bicicletas pessoais, e também um Sistema de Bicicletas Partilhadas Público (SBPP), distribuído 

estrategicamente de forma a privilegiar o acesso aos principais pontos de interesse (principais 

origens/ destinos). 

Outras medidas urbanísticas a equacionar na AI 

Para complementar o reforço da conectividade da rede proposta, deverão ser previstas 

soluções universais para a resolução de problemas pontuais identificados na AI. Com especial 

atenção à rede viária existente, tendo em conta, estreitamentos de via, criação de bermas, melhoria 

da visibilidade em cruzamentos, entre outras recomendações da mesma natureza. 

Neste domínio, o PDM avança ainda, para garantir a criação da rede estruturante, que deve 

ser contemplada na intervenção proposta, as seguintes implicações na rede existente contemplada: 

 A 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); 

 A reformulação de cruzamentos, de forma a melhorar a integração das bicicletas com o resto 

do tráfego; 

 A realização de 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); 

 A introdução de sinalização rodoviária (horizontal e vertical) que assinale a presença de 

velocípedes); 

 A melhoria na sinalização de orientação, incluindo informação sobre a localização de 

estacionamento para bicicletas e percursos cicláveis; 

 A melhoria da iluminação de modo a tornar os percursos mais seguros.  
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5. Conclusões do estudo e futuros desenvolvimentos 

Durante muito tempo, em Portugal, a mobilidade suave teve um papel marginal no 

planeamento da mobilidade e dos transportes, como pode ser comprovado pelos baixos valores 

apresentados na matriz de indicadores de mobilidade, nomeadamente a elevada taxa de 

motorização. A forma não planeada como foi ocupado o território também demonstra a 

desconsideração que existiu relativamente à mobilidade e aos seus potênciais problemas. Porém, 

atualmente, e apesar do atraso face a alguns países europeus, já se verificam alguns resultados 

positivos da implementação dos modos suaves de deslocação (bons exemplos). Contudo, alguns 

destes projetos de implementação dos modos suaves têm ainda de amadurecer para que consigam 

ser enraizados nos hábitos quotidianos dos portugueses, de forma a integrarem uma verdadeira 

alternativa à cultura de mobilidade monomodal atual, centrada na depedência da utilização do 

automóvel. 

Conclui-se que a infraestruturação é sem dúvida uma solução importante, no entanto terá de 

ser acompanhada de outras que reforcem a opção pelos modos suaves. Apenas com base num 

sistema multimodal, em que contemple a prática generalizada dos modos suaves em articulação com 

um sistema de TP de qualidade e competitivo, será possível fazer frente à preferência generalizada 

pelo uso TI. A implementação de uma nova cultura de mobilidade sustentável transversal a toda a 

sociedade terá de surgir pela constatação individual da irracionalidade e insustentabilidade do uso do 

TI. Portugal ainda está bastante afastado deste cenário, especialmente nas zonas onde a ocupação é 

dispersa e onde é difícil a implementação de um sistema integrado multimodal competitivo (dado que 

a taxa de motorização é mais elevada). No entanto é preciso abraçar o desafio e envolver todos os 

atores da sociedade, fazendo uso de sistemas inovadores, e planeando para que se torne possível 

alcançar soluções que beneficiem todos. 

Conforme se verificou, a implementação de redes destinadas à mobilidade suave ocorre naturalmente 

num contexto local, mas resulta de um processo de reflexão profundo sobre o sistema de 

deslocações global. Cabe às autoridades Municipais (locais), elo chave de uma cadeia de decisão 

política, planear e garantir as melhores soluções para a implementação dos modos de mobilidade 

suaves. Estas soluções devem refletir as necessidades e características do contexto do território 

municipal, em função dos seus efetivos populacionais e das suas características naturais, e é por isso 

necessário compreender o território nas suas várias dimensões, para que as propostas tenham o 

maior aproveitamento possível. Conforme refere Nuno Portas, “(...)ter em conta a complexidade dos 

problemas é a condição necessária e suficiente para se chegar à simplicidade das soluções.(...)“ 

(CMB 2008:85). Verifica-se ainda que o acesso a informação proveniente de inquéritos à mobilidade, 

e o acesso a outros dados de qualidade referentes ao território, é extremamente relevante para o 

planeamento dos modos suaves.  

O fenómeno do desenvolvimento tecnológico está constantemente a reforçar o conjunto de 

ferramentas de auxílio a este processo, o que tem permitido obter soluções mais sustentadas e 

eficazes. Por outro lado, este mesmo fenómeno pode, a curto prazo, ser responsável pela alteração 

da forma generalizada que se tem dos sistemas de mobilidade atuais. O tema da mobilidade urbana 

está na ordem do dia, e sucedem-se as notícias sobre soluções inovadoras que preveem cenários 
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revolucionários para a forma como nos deslocamos. É necessário acompanhar as mais recentes 

inovações tecnológicas associadas ao ramo da mobilidade e dos transportes, e incluir na reflexão a 

implementação dos cenários mais prováveis que resultem do impacto dessas inovações. 

Futuros Desenvolvimentos 

Tendo em conta que existe um longo caminho a percorrer para conseguir alcançar os níveis 

de utilização dos modos suaves de outros países europeus, incentiva-se a continuação da 

investigação aqui desenvolvida, o que deve incluir a aplicação da metodologia a novos casos de 

estudo, o que também irá contribuir para o seu aperfeiçoamento. No contexto apresentado, 

considera-se necessário aprofundar e aperfeiçoar a metodologia desenvolvida nos seguintes pontos: 

Caraterização: Quanto mais aprofundada for a caraterização da zona estudada melhores e 

mais adequadas serão as soluções. Recomenda-se, sempre que possível, a realização de inquéritos 

à população, inclusão de estudos adicionais de caraterização demográfica, e se realize o 

levantamento das características detalhadas da rede viária (sentido, largura, interceções, sinalização, 

estado de conservação). Por se pretender que a implementação dos modos suaves integre um 

sistema multimodal, aconselha-se também a inclusão de estudos de tráfego automóvel, de 

caracterização da rede de TP implementada, e  dos modos em que se efetua o estacionamento. 

Análise espacial: Conforme exposto no ponto 2.4, a análise com recurso a software SIG tem 

base num processo “on-going”, sujeito a constantes atualizações, pelo uso de dados atualizados e 

pelo recurso a metodologias e TIC inovadoras, nomeadamente pela atualização dos softwares SIG 

(ex: novas extensões). Recomenda-se a complementação do estudo através do aprofundamento de 

processos desta natureza, que produzam resultados capazes de traduzir a complexidade da 

conjugação das demais variáveis associadas ao território, de forma a garantir decisões técnicas mais 

fundamentadas e precisas.  

Numa fase posterior, sugere-se a programação de funções de análise SIG (em função da 

repetição do procedimento metodológico), com o objetivo de melhorar o sistema, tornando-o mais 

rápido, fiável, eficaz, e simples de utilizar. 

