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Introdução: Abordagem à mobilidade urbana da UE 
 
 

Em 2010, 73% dos cidadãos europeus viviam em zonas urbanas. Esta 
percentagem deverá aumentar para mais de 80% até 2050. Em alguns 
países (Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Malta, Suécia, Holanda) a taxa de 
urbanização aumentará para mais de 90%. As zonas urbanas são o “motor” 
do crescimento económico e do emprego, uma vez que cerca de 85% do 
PIB da UE é gerado nas cidades europeias. No entanto, devido às extensas 
atividades económicas nas zonas urbanas, muitas cidades europeias 
enfrentam múltiplos problemas relacionados com ou causados por 
transportes e tráfego. A transformação social aumentou rapidamente os 
níveis de mobilidade e o crescimento do uso de carros particulares foi 
acompanhado pelo aumento da expansão urbana e do deslocamento, 
enquanto as redes de transportes públicos em muitos casos não se 
expandiram na mesma proporção. 

 
O congestionamento, a poluição atmosférica, a segurança e a poluição 
sonora são exemplos de problemas comuns nas cidades europeias. 
Além do impacto direto do tráfego, o transporte urbano também afeta o 
desenvolvimento social, a exclusão social e a acessibilidade para as 
pessoas com mobilidade reduzida. A necessidade de um transporte 
sustentável é cada vez mais reconhecida e recebe cada vez mais 
atenção. As cidades europeias enfrentam o desafio da necessidade de 
reforçar a mobilidade, assegurar a acessibilidade e criar sistemas de 
transporte de alta qualidade e eficientes, reduzindo ao mesmo tempo o 
congestionamento, a poluição e os acidentes. 

 
Os transportes são essenciais para o crescimento económico e para o 
bem-estar, bem como para a qualidade de vida nas zonas urbanas, 
em termos de promoção da coesão social, resolução dos problemas de 
saúde e adaptação à evolução demográfica. 

 
A dependência dos combustíveis fósseis vai-se tornar numa das 
preocupações mais importantes para o futuro. O petróleo está a tornar-
se mais escasso e os fornecedores mais incertos, o que pode 
comprometer a mobilidade das pessoas e, portanto, a economia 
nacional e internacional. Juntamente com o objetivo da UE de reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa para 80-95% abaixo do nível de 
1990 até 2050, a utilização de combustíveis fósseis nos transportes 
tem, portanto, de ser reduzida significativamente. 

 
Na maioria dos Estados-Membros da UE, os idosos são o segmento da 
população que cresce mais rapidamente. Espera-se que até 2050 o 
número de pessoas com mais de 80 anos tenha triplicado, e que cerca 
de 25% da população tenha mais de 65 anos. Este desenvolvimento 
muda e aumenta a procura de mobilidade nos países que enfrentam a 
perspetiva do envelhecimento da população. As políticas de mobilidade 
urbana devem prestar e prestarão cada vez mais atenção ao apoio aos 
idosos, para permitir a mobilidade ao longo da vida, bem como o 
transporte seguro e adequado. 
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As cidades dos países em vias de desenvolvimento enfrentam cada vez 
mais os mesmos problemas causados pelos transportes e pelo tráfego 
dos Estados-Membros da UE. A urbanização sustentável é amplamente 
reconhecida como um desafio global fundamental para o século XXI, 
particularmente nos países em vias de desenvolvimento. A fim de fazer 
face a estes desafios na Europa e assegurar uma mobilidade urbana 
competitiva e eficiente em termos de recursos, a Comissão Europeia 
publicou o seu Pacote de Mobilidade Urbana em 2013. A experiência e 
conhecimentos da UE em matéria de mobilidade urbana (em especial 
no que diz respeito à eficiência energética e às alterações climáticas) 
estão disponíveis para apoiar a mobilidade sustentável em países fora 
da UE, enfrentando problemas semelhantes. Um conceito importante 
para enfrentar os desafios relacionados (principalmente) com as áreas 
urbanas, é o dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), que 
são o foco de um anexo do Pacote de Mobilidade Urbana. O conceito de 
PMUS refere-se a uma área urbana funcional e aos seus arredores, 
centrando-se nas pessoas nesta área e não diretamente no transporte, 
com o objetivo de criar uma mudança para modos de transporte mais 
limpos e mais sustentáveis e alternativas ao uso e propriedade do 
automóvel. 

 
O tópico dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) é 
examinado em maior profundidade no próximo capítulo: tanto o 
processo de desenvolvimento como os elementos de um PMUS. 
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Métodos de planeamento da mobilidade urbana 
sustentável na Europa: uma nova abordagem 

 
Durante vários anos, a Comissão Europeia promoveu ativamente o conceito de 
planeamento de mobilidade urbana sustentável. Através do financiamento de uma 
série de projetos relacionados com o tema, as partes interessadas e peritos foram 
reunidos para analisar as abordagens existentes, discutir as áreas problemáticas e 
identificar as melhores práticas. Em 2013, isto resultou na publicação de diretrizes 
para o desenvolvimento e implementação de Planos de Mobilidade Urbana 
Sustentável (PMUS)1. Estas orientações proporcionam às autoridades locais uma 
abordagem estruturada sobre como desenvolver e implementar estratégias de 
mobilidade urbana com base numa análise aprofundada da situação atual, 
combinada com uma visão clara para o desenvolvimento sustentável das áreas 
urbanas e vizinhas em consideração. Deste modo, os PMUS podem ajudar as 
cidades a utilizarem eficientemente a infraestrutura e os serviços de transporte 
existentes e a assegurarem uma implementação economicamente rentável das 
medidas propostas. 
 
O conceito de PMUS não é uma definição rígida do que o planeamento urbano deve 
ser, ou uma abordagem única para o planeamento da mobilidade urbana. É antes 
um conjunto de princípios orientadores que podem ser adaptados às circunstâncias 
específicas da área urbana em consideração. A Comissão Europeia define um Plano 
de Mobilidade Urbana Sustentável como um plano que visa melhorar a 
acessibilidade das zonas urbanas e proporcionar uma mobilidade e transporte de 
alta qualidade e sustentável para, através e dentro da área urbana. Foca-se nas 
necessidades da “cidade funcional” e do seu interior, e não numa região 
administrativa municipal2. Pretende basear-se nas práticas de planeamento 
existentes e garantir a integração, bem como os princípios de participação e 
avaliação. As pessoas são o foco principal dos PMUS; quer se trate de passageiros, 
empresários, consumidores, clientes ou qualquer outro papel, a preparação de um 
PMUS significa “Planeamento para Pessoas”. 

 
Esta abordagem centrada nas pessoas é uma das principais diferenças em relação 
ao planeamento de transportes mais tradicional, que tende a centrar-se mais no 
tráfego e na infraestrutura do que nas pessoas e nas suas necessidades de 
mobilidade. As principais caraterísticas de um PMUS são: 
 

  

 

 

 

1 http://www.eltis.org/mobility-plans  
2 COM(2013) 913 final, Pacote de Mobilidade Urbana 2013, ANEXO 1, Bruxelas, 17.12.2013   
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As diferenças adicionais, bem como as principais características, são 
explicadas mais detalhadamente na introdução das diretrizes do PMUS. 

 
Os benefícios da abordagem PMUS são diversos. A seguinte lista 
apresenta as dez principais razões para a elaboração e implementação 
de um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável:  

 
1) Melhorar a qualidade de vida: Existem fortes indícios de que 

o planeamento da mobilidade urbana sustentável aumenta a 
qualidade de vida nas zonas urbanas. 

2) Poupar nos custos e criar benefícios económicos: A 
mobilidade tem uma forte influência na economia local. A 
redução do congestionamento e um ambiente mais saudável 
ajudam a reduzir de forma sustentável os custos para a 
comunidade local e atraem novos negócios e investidores; eles 
criam uma conjetura de negócios mais atraente. 

3) Contribuir para a melhoria da saúde e do ambiente: Uma 
mobilidade mais sustentável traduz-se numa melhor qualidade 
do ar, menos ruído e formas mais ativas de deslocação, como 
andar a pé e de bicicleta. 

4) Facilitar a mobilidade e melhorar o acesso: O planeamento 
da mobilidade urbana sustentável é uma excelente ferramenta 
para criar soluções multimodais de transporte porta-a-porta. 

5) Utilização mais eficaz de recursos limitados: os PMUS 
transformam o foco da infraestrutura apenas rodoviária numa 
combinação equilibrada de medidas, incluindo medidas de 
gestão da mobilidade com custos mais baixos, assegurando a 
utilização mais rentável dos fundos disponíveis. 

6) Ganhar o apoio público: o envolvimento das partes 
interessadas é um princípio básico de um PMUS, assegurando 
um elevado nível de “legitimidade pública”, reduzindo assim o 
risco de oposição à implementação de políticas ambiciosas. 

7) Preparar planos melhores: O planeamento, com o 
envolvimento e a competência de diferentes departamentos, 
garante um desenvolvimento equilibrado de todos os modos de 
transporte relevantes, incentivando simultaneamente uma 
mudança para modos mais sustentáveis. Atende assim a todos 
os utentes no que se refere às suas necessidades de 
acessibilidade e mobilidade. 

8) Cumprimento eficaz das obrigações legais: As cidades 
muitas vezes enfrentam muitas exigências legais, por vezes 
concorrentes. Um PMUS fornece uma forma eficaz de 
responder através de uma estratégia abrangente.    

9) Usar sinergias, aumentar a relevância: Um PMUS inspira 
uma cultura de planeamento colaborativo em diferentes 
áreas e setores políticos e entre diferentes níveis de 
governo. Tem em conta as ligações entre a área urbana e os 
seus arredores e possivelmente até mesmo a rede de 
transporte (inter)nacional. 

10) Rumo a uma nova cultura da mobilidade: Os exemplos 
mostram que o planeamento sustentável da mobilidade 
urbana cria uma visão comum de uma nova cultura de 
mobilidade; uma visão apoiada por políticos, o público em 
geral e instituições, que pode incluir elementos menos 
atraentes e proporcionar benefícios a longo prazo.  
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Um PMUS consiste em dois elementos: um processo, capturado num 
ciclo de planeamento, e as diferentes ferramentas disponíveis para 
alcançar a mobilidade urbana sustentável. Estas são descritas nas 
próximas secções. 
 

Processo PMUS: O ciclo de planeamento: 
 
O processo de planeamento de um Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável descreve as etapas lógicas e não as sequenciais para um 
processo de planeamento completo e em melhoria contínua. O 
processo consiste em 4 fases contendo no total 11 etapas principais, 
que por sua vez são constituídas por 32 atividades. Juntas, as etapas 
formam um ciclo de planeamento que permite um processo de 
melhoria contínua do planeamento de mobilidade (veja mais em: 
http://www.eltis.org/mobility-plans). 
 