Regras urbanísticas: No sentido do desenvolvimento de soluções e propostas que 

contemplem todas as recomendações urbanísticas existentes, pretende-se reunir em apêndice o 

conjunto de regras urbanísticas que garantam a qualidade das soluções e acessibilidade inclusiva 

(design universal), independentemente das particularidades da área da sua implementação. 

Recolha de indicadores: No sentido de reunir cada vez mais qualidade/quantidade do 

conjunto de indicadores, para garantir que a metodologia produza as melhores soluções. O recurso 

às novas tecnologias, tem permitido, a recolha e medição de novos parâmetros, que podem 

representar um valioso contributo para várias fases da metodologia. Pretende-se, ainda no âmbito 

deste caso de estudo, recolher e calcular um conjunto mais alargado de indicadores, de acordo com a 

tabela 16 apresentada no ponto 2.5. 

Promover projetos de requalificação urbana: Compreendendo um nível de intervenção mais 

aproximado, a metodologia pode compreender um próximo passo, que diz respeito a ações e projetos 

de requalificação urbana em pontos-chave estratégicos, identificados pela proposta desenvolvida. 
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7. ANEXOS  

ANEXO 1 – Resumo regras urbanísticas para implementação de infraestruturas pedonais 
(Viegas 2008) 

Largura perdida (metros) em infraestruturas pedonais devido a 
obstáculos  

 

Perfil transversal de infraestrutura pedonal  

 

Recomendações de larguras mínimas (metros) a adotar 

 

Processo para determinar a melhor solução em 
situações de espaço limitado 

 

Perfil longitudinal de rampa para peões  
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ANEXO 2 – Ficha resumo regras urbanísticas para implementação de infraestruturas 
cicláveis (Viegas 2008) 

Coexistência do modo ciclável e do tráfego motorizado 

Largura das bermas a adotar (metros) 

 
 

Perfil-tipo para uma via com duas vias de circulação e bermas 
pavimentadas  

 
Faixas cicláveis 

Síntese de critérios de escolha: bermas pavimentadas e 
faixas cicláveis 

 

Perfil tipo para uma faixa de rodagem com duas vias de 
circulação e faixa ciclável  

 

 

Pistas cicláveis 

Perfil tipo para uma faixa de rodagem com duas vias de 
circulação, faixa ciclável e pista ciclável bidirecional  

 

Largura (metros) das pistas cicláveis a adotar 

 

RECOMENDAÇÕES PARA O PROJECTO DE INFRAESTRUTURAS PARTILHADAS 

 

Largura (metros) a adotar em pistas partilhadas 

 

 

Tipologias recomendadas para a implementação de pistas 
partilhadas  

 



 

III 

 

ANEXO 3 – Patamares Orográficos e respetiva ciclabilidade Concelho de Cascais (ED 2016) 

Uma vez que a orografia do território se apresenta como uma importante limitação à abrangência das 

deslocações em bicicleta no concelho, apresenta-se ainda a mesma análise considerando bicicletas 

elétricas, de forma a se poder avaliar o impacto da sua eventual introdução num SBPP. 

Esta classificação permite-nos também identificar os constrangimentos à circulação fora dos 

patamares identificados, contribuindo assim para a sua futura resolução no âmbito dos investimentos 

previstos na ciclabilidade dos eixos viários.  

 

Delimitação de áreas de influência às centralidades identificadas, (10 min) de acordo com as classes de declive da AASTHO. 

Esta análise, independente das condições de circulação dos eixos viários, afina as delimitações de 

patamares orográficos, deixando apenas de parte o patamar Areia, pelo facto de não representar uma 

centralidade e como tal não refletir um padrão de deslocações urbano. Conclui-se que os patamares 

analisados são potencialmente transponíveis a partir das centralidades identificadas para 

deslocações em bicicleta convencional da ordem dos 10 minutos, pese embora a inadequação 

dos principais eixos viários para a circulação em bicicleta.  

No entanto, é de destacar que no caso da circulação em bicicleta elétrica, as condições de circulação 

embora relevantes, não são tão limitadoras (pela maior aproximação de velocidades entre bicicleta e 

veículos motorizados e pelo menor esforço nas zonas de maior declive). 

Este facto, aliado à área de influência estimada - mais do dobro relativamente à da bicicleta 

convencional, e não condicionada pelos patamares orográficos – torna a aposta na bicicleta 

elétrica num aspeto essencial no presente estudo e do futuro SBPP. 

A relação quantitativa entre as áreas de influência nos dois tipos de bicicleta e a população servida 

pode-se resumir nos seguintes indicadores: 

Ciclabilidade 
potencial 

Área de influência 
bruta 

(polígono convexo relativo 
à rede servida a 10 min de 

cada centralidade) 

Cobertura 
espacial 

(Área de influência / 
Área do Concelho – 

97,4 Km2) 

Percentagem 
incluída nos 
patamares 
orográficos 

População 
servida 

(bom base no 
censo 2011) 

Bicicleta convencional 22 km
2
 22% 80% 33% (67.439) 

Bicicleta elétrica 53 km
2
 54% 88% 80% (164.553) 
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Objetivos estratégicos para a mobilidade ciclável 

Os sistemas de bicicletas públicas partilhadas (SBPP) existentes nas diversas cidades do mundo são 

desenhados e implementados de forma a alcançar diversos objetivos estratégicos, nomeadamente: 

 Resolução do problema do ‘último quilómetro’, focado em aumentar a 
acessibilidade dos transportes públicos, estendendo a sua área de 
influência; 

 Reduzir investimentos em infraestruturas pesadas de transportes (seja 
públicos seja privados), oferecendo um sistema alternativo de deslocação 
porta-a-porta; 

 Alcançar objetivos pré-determinados de repartição modal ou de emissões de 
GEE; 

 Entre outros. 

Tendo em conta a meta já definida no ETAC, observando a tendência de evolução da repartição 

modal atrás referida, e tendo ainda em consideração as propostas do PAMUS, adota-se a meta 

avançada pelo ETAC como critério mínimo de dimensionamento: 

 Em 2021, 3% das deslocações serão realizadas em bicicleta, a grande parte das 
quais em SBPP, o que representará acima de 12.000 viagens/dia. 

Complementarmente, adota-se um critério mínimo de concretização da infraestrutura ciclável prevista 

(ETAC/PDM e propostas em curso na CMC): 

 Em 2021, 50% da rede ciclável prevista para o município deve estar 
concretizada, o que corresponderá à concretização de aproximadamente 64 km. 

O horizonte temporal escolhido é o definido pelo ETAC (data do próximo censo), incorporando o 

horizonte 2020 associado às ações do PAMUS. 

Medidas complementares para a promoção da bicicleta 

Considera-se que a promoção da utilização da bicicleta no concelho de Cascais não pode ficar 

baseada exclusivamente num sistema de partilha de bicicletas municipal, devendo ser 

complementado com outras medidas complementares, designadamente: 

 Apoio à aquisição de bicicletas urbanas, favorecendo bicicletas elétricas 

e/ou dobráveis, o que facilita a sua articulação com o transporte coletivo; 

 Instalação de estacionamentos para bicicletas junto dos principais 

pólos geradores/atractores de tráfego e das estações de caminho-de-ferro; 

 Melhoria das condições de circulação em bicicleta, o que implicará a 

construção de ciclovias / vias cicláveis na rede viária principal do município, 

acompanhada por medidas de acalmia de tráfego na restante rede viária 

municipal. 