As fases, etapas e suas respetivas atividades estão representadas na 
figura a seguir: 
 

Ciclo de planeamento para um plano de mobilidade urbana 
sustentável 
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Estas 4 fases, 11 etapas e 32 atividades podem ser resumidas como se segue: 

 

Fase 1: Preparar bem 
 

Etapa 1: Determinar o potencial para um plano de mobilidade urbana 
sustentável bem sucedido 
Consiste em passos como o compromisso com os princípios gerais de 
mobilidade sustentável, conduzir uma autoavaliação e identificar as 
principais partes interessadas. Este primeiro passo visa determinar o 
potencial de desenvolvimento de um PMUS bem sucedido para a área 
urbana. 

 
A Etapa 1 consiste nas seguintes atividades: 
 

 
 
Etapa 2: Definir o processo de desenvolvimento e o âmbito do plano 
Nenhum dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável é idêntico: 
cada um é feito sob medida para a situação local. Isto também se 
aplica ao processo de desenvolvimento do PMUS. Uma etapa chave 
no processo é definir o âmbito geográfico. Este âmbito abrange 
idealmente toda a aglomeração urbana. A cooperação das partes 
interessadas e a integração das políticas também devem ser incluídas 
nesta fase. A fase é idealmente concluída com um acordo sobre o 
plano de trabalhos e as disposições de gestão para os processos 
restantes e para o próprio PMUS. 
 
A Etapa 2 consiste nas seguintes atividades: 
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Etapa 3: Analisar a situação de mobilidade e desenvolver cenários  
Esta última etapa desta fase de “preparar bem” é analisar a situação de 
mobilidade e desenvolver cenários de possíveis situações de mobilidade 
futura. Isso fornece a base para as etapas na próxima fase, 
estabelecendo metas racionais e transparentes. O passo começa com 
uma análise aprofundada dos problemas e oportunidades no domínio do 
transporte urbano e da mobilidade. Isso ajuda a desenvolver uma 
compreensão clara do que a mobilidade urbana poderia parecer no 
futuro. 

 
A Etapa 3 consiste nas seguintes atividades: 
 

 
  
Fase 2: Definição de metas racionais e transparentes 

 
Etapa 4: Desenvolver uma visão comum da mobilidade e mais além 
A fase 2 começa com as principais etapas para desenvolver um PMUS. A 
fase começa com o desenvolvimento de uma visão comum: um pilar do 
PMUS. Esta etapa fornece a base para todas as etapas subsequentes 
que definirão metas e medidas concretas. A criação de uma posse 
comum da visão só pode ser alcançada se as partes interessadas e o 
público aceitarem a visão criada nesta etapa. 

 
A Etapa 4 consiste nas seguintes atividades: 
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Etapa 5: Definir prioridades e metas mensuráveis  
Uma visão por si não é suficiente para descrever o efeito desejado; ela 
precisa de ser esclarecida por objetivos específicos indicando o tipo de 
mudança que é necessária. Estes objetivos devem igualmente ser 
mensuráveis, a fim de analisar os progressos realizados na sequência da 
implementação do PMUS. 
 
A Etapa 5 consiste nas seguintes atividades: 
 

 
 
Etapa 6: Desenvolver pacotes eficazes de medidas 
Esta etapa e os seus resultados estão no cerne do planeamento da 
mobilidade urbana sustentável, resultando num pacote eficaz de medidas. 
A seleção das medidas deve basear-se nas discussões com as principais 
partes interessadas, ter em conta a experiência de outras autoridades 
locais com políticas semelhantes, assegurar a otimização dos recursos e 
explorar as sinergias entre medidas, tanto quanto possível. As medidas 
devem responder às perguntas: o quê, como, onde e quando? 
 
A Etapa 6 consiste nas seguintes atividades:  
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Fase 3: Desenvolver o plano 
 

Etapa 7: Concordar com responsabilidades claras e alocar fundos 
A determinação de responsabilidades claras e a preparação de um 
plano de ação e orçamento estão estreitamente ligadas à seleção de 
medidas. Esta etapa é fundamental para o PMUS e requer aprovação 
formal por todos os principais interessados. Esta etapa deve responder 
às perguntas: quem e quanto? 

 
A Etapa 7 consiste nas seguintes atividades: 
 

       
Etapa 8: Criar monitorização e avaliação no plano 
A monitorização e a avaliação devem ser incorporadas no PMUS, a fim 
de acompanhar o progresso do processo de planeamento e a 
implementação de medidas. Estes também permitem aprender com a 
experiência de planeamento, entender o que funciona bem e construir 
um caso de negócios e base de evidências para a aplicação mais ampla 
de medidas semelhantes no futuro. 
 
A Etapa 8 consiste nas seguintes atividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março 2017 



 

14 

 Comissão Europeia | Mobilidade Urbana Sustentável                                                                                                               
 
 

 
Etapa 9: Adotar um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável atual resume o resultado de 
todas as atividades anteriores e o documento é criado durante esta 
etapa. Na sequência de um controlo de qualidade final, o documento 
deve ser formalmente adotado, incluindo o plano de ação e orçamento, 
por representantes políticos. Para tornar o PMUS um sucesso, o plano 
também deve ser amplamente aceite entre as partes interessadas e o 
público. 

 
A Etapa 9 consiste nas seguintes atividades: 
 

 
 
Fase 4: Implementação do plano 

 
Etapa 10: Assegurar uma gestão e comunicação adequadas (ao 
implementar o plano) 
Este passo é o início da fase de implementação, a última fase do 
processo. O PMUS fornece uma estrutura para as atividades de 
implementação, mas não descreve em detalhe como as medidas serão 
implementadas. São necessários ciclos de gestão para refinar as metas 
e planear, detalhar, gerir, comunicar e monitorizar a implementação 
das medidas. Estes ciclos de gestão serão muito mais curtos do que o 
processo de planeamento e precisam de ser suficientemente flexíveis 
para se adaptarem a novas situações. Os ciclos precisam de ser 
institucionalizados na organização que está encarregada de 
implementar uma medida. 