 Implementação da rede ciclável estruturante, faseada de acordo com a 

cobertura nas zonas de maior densidade e priorizando as intervenções que 

visem o aumento de conectividade e resolução de barreiras dentro dos 

patamares orográficos. 
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ANEXO 4 – Ficha Síntese: Caraterização Território (TIS d5 2011:197) 

 

  

TerritórioAlcabideche

% no Conc.

10

29

10

39%

61%

21%

18.840

5.460

22%

emp.

Densid. Emprego / 100 Hab.

alun.

12.750

10%

6.350

1.090

emp./100 hab

92%Privado

Rácio Emp+Est/Pop (5) (2008)

Apartamento (2)

(2) Não são abrangidos os alojamentos das zonas 1.04, 6.11 e 6.21

0,40

12%

13%

12%

0,30

Concelho

9.980

6.720

60%

40%

(5) considerando apenas os estudantes do ensino superior

considerando a inform. dispon. em 5 estabelec. num total de 12 (Coop. e IPSS também se incluem)

considerando a informação disponível (não exaustiva)

pes./ha

Freguesia

36 43Dens. Activ.Humana (5) (2008)

(4)

Alojamentos (2001)

Alojamentos (2008)

Var. Alojamentos (2001-2008) 23%

Centros Comerciais e Principais Superfícies Comerciais:

O autódromo e o parque natural Sintra-Cascais são os principais pólos turísticos da 

freguesia, que também beneficia da localização de alguns dos principais campos de 

golfe do concelho.

Pólos Turísticos:

O Cascaishopping é o maior centro comercial do concelho, tendo registado em 2009 

mais de 11 milhões de visitantes por ano. Na sua envolvente destacam-se ainda 

outras superficies comerciais, nomeadamente, a Makro, Toys'R'Us, AKI, Staples e 

Conforama. Encontra-se prevista a abertura da Decathlon, junto ao novo hospital.

39

3.890

30

Ocupação do Território

Moradia (2)

aloj.

aloj.

aloj.

Pop. Juvenil (10-19 anos)

Pop. Idosa (+ 65 anos)

Densidade Populacional (2008)

25

hab.

2.470

10

em Estab. Públicos alun.

ha

ha

21%

26%

55.070

11.450

3.927

Freguesia

hab/ha

Principais Pólos de Emprego:

30.290

Dens. Emp. + Estud.(5)

Estudantes (2008)

alun.

pes./ha

em Estab. Privados (4)33Dens. Bruta População (2008)

hab.

Geração

Dens. Bruta População (2001)

4.770

12%

Atracção

Emprego (2008)

Densid. Bruta Emprego (2008)

Público (3)

Freguesia

31.800

% no Conc.

(3)

19%

21%

12%aloj.

População (2008) 35.570 hab.

23

hab/ha

Concelho

Área Total

Var. População (2001-2008)

hab. 19%

21%

170.680

188.280

4.280

89.980

16.900 17%

Principais Pólos de Estudo:

Cerca de 1/4 do emprego existente no concelho concentra-se em Alcabideche, 

sobretudo devido aos postos de trabalho localizados no Cascaishopping e nos 

espaços comerciais envolventes.

Apesar do maior pólo de estudo ser privado (Esc. Salesiana de Manique), os estab. 

de ensino em Alcabideche são maioritariamente públicos (68%). Nesta freguesia 

localiza-se um dos dois pólos de ensino superior do concelho, a Escola Superior de 

Saúde de Alcoitão (ESSA).

13.750 15%

Equipamentos de Saúde:

Os residentes da freguesia beneficiam da oferta da Ext. de Saúde de Alcabideche. O 

Centro de Medicina Física e Reabilitação de Alcoitão também se localiza nesta 

freguesia. A componente de saúde será reforçada com a inauguração do novo 

Hospital de Cascais, o qual servirá todo o concelho e oito freguesias de Sintra.

Área Ocupada (1)

(1)

emp./ha

8%

Capacidade Alojam. Hoteleiro 480

17% 10

População (2001)

É a maior freguesia do concelho mas apenas 1/3 do território é ocupado (ou passível de ser ocupado) por usos urbanos. É das freguesias com maior dinâmica de construção de 

novos fogos. Domina a ocupação urbana de baixa densidade organizada em função de bairros de "moradias" ou de edifícios plurifamilares de baixa altura. Apesar de ser das 

freguesias com maior concentração de emprego (25% do total do conc.) corresponde a um território no qual a função residencial é dominante (39 empregos/100 hab.). 

Actualmente os principais pólos de atractividade são o Cascaishopping (e envolvente) e os equipamentos de saúde (Alcoitão) e de ensino superior (ESSA). Brevemente esta 

atractividade vai ser reforçada com a entrada em funcionamento do novo Hospital de Cascais. 

101.030

46.950

53.850

20.730

28.210

emp.

camas 7%7.360

13.840

49.600

Concelho

1.398

Área ocupada ou passível de ser ocupada com 

usos urbanos

25%

20%

emp.
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ANEXO 5 – Ficha Síntese: Caraterização da população residente (TIS d5 2011:198) 

 

  

(2) Em relação às viagens terminadas

Inquéritos de Opinião

Os residentes em Alcabideche estão satisfeitos com a oferta da rede viária; pelo contrário, são neutros relativamente à segurança rodoviária (25% considera que a rede viária é 

pouco segura) e estão insatisfeitos com a conservação da rede da rodoviária (37% acha que esta está em mau estado de conservação).

A população de Alcabideche declara-se insatisfeita com a oferta de estacionamento na via e em parque.

Os residentes em Alcabideche declaram estar satisfeitos com a oferta em transporte colectivo rodoviário e ferroviário, mas neste último caso, apresentam o grau de satisfação 

mais baixo (o que estará relacionado com a ausência de um serviço directo).

A população está insatisfeita com as condições de circulação em modos suaves. Cerca de 54% dos residentes consideram não existir condições gerais de circulação e 70% 

consideram não existir condições de circulação para pessoas com mobilidade reduzida.

Apartamento (1) 2.690 aloj. 29% 22.930 41%

Moradia (1) 6.440 aloj. 71% 32.340 59%

aloj. 40% 53.870 53%

Disponib. Estacionam. Privativo 9.130 aloj. 55.270

Frequência de Viagem (2)
Moradia (1) 9.980 aloj. 60% 46.930 47%

Apartamento (1) 6.720

57% 109.811 58%

Freguesia Concelho

Alojamentos 16.690 aloj. 100.800

Modo de Viagem (2)

Parque Automóvel 17.410 veic. 93.290 19%

População que Conduz 20.440 hab.

Freguesia Concelho % no Conc.