 
A Etapa 10 consiste nas seguintes atividades: 
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Etapa 11: Lições aprendidas  
A avaliação resulta da atividade anterior (etapa 10.3) e deve regressar 
regularmente ao processo para otimizar o processo e a implementação. 
Uma certa flexibilidade é necessária ao atualizar o plano para garantir que 
os novos desenvolvimentos e perceções sejam levados em conta durante 
esta etapa. Se não, o plano pode perder em eficácia ao longo do tempo. 
 
A etapa consiste nas seguintes atividades: 

 
 
Ao lado das etapas descritas nas diretrizes, existem várias possibilidades 
para realizar uma verificação de qualidade de um PMUS. Além de poderem 
ser utilizadas metodologias de autoavaliação e de revisão pelos pares, 
podem ser utilizados os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) e rótulos. 
Para além do SGQ geral, como o ISO9001, existem também sistemas 
específicos de gestão da qualidade que tratam (aspetos da) mobilidade 
sustentável. Por exemplo, o Bypad (www.bypad.org) pode ser usado para 
aspetos de ciclismo e o MaxQ (disponível através de www.epomm.eu) pode 
ser usado para gestão da mobilidade. O Ecomobility SHIFT 
(www.ecomobility.org/shift/), o QUEST (www.quest-project.eu) e o 
ADVANCE (eu-advance.eu/) proporcionam possibilidades de avaliação da 
qualidade da política de mobilidade urbana sustentável de uma cidade. 
 
Desde Novembro de 2015, está disponível uma ferramenta de 
autoavaliação online do PMUS, desenvolvida no âmbito do projeto 
CH4LLENGE, cofinanciado pela UE, para todas as cidades (www.rupprecht-
academy.eu/course/index.php?categoryid=15). Esta ferramenta online 
permite às autoridades de planeamento medir os seus progressos no 
sentido de alcançar um verdadeiro Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável. 
 
O anexo da Comunicação da Comissão Europeia de 2013 “Rumo a uma 
mobilidade urbana competitiva e eficiente em termos de recursos” sobre os 
Planos de Mobilidade Urbana Sustentável3, estabelece os princípios 
orientadores de um PMUS bem sucedido. Em resumo, estes princípios são: 
 
· Visão de longo prazo e implementação clara 
Um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável apresenta ou está ligado a 
uma estratégia existente a longo prazo para o desenvolvimento futuro da 
área urbana e, neste contexto, para o futuro desenvolvimento das 
infraestruturas e serviços de transporte e mobilidade. Um Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável inclui igualmente um plano de entrega para 
a implementação a curto prazo da estratégia. 
 

 

 

3 ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_en.pdf  
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· Avaliação do desempenho atual e futuro 
O desenvolvimento de um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
deve basear-se na avaliação cuidadosa do desempenho presente e 
futuro do sistema de transportes urbanos. 

 
· Desenvolvimento equilibrado e integrado de todos os modos 
Um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável promove o 
desenvolvimento equilibrado de todos os modos de transporte 
relevantes, incentivando simultaneamente uma mudança em direção a 
modos mais sustentáveis. O plano apresenta um conjunto integrado de 
medidas técnicas suaves, de infraestrutura, baseadas em políticas e 
para melhorar o desempenho e a relação custo-eficácia em relação ao 
objetivo declarado e aos objetivos específicos. 

 
· Integração horizontal e vertical 
O desenvolvimento e implementação de um Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável seguem uma abordagem integrada com um elevado nível de 
cooperação, coordenação e consulta entre os diferentes níveis de governo 
e as autoridades relevantes. A Autoridade Local de Planeamento deve criar 
estruturas e procedimentos adequados. 

 
· Monitorização revisão e relatórios 
A implementação de um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
deve ser acompanhada de perto. 

 
· Garantia da Qualidade 
As Autoridades Locais de Planeamento deverão dispor de mecanismos 
que garantam a qualidade e validem a conformidade do Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável com os requisitos do conceito de Plano 
de Mobilidade Urbana Sustentável. 
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Os instrumentos e medidas da mobilidade urbana 
 

Existem muitas ferramentas e medidas de mobilidade urbana 
sustentável disponíveis que as cidades podem considerar e 
implementar. Esta secção descreve vários instrumentos e medidas, bem 
como os principais projetos apoiados pela UE (Eltis, O Observatório da 
Mobilidade Urbana e a iniciativa CIVITAS), que proporcionam uma 
riqueza de conhecimentos, melhores práticas e instrumentos sobre a 
mobilidade urbana sustentável. A melhor prática nesta seção é derivada 
dos sítios do Eltis e da CIVITAS. 

 

Projetos “emblemáticos” apoiados pela EU sobre mobilidade urbana 
 

Existem duas iniciativas “emblemáticas” apoiadas pela UE sobre a 
mobilidade urbana sustentável que fornecem uma riqueza de informações. 

 
Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana  
O Eltis (www.eltis.org), financiado pela União 
Europeia, facilita o intercâmbio de informações, 
conhecimentos e experiências no domínio da 
mobilidade urbana sustentável na Europa. 
Serve profissionais que trabalham na área de 
transportes e disciplinas relacionadas, incluindo 
desenvolvimento regional, saúde, energia e 
ciências ambientais.  
Criado há mais de 10 anos, o Eltis é hoje o principal observatório europeu de 
mobilidade urbana. A seção dedicada PLANOS DE MOBILIDADE serve como um 
centro de informações sobre como desenvolver e implementar Planos de 
Mobilidade Urbana Sustentável. 

 
Iniciativa CIVITAS 
A iniciativa CIVITAS foi lançada em 2002, com o 
objetivo de redefinir as medidas e políticas de 
transporte, a fim de criar transportes mais limpos e 
melhores nas cidades. A iniciativa testou mais de 
800 medidas inovadoras de mobilidade urbana 
sustentável em mais de 60 áreas metropolitanas 
europeias. Para mais informações sobre a iniciativa 
CIVITAS, consulte http://www.civitas.eu 

 

Bicicletas 

Sendo uma forma não-motorizada de transporte, a bicicleta tem muitas 
vantagens. As bicicletas não utilizam combustível, não emitem emissões 
ou poluentes atmosféricos e têm um impacto positivo na saúde pública. 
Estes são apenas alguns exemplos dos benefícios das bicicletas sobre o 
transporte motorizado; não contribuir para o congestionamento, 
segurança energética e inclusão social são outros benefícios relevantes. 
A bicicleta é particularmente adequada para distâncias curtas a 
moderadas e é altamente apropriada para uso diário. 
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No âmbito da iniciativa CIVITAS, um dos grupos de medidas temáticas 
centra-se nas melhorias / serviços de caminhada e ciclismo. A iniciativa 
apoia o desenvolvimento, implementação e teste de medidas de gestão 
da demanda e a disseminação das lições aprendidas entre as cidades. 
Entre 2002 e 2012, a iniciativa implementou 27 medidas inovadoras 
para caminhadas e ciclismo em 20 países diferentes. Estas medidas 
incluem novas rotas de circulação e redes melhoradas com túneis, 
pontes ou pistas de ciclismo dedicadas, e também com conceitos de 
espaço partilhado, bem como esquemas de ciclismo público partilhado. 

 
Dois exemplos de projetos de ciclismo 
da CIVITAS são as ciclovias da cidade 
em Iasi (Roménia) e as instalações de 
estacionamento para bicicletas no 
centro da cidade de Utrecht 
(Holanda). As ciclovias da cidade de 
Iasi consistem em 10 quilómetros de 
ciclovias apoiadas por uma campanha 
promocional para incentivar o público 
a praticar ciclismo. Como resultado, a 
consciência pública da medida 
aumentou significativamente (de 15% para 66% em três anos) e 
menos pessoas entendem o centro da cidade como perigoso para os 
ciclistas. Números sobre a utilização real mostram um aumento de 
cerca de 50%, pelo menos numa parte da rota. Para mais informações 
sobre o projeto Iasi, visite www.civitas.eu/content/city-cycle-routes  
 
O projeto das instalações de estacionamento de Utrecht visa ultrapassar 
as crescentes questões do estacionamento de bicicletas no centro da 
cidade. Utrecht enfrenta uma crescente demanda por estacionamentos 
de bicicletas, devido a uma nova área residencial para 90.000 novos 
residentes (Leidsche Rijn), bem como ao desenvolvimento da área da 
estação ferroviária central. Para garantir que as pessoas continuam 
positivas em relação ao ciclismo na cidade e para incentivar viagens 
longas de bicicleta até 7,5 quilómetros, Utrecht planeia criar 3.500 
estacionamentos adicionais para bicicletas. Em conjunto com uma vasta 
gama de interessados, como autoridades regionais, grupos de interesse 
e organizações ambientais, a cidade está a trabalhar num plano de ação 
integrado para estacionamento de bicicletas no centro da cidade. O 
plano levará em conta diferentes grupos-alvo, já que alguns ciclistas 
preferem locais protegidos para evitar perdas ou danos, enquanto 
outros não se importam de deixar a sua bicicleta sem vigilância. Cerca 
de 3.000 serão guardados e cerca de 400 desprotegidos. Além disso, 
instalações para bicicletas de carga serão criadas e melhoradas. O 
projeto tem, até agora, impedido a perda de espaço de estacionamento 
vigiado, garantindo lugares de estacionamento extra em área pública e 
um crescimento de 4% de uso de bicicletas, de 51% para 55% dos 
residentes da cidade. A contribuição do projeto para a repartição modal 
global na cidade permanece desconhecida nesta fase, uma vez que o 
plano de ação ainda está em curso. Para mais informações sobre o 
projeto Utrecht, visite www.civitas.eu/content/parking-facilities-bicycles-
city-centre 
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Transportes públicos locais 

Um sistema de transportes públicos local de alta qualidade, acessível, moderno e 
eficiente em termos energéticos, bem integrado com outros modos, é fundamental 
para reduzir o tráfego automóvel e as emissões e congestionamentos relacionados e 
criar um ambiente urbano atrativo. 
O uso de transportes públicos locais tem registado um aumento constante: entre 
2000 e 2012, o número de viagens de autocarro, elétrico e metro cresceu de 45,6 
mil milhões para 49,5 mil milhões (fonte UITP). 
 
Na maioria dos países europeus, a responsabilidade pelos transportes públicos 
locais (planeamento, desenvolvimento, licitação, operação) é descentralizada para 
as cidades, regiões ou ambos. Na maioria dos casos, as cidades também são 
responsáveis pelas infraestruturas locais (paragens de autocarro / elétrico, vias 
públicas de transporte dedicadas, prioridade de semáforos, etc.). Portanto, a 
maioria das cidades tem todas as ferramentas necessárias para criar sistemas de 
transportes públicos de alta qualidade nas suas cidades. Um sistema de transportes 
públicos locais de alta qualidade pode ser definido como um sistema que é 
considerado pelo público e pela imprensa como confiável, frequente, de bom valor, 
razoavelmente confortável (durante toda a viagem), razoavelmente rápido, 
acessível a pessoas idosas e passageiros com deficiência, limpos, a preços 
razoáveis, operando em horários convenientes e adequados para a maioria das 
viagens entre os principais geradores de tráfego (incluindo áreas residenciais) e o 
centro da cidade / cidade. (ver também http://www.proceedproject.eu/) 
 
Um sistema de transporte público que ofereça ligações acessíveis, confortáveis, 
rápidas e de alta qualidade de porta em porta é uma condição prévia para uma 
utilização substancial dos transportes públicos. O marketing (incluindo preços) pode 
ser igualmente importante para aumentar o uso de um sistema de transportes 
públicos. 