Taxa de Motorização 489 veic./1.000hab 495

Concelho

Dim. Agregados Familiares 2,8 hab./agregado 2,7

Agregados sem Automóvel 4.606 16% 28.158 18%

19%

Viagens Internas 19.790 viag. 119.300 17%

Motivo de Viagem (2)

Freguesia

Viagens Iniciadas 63.350 viag. 333.030 19%

Status Social
Viagens Terminadas 63.450 viag. 333.160

Distância Média de Viagem (2) 8,9 km 9,4

Dinâmicas de Mobilidade do Total de Viagens

Freguesia Concelho % no Conc.

etapa/viagem 1,2

Duração Média de Viagem (2) 22 min. 22

9%

Nº Etapas / Viagem 1,2

2,3

Nível de Instrução Imóveis 3.360 hab. 12% 13.612

Nº Médio Viagens / Pess. Móvel 2,3 viag./hab.

Nº Médio Viagens 2,0 viag./hab. 2,1

58.570 viag. 328.250 18%

Freguesia Concelho

Concelho % no Conc.

Viagens

Características Gerais da População Residente Dinâmicas de Mobilidade da População Residente

Estrutura Etária Freguesia

Taxa Média de Amostragem 3,0%

(1) Não é abrangida a população das zonas 1.04, 1,07, 6.09 

e 6.21 e a população com idade inferior a 14 anos.

População (2008) 35.570

População Inquirida (1) 28.880

Alcabideche Mobilidade

15-24 anos

17%

25-44 anos

40%

45-64 anos

27%

+65 anos

16%

A
7%

B
21%

C
22%

D
35%

E
14%

19% 3% 23% 20% 10% 20% 4%

Curso Universitário Curso médio / Politécnico 7º ano liceal (12º ano actual)

5º ano liceal (9º ano actual) 2º ano liceal (6º ano actual) Instrução primária completa

Analfabeto

43% 20% 17% 4%3% 12%

Regresso a casa Trabalho Compras Assuntos pessoais Actividades de lazer Outros

Pé

14%

TI

69%

TC

14%

Todos os dias
49%

2 a 3 x semana
26%

Raramente
24%



 

VII 

 

ANEXO 6 –Ficha Síntese: Acessibilidade em TI (TIS d5 2011:199) 

  

Total de viagens terminadas 63.450

Acessibilidade em Transporte Individual

Freguesia Concelho % no Conc.
Composição do tráfego

Extensão da rede viária:

Rede supra-concelhia (1) 9 km

324 km 1.148

3% 20 45%

Rede estrut. e distribuição (2) 65 km 20% 198 33%

Rede de acesso local (3) 251 km 77% 930 27%

População servida: Concelho
Volume de tráfego (HPT):

Rede supra-concelhia, 

estruturante e distribuição
19.690 hab. 55% 112.250 60%

Emprego servido:

Rede supra-concelhia, 

estruturante e distribuição
7.930 emp. 57% 32.600 59%

Alcabideche é atravessada por dois eixos viários de nível supra-concelhio (1ºnível): a 

A5 e, actualmente, a A30. Existem também outros eixos estruturantes  de 2ºnível, 

destacando-se a EN9/Av.Sintra, a EN6-8 e a 3ª Circular de Cascais.

Observa-se que nesta freguesia existem situações de saturação da rede em 

períodos de ponta na Rua de Cascais, na Rua dos Selões, na Rua das Fisgas e 

A30. Na Rua do Carrascal, próximo a São Domingos de Rana também existe algum 

congestionamento.

(1) Rede de 1º nível

(2) Rede de 2º e 3º nível

(3) Rede de 4º e 5º nível

Ambiente Urbano e Segurança Rodoviária

Freguesia Concelho

Ruído
Acidentes viários (4) 341 acid. 1.905

Em Alcabideche, os maiores focos de ruído são as auto-estradas e vias rápidas que 

ali se localizam, como a A5, a actual A30 e a 3ª circular.

Também o Autódromo se constitui como um importante foco de ruído, aliás um dos 

mais prejudiciais em todo o concelho (superior a 80dB).

4%

88%

8%

Atropelamento 12 acid. 4% 72

Colisão 291 acid. 85% 1.673

Despiste 38 acid. 11% 160

Tipo de acidentes (4)

Mortos 0 acid. 0% 3 0%
Freguesia Concelho

Feridos 21 acid. 6% 216 11%
Exposição ao ruído (6):

Danos no veículo 300 acid. 88% 1.624 85%
População 2.840 hab. 8% 13.990 7%

Danos na via 5 acid. 1% 43 2%
Emprego 1.610 emp. 12% 7.350 13%

Outros 15 acid. 4% 19 1%

1,7 (6) Para valores de Lden iguais ou superiores a 65dB

(4) Contabilizados no ano de 2008

(5) Calculado pela extensão da rede viária

Alcabideche Acessibilidades

Densid. acidentes viários (4) (5) 1,1 acid./km

2% 95% 3%1%

Motociclos Veículos Ligeiros Pesados de Mercadorias Pesados de Passageiros

TI
69%

TC
14%

Pé
14%

Outros
2%
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ANEXO 7 – Ficha Síntese: Acessibilidade em TP (TIS d5 2011:200) 

 

  

A auto-estrada A5 e, actualmente, a A30, são as principais barreiras físicas a assinalar 

como limitativas à acessibilidade pedonal.

Nesta freguesia a rede pedonal está integrada na rede viária e não existem percursos 

cicláveis. De modo geral, as condições de acessibilidade pedonal são reduzidas, já que 

em muitas das vias se verifica a inexistência ou más condições dos passeios.

Freguesia Concelho
Potencial de adesão à utilização 

quotidiana da bicicleta 7.830 hab. 31% 39.070 28%

Estrutura etária da população aderente:

Modos Suaves

Área BrutaTaxa de Motorização 489 veic./1.000hab 495 (10)

(9)
No caso da procura inclui os veículos em 

estado legal e ilegal
Parque Automóvel 17.410 veic. 93.290 19%

Freguesia Concelho % no Conc.

Taxa de Saturação 125% 109% 155% 124%

Tx. Ilegalid. (vias c/oferta) 30% 26% 32% 29%

Tx. Ilegalid. (geral) 64% 51% 61% 51%

Taxa de Ocupação 45% 53% 60% 60%

0,62 0,61 veic./aloj. 0,68

Tipo de Estacionamento

Densidade p/Alojam. 0,39 veic./aloj. 0,57 0,49 veic./aloj.

5,9 veic./ha 11,0 7,3 veic./ha 12,1Densidade p/Área (10) 4,7 lug/ha 10,1

10% 0 veic. 0% 600 2%4.890 9% 0 veic. 0% 2.950

veic. 2% 840 2%

Tarifados 0 lug. 0%

130 veic. 4% 1.220 4% 90

veic. 98% 32.300 96%

Reservados 230 lug. 4% 2.070 4%

2.830 veic. 96% 26.450 86% 3.870

62.500 10.250 veic. 68.920

Gratuitos 6.390 lug. 96% 50.540 88%

veic. 1% 1.310 2%

Global (9) 6.630 lug. 57.490 8.250 veic.