 
Há muitos conhecimentos e experiência na Europa sobre todos os aspetos dos 
transportes públicos locais, desde a análise de mercado até o planeamento e 
implementação de redes e infraestruturas, frotas limpas, financiamento, exploração 
e gestão e marketing. 
 
A UE ajudou as cidades que desejam melhorar o seu sistema de transportes 
públicos locais com uma vasta gama de projetos, por exemplo, o projeto PROCEED, 
onde foram desenvolvidas orientações para os transportes públicos locais de alta 
qualidade nas pequenas e médias cidades. Ou o projeto MEDIATE, que desenvolveu 
uma metodologia para descrever a acessibilidade dos transportes na Europa. O 
projeto 3IBS foi concebido para continuar a lutar pelo aumento do desempenho, 
acessibilidade e eficiência dos sistemas de autocarros urbanos; e o projeto em curso 
ZeEUS concentra-se na captação de sistemas de autocarros urbanos sem emissões 
(elétricos). 

 
Além destes projetos de investigação, a UE apoiou muitos projetos de 
demonstração no âmbito do CIVITAS, centrados em diferentes temas, como a 
acessibilidade, as frotas limpas, a intermodalidade, a emissão de bilhetes e as 
tarifas, bem como a melhoria dos serviços e o intercâmbio de melhores práticas e 
soluções inovadoras entre cidades europeias. A acessibilidade e o marketing são 
explorados com maior profundidade abaixo. A intermodalidade e veículos limpos 
serão destacados mais adiante neste folheto. Os bilhetes e as tarifas e melhorias de 
serviço representam aspetos específicos de marketing e devem caber dentro da 
estratégia de marketing global com o objetivo de manter os clientes existentes e 
atrair novos. 
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Acessibilidade 
Para muitos idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 
os transportes públicos são a única opção para viagens independentes. 
A acessibilidade do serviço de transportes é uma condição prévia para 
participar na sociedade. Dado o envelhecimento da população, este é 
um aspeto que se tornará cada vez mais importante. A criação de uma 
rede de transportes públicos totalmente acessível exige a adaptação de 
estradas públicas, paragens de autocarros, máquinas de venda de 
bilhetes, veículos, etc. Muitas cidades da Europa estão a trabalhar 
nesta área. 
 
No âmbito de um projeto de demonstração da CIVITAS, a Comunidade 
Urbana de La Rochelle (França) concebeu um sistema de acessibilidade 
em estreita parceria com representantes de associações de pessoas 
com mobilidade reduzida, deficiências visuais, auditivas ou mentais. O 
objetivo era adaptar a infraestrutura e os equipamentos de transportes 
públicos em toda a Comunidade Urbana de La Rochelle, a fim de 
garantir a acessibilidade a todos, incluindo as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida. Os autocarros de piso baixo foram equipados 
com visores de informação audiovisual a bordo; as paragens de 
autocarro foram melhoradas com plataformas mais altas para fechar o 
espaço entre o pavimento e o veículo, com informação em tempo real, 
sinalização melhorada e a adição de pictogramas nos mapas da rede 
de transportes públicos para indicar as paragens de autocarro 
totalmente acessíveis; e a estação de autocarros foi remodelada e 
equipada com portas automáticas e informações totalmente acessíveis 
e balcões de venda de bilhetes, e um guia de acessibilidade foi 
publicado para os utentes cegos e deficientes visuais. Para mais 
informações, visite www.civitas.eu/content/better-infrastructure-
public-transport 

 
Em Brighton & Hove (Reino Unido) foram instalados dispositivos de 
áudio, conhecidos como unidades React ou paragens de autocarro 
falantes, para retransmitir as informações exibidas na sinalização de 
Informações em Tempo Real (RTI). Uma avaliação mostrou um 
aumento nas viagens de autocarro e uma taxa de satisfação muito 
alta. Para mais informações, visite www.civitas.eu/content/public-
transport-information-blind-and-partially-sighted-people  
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Marketing  
O marketing é um fenómeno relativamente novo nos transportes públicos. 
A maioria das cidades não tem uma estratégia de marketing integrada 
global. Compreende todos os elementos do sistema de transporte público. 
É essencial para os transportes públicos que o marketing seja um 
marketing de serviços. O marketing de serviços é caracterizado pelos 
quatro P (Produto, Preço, Lugar (Place) e Promoção), mas também tem 
três P adicionais: 
 
· Processo: um processo suave na venda de bilhetes, promoção, 
tratamento de reclamações, etc. 
· Pessoal: pessoal agradável com foco nos desejos do cliente. 
· Política: os campos da política relacionados podem ser muito 
importantes para os transportes públicos: zonas pedonais nos centros 
urbanos, gestão do tráfego, planeamento de novos negócios em zonas 
residenciais, etc.  
 