80 veic. 1% 3.900 6% 120Parques e Bolsas (9) 130 lug. 2% 5.420 9%

94% 10.130 veic. 99% 67.610 98%52.080 91% 8.180 veic. 99% 58.600

Densidade p/Alojam. 0,80 lug/aloj. 0,81

Estac. Público

Via Pública (9) 6.500 lug. 98%

Freguesia Concelho Freguesia Concelho

Estac. Privado

Lugares em garagem 13.310 lug. 81.980

Procura Nocturna

Freguesia Concelho

Estacionamento

Oferta Procura Diurna

Táxis per capita 1/2540 táxis/hab 1/860

(8) Para o PPT, período em que a oferta é mais elevada
Contingente 14 táxis 218

Praças de táxi 9 praças 55 (7) No caso da freguesia do Estoril, os indicadores reportam-se à estação de São Pedro do Estoril

Táxis

4.210 emp. 30% 21.639 39%

hab. 31% 63.477 34%

Viagens terminadas em Scotturb 8.110 viag. 36.130 Emprego

CD 24 circ./h 53 População 11.090

ha. 18% 1.389 24%PPT 32 circ./h 67 Área 260

PPM 34 circ./h 66 Cobertura territorial "melhor servida" (250m) (8)

96% 49.846 91%
Total diário 478 circ. 918

Emprego 13.310 emp.

Internas 11 car. 69% 24 60%
População 32.400 hab. 91% 171.691 91%

1.430 ha. 100% 5.048 89%
CD 10 circ./h 39

Área

PPT 15 circ./h

Freguesia Concelho

Cobertura territorial geral (250m)

PPM

40%

Total diário 211 circ. 806

Inter-concelhias 5 car. 31% 16

15 circ./h 58

59

parag. 758

Carreiras 16 car. 40

Status social

Scotturb e LT

Paragens

circ./h 3

Viagens terminadas em comboio 2.490 viag. 24.950

circ./h 7

CD 0

PPT 0

188

166

Horário (circ./hora):

PPM 0 circ./h 7

Serviços (7) 0 serv.

Estações 0 est. 7

4

Total diário (circulações) 0 circ.

Perfil do utilizador
Linha de Cascais

Sexo e estrato etário

Acessibilidade em Transporte Colectivo

Freguesia Concelho

34%

20%

39%

57%

9%

46%

18%

41%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

H

M

15 - 24 
anos

25 - 44 
anos

45 - 64 
anos

+ 65 anos

A
2%

B
14%

C
27%

D
37%

E
20%

15 - 24 anos
17%

25 - 44 anos
48%

45 - 64 anos
27%

+ 65 anos
8%

Legal
39%

Ilegal
61%

Legal
36%

Ilegal
64%
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ANEXO 8 – Indicadores globais mobilidade (TIS d2 2011:27) 

 

Tabela 28- Indicadores globais de mobilidade (TIS 2011) 
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ANEXO 9 – Objetivos Estratégicos (TIS 2011 d10) 

No âmbito do ETAC foram formulados objetivos 

fundamentais para alicerçar o processo de definição de uma 

estratégia de gestão da mobilidade mais sustentável e 

consentânea com as linhas de orientação nacionais e 

europeias. 

Os objetivos que se propõem no âmbito do ETAC: 

Objetivos Estratégicos: De carácter mais geral, sistematizam os 

resultados globais que se pretendem alcançar. 

Objetivos Específicos: Definem para cada uma das áreas de 

atuação os resultados a atingir, apontando já algumas pistas 

sobre como se pretende alcançar os objetivos preconizados. 

Objetivos estratégicos (TIS 2011 d10: 29) 

O desenvolvimento de uma estratégia de planeamento e de 

gestão da mobilidade tem que ter em consideração o que se 

pretende alcançar nas diversas vertentes que influenciam a 

mobilidade, devendo concorrer tanto quanto possível para 

aumentar a atratividade e a competitividade de Cascais no 

contexto da Área Metropolitana de Lisboa. Nesse contexto, 

apontam-se como Objetivos Estratégicos para o 

desenvolvimento do ETAC de Cascais. 

Objetivos específicos (TIS 2011 d10: 35) 

Conforme referido no capítulo anterior, as propostas do ETAC 

foram desenvolvidas tendo em consideração os objetivos 

específicos que norteiam a estratégia, uma vez que estes 

definem as linhas de orientação a seguir (ver figura seguinte).  

Seguidamente apresentam-se as propostas desenvolvidas no 

âmbito do ETAC, as quais foram organizadas em função dos 

objetivos específicos (e respetivas linhas de orientação) para os 

quais contribuem.  

O grau de detalhe de descrição das propostas não é homogéneo, 

já que nalguns casos foi possível descrever com bastante rigor 

as propostas e avaliar o seu contributo para as metas que se 

propõem alcançar e, noutros casos, estas traduzem um 

programa de intenções, para o qual não será possível avaliar de 

forma quantificada o seu contributo, mas que devem ser 

entendidas com o mesmo grau de importância das primeiras.  

Objetivos estratégicos ETAC 

Objetivos específicos ETAC 
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Melhoria das condições de acesso e estadia das interfaces e paragens de transportes 
coletivos (TIS 2011 d10:45) 

As condições de acesso e estadia nas principais interfaces e paragens de transportes coletivos são um dos 
aspetos que importa melhorar, uma vez que estas contribuem de forma inequívoca para aumentar a atratividade 
do TC.  
Esta análise foi realizada apenas para as interfaces de 1.º e 2º níveis, isto é, Cascais, Carcavelos e Parede, mas 
estas preocupações devem ser transpostas para as restantes interfaces (existentes e propostas), estimando-se 
que, na generalidade dos casos, as intervenções a realizar são do mesmo tipo das que são preconizadas para 
estas interfaces.  
As propostas descritas neste ponto apresentam um elevado nível de detalhe e são de baixo custo de 
investimento, mas a sua realização contribui efetivamente para a melhoria das condições na interface.  

As propostas apresentadas versam sobre aspetos “operacionais” não sendo aqui discriminadas para cada uma 
das interfaces, mas é possível contudo sistematizar as seguintes medidas consideradas:  

 Melhoria da acessibilidade pedonal e ciclável nas ligações à interface e na ligação entre as componentes 

ferroviária e rodoviária;  

 Instalação de infraestruturas para parqueamento de bicicletas;  

 Melhores condições de estadia, o que passa pela introdução de mobiliário urbano, pelo aumento da 

proteção face às condições climatéricas ou pela melhoria das condições de iluminação;  

 Qualificação urbanística e arquitetónica dos espaços de informação e venda de títulos de transporte, 

nomeadamente daqueles que servem as principais interfaces ferroviárias.  