O marketing exige uma mudança de gestão da orientação para a oferta 
para uma orientação para o cliente. O conhecimento aprofundado do 
“cliente” é necessário para isso. O marketing não é uma tarefa fixa e 
isolada. É parte de um ciclo constante em que há elementos centrais:  
 
· Análise de dados externos básicos de tendências e de clientes 
· Análise do desempenho interno da empresa 
· Segmentação, direcionamento, fazer escolhas 
· Implementação de estratégias 
 
 
Muitos exemplos de marketing 
inovadores podem ser encontrados 
em cidades europeias. 
O uso generalizado do carro e um 
centro da cidade constantemente 
congestionado em Nysa (Polónia) 
conduziram ao desenvolvimento de 
um programa revolucionário onde os 
proprietários dos carros podem usar 
gratuitamente os autocarros públicos da cidade. Desde que o programa 
começou em maio de 2012, o número de carros que entram na cidade 
diminuiu, a quantidade de pessoas que usam os transportes públicos subiu 
e a qualidade do ar na área melhorou. E, como a maioria dos condutores 
de carros não compravam bilhetes anteriormente, a perda de rendimentos 
relacionada com a venda de bilhetes de autocarros não foi significativa o 
suficiente para ser um problema para o município de Nysa. Para mais 
informações por favor visite www.eltis.org/discover/case-studies/free-
public-transport-car-drivers-nysa-poland 
 
Graz (Áustria) tem 800 autocarros e paragens de elétrico, a maioria dos 
quais não eram amigáveis para o utilizador. No âmbito da iniciativa 
CIVITAS, a cidade de Graz começou a melhorar a infraestrutura de 
paragens dos passageiros dos transportes públicos, aumentando assim 
o nível de satisfação dos utentes e o número de utentes. Depois do 
projeto, mais de 25% das paragens de transportes públicos em Graz 
podiam ser consideradas paragens de alta qualidade e 120 estavam 
equipadas com monitores de informação em tempo real. 
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Num inquérito realizado entre os passageiros de transportes públicos, 59% 
afirmaram que a reconstrução da nova paragem para clientes no distrito de 
Andritz, em Graz, aumentou a atratividade dos transportes públicos. Para mais 
informações por favor visite www.civitas.eu/content/passenger-friendly-bus-
and-tram-stops 

 
A cidade de Coimbra (Portugal) queria tornar os transportes públicos mais 
rápidos, mais confortáveis e mais fáceis de utilizar. No âmbito da iniciativa 
CIVITAS, a cidade implementou um novo sistema de emissão de bilhetes que 
abrange vários operadores de transporte e utiliza tecnologia que permite a 
validação sem contacto. Além disso, o novo sistema de emissão de bilhetes 
oferece uma gama mais vasta de produtos e este sistema ajuda a reduzir a 
fraude. O objetivo principal da medida era atrair novos utentes para os 
transportes públicos. 
O resultado foi um aumento na receita operacional média, devido à mudança 
dos carros particulares para os transportes públicos (+1,2% de utentes PT) e 
uma diminuição dos custos operacionais médios. Para mais informações, visite 
www.civitas.eu/content/new-ticketing-system-coimbra-0 

 

Partilha de carro - e bicicleta 

Uma forma relativamente nova, mas em crescimento rápido, de gestão da 
procura é representada através de programas de partilha para automóveis e 
bicicletas. Os sistemas de partilha permitem um serviço de carro ou bicicleta a 
pedido, onde o utente não possui o veículo. Isso significa que os benefícios do 
transporte porta-a-porta podem ser alcançados, evitando as despesas da 
propriedade total. Além disso, é necessário menos espaço de estacionamento, 
uma vez que são necessários menos veículos para atender às necessidades de 
mobilidade. 

 
Os programas de partilha de carro têm vários benefícios em comparação à 
propriedade privada de veículos. Por exemplo, diferentes tipos de veículos 
podem fazer parte do mesmo agrupamento a partir do qual os membros do 
plano podem adquirir veículos, permitindo a escolha do veículo mais adequado 
para qualquer viagem. O pagamento é muitas vezes realizado de acordo com a 
utilização, permitindo o pagamento por hora ou mesmo por minuto. Este 
pagamento por utilização significa que os participantes dos programas de 
partilha de automóveis são encorajados a limitar os seus quilómetros. Quando o 
número de quilómetros por ano é relativamente baixo (uma regra de 10.000 
quilómetros por ano é por vezes mencionada), os custos de transporte são 
muitas vezes mais baixos do que a propriedade total. 
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O programa de partilha 
de automóveis da 
cidade alemã de 
Bremen foi concebido 
para transformar o 
sistema de mobilidade a 
favor de modos de 
transporte sustentáveis. 
A primeira estação 
“mobile.punkt” na rua 
abriu em 2003 com um nó que liga o ciclismo, os transportes públicos 
e a partilha de automóveis. Tendo continuamente estendido para mais 
de 50 locais em toda a cidade (reconhecível por postes com três 
metros de altura), o programa tem cerca de 11.000 membros e 
substituiu mais de 2.000 carros particulares. Os fatores de sucesso 
mais importantes do programa incluem a proximidade das estações de 
transportes públicos e praticabilidades convincentes, como um sistema 
de reserva online, um call-center de 24 horas e fácil acesso a cartões. 
Mais informações sobre o programa podem ser encontradas na seção 
Estudo de Caso do Observatório da Mobilidade Urbana Eltis 
(www.eltis.org) e em mobilpunkt-bremen.de 
 
Os programas de partilha de bicicletas são muitas vezes considerados 
como uma alternativa à propriedade de bicicletas privadas e estão 
ligados aos transportes públicos como uma opção de última milha. Não 
possuir a bicicleta significa evitar os requisitos de estacionamento, 
armazenamento e manutenção e o risco de roubo ou vandalismo. 
Existem várias formas de partilha de bicicletas, que vão desde 
bicicletas livremente acessíveis (tornadas famosas pelo White Bicycle 
Plan de 1960 em Amesterdão, Holanda) a sistemas baseados na 
tecnologia da procura, incluindo aplicações pesquisadoras de 
localização, pagamento digital e bicicletas elétricas. 
 