Garantir a acessibilidade a pé para todos nos centros urbanos (TIS 2011 d10:52) 

Até 2017, e segundo o disposto no 
decreto-lei nº. 163/2006, os 
municípios portugueses têm que 
adequar as suas redes pedonais e a 
acessibilidade aos edifícios públicos 
e aos transportes públicos de modo 
a garantir a acessibilidade a todos, 
existindo já alguns municípios a 
desenvolver Planos Municipais ou 
Planos Locais de Acessibilidade para 
Todos.  
No contexto do ETAC foram 
identificados como preferenciais para 
a elaboração destes programas 
locais os centros dos núcleos 
urbanos com valor patrimonial 
(classificação CMC), onde a 
diversidade de usos existente é 
maior (maior potencial para 
deslocações pedonais) e onde é 
mais necessário intervir numa ótica 
de dinamização e requalificação dos 
espaços públicos. 

Melhorar as condições de segurança das deslocações pedonais, minimizando as situações de 
atropelamento 

Cruzando a localização dos acidentes envolvendo atropelamentos com a rede pedonal estruturante é possível 
identificar os eixos onde esta intervenção deverá ser prioritária. 
Para além destes eixos, importa referir que, das zonas identificadas como preferenciais para o desenvolvimento 
de Planos Locais de Acessibilidades para Todos, destacam-se, pelo n.º de atropelamentos registados, os 
núcleos da Parede e Cascais. Revela-se assim necessário, no âmbito deste Planos, desenvolver soluções que 
minimizem a ocorrência de atropelamentos. 
De modo a monitorizar a evolução da segurança das deslocações pedonais e a avaliar a eficácia das medidas 
que vão sendo introduzidas, propõe-se a realização regular de um diagnóstico e um programa de prevenção de 
atropelamentos, o qual deverá incidir especialmente sobre a rede pedonal estruturante. 

Garantir a qualidade das redes pedonais de forma permanente 

É fundamental garantir a qualidade das redes pedonais de forma permanente, o que pressupõe uma adequada 
monitorização das suas condições e da implementação das ações de manutenção adequadas.  
Para tal é fundamental estabelecer as metodologias e rotinas de recolha de informação que permitam ir 
acompanhando a adequação das infraestruturas pedonais aos seus utilizadores. Esta tarefa pode ser realizada 

Núcleos urbanos prioritários para o desenvolvimento de Planos Locais de 
Acessibilidade para Todos  
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recorrendo à participação dos cidadãos, o que permite, por um lado, descentralizar o esforço de recolha de 
informação e, por outro, envolver os cidadãos na gestão do seu bairro ou zona de trabalho. 
Neste âmbito recomenda-se a disponibilização de uma aplicação que permita ao cidadão aceder a um mapa 
onde poderá assinalar o local exato da ocorrência na via pública que necessite da intervenção da autarquia, 
identificando em cada caso o problema detetado. Esta ferramenta pode facilitar o processo de monitorização da 
qualidade da rede pedonal, estando já em aplicação em diversas autarquias nacionais. 

Divulgar as vantagens associadas às deslocações pedonais 

 Os processos de sensibilização, informação e educação assumem-se como um passo importante para uma 
maior consciencialização relativamente às consequências das diferentes escolhas modais, promovendo assim 
mudanças comportamentais nas deslocações.  
Neste sentido, recomenda-se:  

 A realização de campanhas de sensibilização sobre segurança rodoviária, os direitos dos peões e os 
benefícios de andar a pé, as quais poderão ser dirigidas a grupos-alvo (e.g., condutores, crianças e 
adolescentes) e basear-se em iniciativas pontuais (e.g., a Corrida na Marginal) ou então traduzir-se em 
campanhas de sensibilização em diversos formatos (e.g., folhetos, na revista municipal, muppies, internet, 
etc.);  

 A promoção de aulas de formação sobre a segurança nas deslocações pedonais (e.g. atribuição da “carta” 
do peão), junto às crianças que estudam no concelho, promovendo deste modo uma maior autonomia nas 
deslocações para a escola deste grupo etário;  

 A divulgação junto das escolas do 1.º ciclo do ensino básico de iniciativas do tipo Pedibus (“autocarro 
pedonal”), informando a comunidade escolar sobre os benefícios a estas associados. 

Promover as deslocações pedonais nos percursos casa-escola 

Nos últimos anos registou-se uma utilização crescente do automóvel nas deslocações casa-escola, em 
detrimento do modo pedonal, o que tem consequências na mobilidade atual dos pais e encarregados de 
educação (mais dependentes do automóvel) e contribui para aumentar a dependência do TI por parte das 
crianças que serão os futuros adultos.  
Com o intuito de contrariar esta tendência, o ETAC propõe a implementação de iniciativas que visem reduzir a 
dependência do automóvel por parte da população escolar, bem como aumentar as competências para o andar a 
pé (em segurança) e a independência das crianças residentes no concelho.  
Para além de divulgar os benefícios de iniciativas de PediBus, a autarquia deve envolver-se ativamente na sua 
implementação, sugerindo-se que sejam desenvolvidas ações de divulgação e de formação aos professores e 
encarregados de educação, ao mesmo tempo que seja fornecido um kit de implementação deste projeto na 
escola.  
Recomenda-se a realização de um projeto-piloto (que deverá desenrolar-se ao longo de diversos anos), no 
âmbito do qual sejam implementados circuitos de PediBus numa ou diversas escolas do concelho. Este projeto 

deve ser divulgado junto às restantes escolas do concelho e à população em geral, de modo a propagar os 
benefícios associados à implementação deste tipo de iniciativas  
As escolas com 1.º ciclo do Ensino Básico e com mais de 150 alunos, localizadas na envolvente da rede pedonal 
estruturante devem ter prioridade no desenvolvimento de iniciativas PediBus.  

Desenvolver as redes cicláveis, criando condições de conforto e segurança para a utilização 
da bicicleta nas deslocações de proximidade (TIS 2011 d10:58) 

Propõe-se a criação de uma rede 
hierarquizada, adequando a tipologia de 

percursos cicláveis aos volumes de 
circulação rodoviária e à velocidade 
permitida nas vias, de modo a criar 
condições de conforto e segurança 
para a utilização deste modo nas 

deslocações de curta distância.  
A configuração desta rede ciclável foi 
desenvolvida de modo a permitir a 
ligação entre as zonas residenciais e os 
centros urbanos, os principais pólos 
passíveis de gerar deslocações em 
bicicleta (equipamentos escolares, 
desportivos e de lazer, pólos de 
emprego) e as interfaces de transporte, 
tendo-se procurado estabelecer uma 
rede hierarquizada, segura, coerente, 
direta, atrativa e confortável. 

A seleção das zonas consideradas 
Rede ciclável estruturante 
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prioritárias para o desenvolvimento de ações que visem a melhoria da acessibilidade em bicicleta foi semelhante 
à descrita para as redes pedonais, mas neste caso, foram consideradas as viagens entre os pares OD com 
escalões de distância entre 1,5 e 4 km e tido em consideração os referenciais de declives.  
A proposta de rede ciclável estruturante abrange cerca de 109 km e é apresentada na figura seguinte. 

Procurar assegurar a possibilidade de embarque da bicicleta em alguns modos e linhas de TC  

A integração da bicicleta com o transporte coletivo pode desempenhar um papel importante no aumento da 
atratividade de ambos os modos.  
Atualmente, em Cascais, o embarque de bicicletas é apenas permitido no modo ferroviário. A Scotturb não 
autoriza o transporte de bicicletas no interior dos autocarros por considerar que estas constituem uma tipologia 
de bagagem que, pelo seu formato, pode prejudicar os passageiros, uma vez que podem resvalar e embater 
nestes.  
Recomenda-se que a autarquia procure sensibilizar este operador de TC para que o transporte de 
bicicletas no concelho seja cada vez mais cómodo e acessível, nomeadamente fora dos períodos de maior 

procura. 
Recomenda-se que a permissão da circulação de bicicletas a bordo dos autocarros seja implementada 
prioritariamente nas carreiras SC-402 e SC-404 já que correspondem a circulações que promovem a ligação à 
Malveira da Serra e à Praia do Guincho, respetivamente.  
Também a carreira SC-462 pode justificar a introdução de equipamento de transporte de bicicletas, já que ao 
constituir-se como uma carreira estruturante que “cruza” a rede ciclável estruturante, pode ser utilizada em 
deslocações “mistas” (num sentido é utilizada a bicicleta, no outro o autocarro).  

Alargar a rede de empréstimos de bicicletas 

Propõe-se a expansão da rede de empréstimo de bicicletas a outros pontos do concelho, promovendo a sua 

integração no sistema de deslocações urbanas e reforçando a sua utilização em viagens de curta distância. 
Neste sentido, sugere-se a introdução de quiosques BiCas nos núcleos urbanos de Carcavelos e Parede, 

próximos das interfaces de transportes, promovendo a utilização das bicicletas para a realização de viagens 
nestes centros urbanos.  
Outra Acão fundamental para o sucesso do alargamento da rede das BiCas passa pela divulgação e 
disponibilização de informação online (por exemplo, no site da CMC e de alguns operadores de transporte), 

em alguns pólos geradores de viagens (e.g., estabelecimentos de ensino) e em interfaces de TC, sobre os 
pontos de empréstimo, horários e regras de funcionamento deste serviço.  
Recomenda-se ainda que, com o desenvolvimento deste serviço a outros pólos do concelho, seja equacionada a 
aplicação de um sistema tarifário próprio para a utilização das BiCas, de modo a que as receitas geradas pelo 
sistema ajudem a pagar os seus custos de manutenção.  

Sensibilizar e formar a população para a utilização e convivência com o modo ciclável 

De modo a potenciar a utilização da bicicleta nas deslocações quotidianas propõe-se a realização de ações de 
sensibilização e formação da população para a utilização e convivência com o modo ciclável, em 

particular os jovens e a população escolar dos ensinos secundário e superior. Neste sentido, recomenda-se a 
realização das seguintes ações:  

 Campanhas de sensibilização dirigidas a grupos-alvo (condutores, crianças e adolescentes);  

 Promoção de aulas de condução segura (e.g. atribuição da "carta" do ciclista), de mecânica básica e 

manutenção da bicicleta;  

 Disponibilização de informação sobre os serviços existentes de apoio à utilização de bicicleta e a sua 

articulação com o transporte coletivo;  

 Disponibilização de informação sobre percursos cicláveis (e.g. mapas, roteiros);  

 Programação de eventos envolvendo a utilização da bicicleta.  

Reduzir os volumes de tráfego e/ou velocidades de circulação nas vias de atravessamento aos 
aglomerados 

De modo a contribuir para a requalificação do espaço público e a aumentar a 
segurança rodoviária é fundamental investir na redução dos volumes de 
tráfego e/ou das velocidades de circulação nas vias de atravessamento 
aos aglomerados.  

Estes aglomerados poderão assim ver reduzidos os fluxos de atravessamento, 
devendo ser intervencionados por forma a promover uma redução das 
velocidades de circulação e um aumento no nível de prioridade atribuído aos 
modos suaves. Neste sentido, propõe-se adicionalmente a consolidação das 
redes de modos suaves estruturantes, a requalificação destes aglomerados 
urbanos, assim como o desenvolvimento de Planos Locais de Acessibilidade 
para Todos, sendo possível assegurar, condições mais favoráveis para as 
deslocações nestes modos. 
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Aumentar a oferta de estacionamento público 

O aumento da oferta de estacionamento público tem associada a necessidade 
de responder aos défices de estacionamento das funções residencial e 
emprego, já que o apoio às interfaces de transporte foi assegurado num ponto 
prévio.  
Porque Cascais é um concelho com uma vocação fortemente residencial, 
apostou-se como área de intervenção prioritária na resposta aos défices do 
segmento residencial, uma vez que estes são mais elevados do que os 

associados à função emprego.  
Em muitos casos, como se constata na análise apresentada em seguida, o 
défice de estacionamento encontra-se associado à ausência da 
formalização da oferta de estacionamento no espaço público. 

Controlar a dispersão e consolidar a ocupação urbana em algumas 
zonas do concelho 

Um dos objetivos do ETAC passa por alertar para a necessidade de controlar 
a dispersão e consolidar a ocupação urbana existente, sobretudo na área 

Norte do concelho, tendo em consideração o uso residencial, mas também a 
implantação das atividades económicas e equipamentos coletivos.  
Recomenda-se que, no âmbito da revisão do PDM, se procure conter os perímetros urbanos, optando-se 

antes por consolidar as áreas urbanas existentes, em detrimento da ocupação de novas áreas de expansão.  
Sugere-se ainda a densificação de algumas áreas do território (por exemplo, através do aumento dos índices 

de construção permitidos), nomeadamente aquelas que são servidas por infraestruturas já existentes ou a criar. 
Neste sentido, as áreas urbanas localizadas no corredor de influência do futuro TLS e/ou dos corredores para os 
quais se defende o reforço da oferta de TC poderão constituir zonas preferenciais para o desenvolvimento desta 
densificação urbana, destacando-se entre estas as áreas urbanas emergentes a norte da A5.  

Promover a diversidade dos usos do solo nos núcleos urbanos existentes e nos futuros 
planos urbanísticos 

É fundamental promover a diversidade de usos do solo nos núcleos urbanos existentes e nos futuros 
planos urbanísticos, de modo a potenciar um maior equilíbrio na procura dos sistemas de transporte (individual 

e coletivo) e do estacionamento ao longo do dia.  
A estratégia de intervenção da autarquia de longo prazo, nomeadamente a que resultar da revisão do PDM, 
deverá procurar reforçar o desenvolvimento de pólos comerciais e/ou de serviços, assim como a presença de 
equipamentos, nos principais aglomerados, de modo a promover uma maior densidade das viagens de 
proximidade, que mais facilmente podem ser realizadas a pé e/ou de bicicleta, e potenciar a criação de fluxos 
complementares (sentido de entrada e saída do Bairro), ao longo de todo o dia.  
Sugere-se ainda reforçar o papel de centralidade secundária dos aglomerados de Alcabideche e Abóboda, e, 
num nível inferior, de Tires, como forma de promover um maior equilíbrio entre as diferentes zonas do concelho. 

Garantir que os principais equipamentos e pólos geradores se localizam em zonas bem 
servidas pelos transportes coletivos 

Recomenda-se que no âmbito da revisão do PDM, se procure garantir que os futuros pólos geradores de 
deslocações se localizam em zonas bem servidas pelos transportes coletivos e bem integradas no espaço 

urbano envolvente, de modo a garantir que os principais serviços e equipamentos coletivos são realmente 
acessíveis por todos os cidadãos, independentemente de disporem de automóvel ou não.  
Nos casos em que estes geradores estão já construídos, devem ser desenvolvidas medidas tendentes a 
minimizar os seus impactes no sistema, o que deve passar pela melhoria do serviço em TC, quando este não 

garanta condições de acessibilidade adequadas ou não esteja disponível.  
No âmbito do ETAC de Cascais esta preocupação foi tida em consideração no desenvolvimento das redes de 
Tp, traduzindo-se no reforço da oferta ao Hospital de Cascais, CascaiShopping, Centro de Medicina de 
Reabilitação e à Escola Superior de Saúde de Alcoitão.  

Promover projetos de requalificação urbana de modo a fomentar a utilização dos modos 
suaves e do TC 

No âmbito do ETAC procurou-se identificar as zonas prioritárias para 
o desenvolvimento de operações de requalificação urbana que 

contribuam para a promoção da utilização dos modos suaves e do TC.  
Estas ações podem passar pela criação de ruas e praças atrativas nas 

imediações das interfaces/estações e nos principais percursos pedonais 
ou cicláveis, mas também pelo reforço dos usos comerciais e culturais. 
Entre as zonas de requalificação prioritária destacam-se o Centro de 
Alcabideche, a envolvente ao Cascais Shopping. 

Aumentar a oferta de 
estacionamento (procura residencial) 
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ANEXO 10 – Promover projetos de requalificação urbana de modo a fomentar a utilização dos 
modos suaves e do TC (TIS d7 2011:238) 

A promoção de espaços públicos mais seguros, confortáveis, atraentes e acessíveis a todos pode desempenhar 

um papel importante no aumento da atratividade do TC e na predisposição para realizar deslocações a pé e/ou 

de bicicleta.  

Estas ações podem passar pela criação de ruas e praças atrativas nas imediações das interfaces/estações e nos 

principais percursos pedonais ou cicláveis recorrendo, por exemplo:  

 à reafectação de espaço rodoviário para percursos pedonais ou cicláveis: em muitos casos a largura das 
faixas de rodagem e o estacionamento estão sobredimensionados e poderão proporcionar mais espaço aos 
peões e bicicletas;  

 à organização (ou mesmo eliminação) do estacionamento;  

 à utilização criativa de pavimentação confortável que assinale a prioridade do peão e ciclista;  

 ao reforço da presença arbórea e/ou arbustiva;  

 à introdução de arte urbana;  

 à colocação de mobiliário urbano de design apelativo e confortável, outros elementos que permitam a estadia;  

 à colocação de elementos adequados de iluminação e de sinalização (nomeadamente, de orientação); 

Refira-se que nestas intervenções deverá ser dada especial atenção à necessidade de se adotar um desenho 

urbano universal e inclusivo, o qual permita a todos participar nas atividades quotidianas através da remoção de 

barreiras (de acordo com o Dec. Lei nº 163/2006). 

Centro de Alcabideche: 

Julga-se recomendável o desenvolvimento de um projeto de 

requalificação do espaço público no Largo 5 de Outubro, na 

Rua João Pires Correia e na Rua Manuel Henriques. Este 

deverá contemplar a supressão do estacionamento 

existente no Largo (o qual poderá ser compensado com a 

oferta no novo parque de estacionamento proposto), o 

alargamento da área pedonal e a ampliação das zonas de 

esplanadas, a formalização dos percursos cicláveis 

propostos (vide ponto D.4.1) e a inserção da interface de TC 

proposta (vide ponto D.2.4). 

Envolvente ao CascaiShopping: 

Dada a capacidade de atracão deste centro comercial e 

a concentração de emprego e estabelecimentos comerciais 

existente na N6-8, justifica-se o desenvolvimento de um 

projeto de requalificação para toda esta zona (incluindo a 

Av. da República e as traseiras do CascaiShopping), onde a 

dominância do automóvel na paisagem urbana deverá ser 

reduzida. Este projeto deverá centrar-se na melhoria das 

condições oferecidas para as deslocações pedonais e em 

bicicleta (incluindo o estabelecimento de ligações seguras e 

confortáveis nestes modos a Alcabideche e Alcoitão), assim 

como em TC (incluindo a inserção da interface 

proposta), promovendo deste modo um maior equilíbrio 

na repartição modal das deslocações até este polo gerador. 

  

Proposta de requalificação urbana – Centro de Alcabideche 

Proposta de requalificação urbana – CascaisShopping 
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ANEXO 11 – Fichas Síntese do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (SPI 2016a) 
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ANEXO 12 – Estudo de Corredores de TPSP no Município de Cascais (TIS 2016) 

O Planeamento da Mobilidade Urbana Multimodal Sustentável e o estímulo ao uso do transporte 

público (TP) deve ser baseado no estudo de soluções que, após implementadas, permitam à 

população diminuir o uso de transporte individual (TI), e com isso os custos diretos e indiretos 

associados à Mobilidade, nomeadamente, os decorrentes do congestionamento de tráfego, da 

poluição e sociais, com implicações na qualidade de vida e na saúde pública, e com os consumos 

unitários de energia que se pretendem cada vez menores. 

Assim, o Departamento de Planeamento Estratégico (DPE) desenvolveu um Programa Preliminar que 

estabelece corredores de circulação de Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP) com o objetivo de 

estabelecer ligações eficientes entre as áreas mais densamente povoadas do concelho, principais 

epicentros e serviços e a Linha de Cascais. 

Nesse sentido foi necessário aprofundar os estudos dos corredores de circulação de TPSP, 

designadamente em termos de “Estudos de Procura” e de “Estudos de Pré-Viabilidade de Inserção 

Física no Território”, com vista à apresentação de cenários de oferta de TP eficaz e à demonstração 

da sua viabilidade. 

Eixos TPSP que servem a AI (UOPG 2): 

Eixo 4 – Parte junto à estação de Cascais 

seguindo para norte com passagem em Alvide, 

Hospital, Alcabideche, Cascais Shopping e 

Manique.  

Eixo 5 – Parte junto à estação de São João do 

Estoril, partilhando o traçado com o eixo 2 até à 

zona do Cemitério do Estoril, seguindo depois o 

traçado da EN6-8 até à rotunda com a Av. 

Alcabideche, por onde segue para servir a zona 

escolar local onde se conecta com o eixo 4.  

 

 

Serviço de transporte público rodoviário que serve atualmente o aglomerado urbano correspondente 

ao centro histórico de Alcabideche (Operador: Scotturb): 

  

Eixos TPSP que servem a AI 