Existem em todo o mundo 
muitos programas de 
partilha de bicicletas, alguns 
dos maiores nas cidades 
chinesas de Wuhan e 
Hangzhou. Em 2012, a 
cidade belga de Ghent 
introduziu o primeiro sistema 
de partilha de bicicletas de 
mercadorias. Lançado como 
um projeto-piloto em maio de 2012, 4 bicicletas de mercadorias foram 
introduzidas num esquema existente de partilha de automóveis. Depois de 
pagar um depósito (100€) e uma taxa inicial (35€), que são reembolsados 
pelo município), as bicicletas podem ser alugadas à hora (1,75€) ou ao dia 
inteiro (15€). O programa de bicicletas remove as principais barreiras à 
compra de uma bicicleta de mercadorias: os elevados custos de compra e 
a necessidade de um espaço substancial de estacionamento em casa.  
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Integração dos modos de transporte / intermodalidade 

O transporte intermodal consiste em pelo 
menos dois modos diferentes durante 
uma viagem de porta-a-porta. A melhoria 
do transporte intermodal exige o 
desenvolvimento de cadeias de transporte 
perfeitamente integradas. Isso requer 
informações de porta-a-porta e emissão 
de bilhetes, intercâmbios tranquilos nas 
estações de comboios e autocarros e 
integração de longa distância e transportes regionais com a “última milha de 
viagem urbana”. Estes temas são cobertos por projetos apoiados pela UE, 
como o NODES (New tOols for Design and OpEration of Urban Transport 
InterchangeS) ou o CLOSER (Connecting LOng and Short-distance networks 
for Efficient tRansport)4. 

 
Muitos projetos de demonstração da CIVITAS centram-se em temas como 
estacionar e andar, os transportes públicos e as bicicletas, a melhoria dos 
intercâmbios de transportes públicos e fornecem excelentes exemplos 
inovadores sobre a forma de melhorar as cadeias de transporte intermodal 
urbano. 

 
Um exemplo é a medida implementada em Telavive, Israel, visando 
melhorar a cooperação entre organizações municipais e privadas. A medida 
visa abordar questões relacionadas com áreas de negócio de alta densidade, 
tornando-as mais acessíveis, estimulando o uso de modos de transporte 
coletivo para cobrir a última milha de viagem de porta-a-porta para o 
trabalho. A medida foi introduzida na área de Kiryat Atidim: um parque de 
alta tecnologia e negócios, incluindo um hospital privado, com apenas duas 
estações de comboio nas proximidades e com acessibilidade limitada de 
carro. Um acordo foi alcançado entre vários dos empregadores privados e 
alguns operadores de táxi, para estabelecer um serviço de transporte 
durante as horas de ponta. Esta iniciativa foi utilizada como base para 
identificar as necessidades de mobilidade dos colaboradores e visitantes. 
Também serviu como um primeiro passo para expandir o serviço como uma 
cooperação entre as partes privadas e o município para tornar as áreas de 
alta densidade de emprego mais acessíveis e apoiar o transporte de trânsito. 
A medida em si consiste na recolha de informação, mapeamento das partes 
interessadas relevantes e na coordenação entre elas: o município, 
empregadores privados, operadores de comboios, autocarros, táxis e 
bicicletas. Isto deve resultar na conceção e implementação de uma melhor 
acessibilidade de e para as principais instalações de transporte e centros de 
emprego. Alguns dos aspetos inovadores da medida são:  

 
- Plano de Transporte Multimodal para as áreas de alta densidade de emprego, 

combinando a participação das partes interessadas com modelos de transporte 
inovadores 

- Otimização da afetação dos recursos em termos dos modos disponíveis e 
estacionamento 

- Transformar a intermodalidade em realidade deslocando o 
equilíbrio entre os modos, olhando para além do local tradicional 
de cada modo particular e assegurando a intermodalidade 

- Identificar potenciais incentivos para as empresas que consideram 
iniciativas de planos de viagem  

Para mais informações visite o sítio web da CIVITAS: www.civitas.eu 
 

 

4 Veja também: www.nodes-interchanges.eu/ ou www.closer-project.eu/   
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Gestão da mobilidade 
A gestão da mobilidade visa promover a utilização de modos de transporte 
sustentáveis. A gestão da mobilidade consiste em medidas “leves”, como 
campanhas de consciencialização, informação, comunicação e marketing. 
Através de projetos financiados pela UE como o MAX (campanhas de 
sensibilização para as viagens bem sucedidas e estratégias de gestão da 
mobilidade) e projetos de demonstração no âmbito da Iniciativa CIVITAS, 
a UE apoiou ativamente o desenvolvimento e a adoção desta medida de 
baixo custo pelas cidades e organizações. 
 
Um exemplo do uso da sensibilização para o transporte sustentável é a 
medida de promoção da mobilidade elétrica da cidade alemã de 
Estugarda. Estugarda enfrenta graves problemas com a qualidade do 
ar e o ruído em algumas áreas do centro da cidade. Há uma estratégia 
extensiva no local para reduzir emissões, incluindo uma infraestrutura 
de carregamento abrangente de mais de 300 pontos de carregamento 
para ambos os dois e quatro rodas. No entanto, os residentes locais 
ainda não compram ou usam veículos elétricos em número suficiente 
para limitar os resultados das emissões. A nova medida visa introduzir 
a mobilidade elétrica na vida quotidiana dos residentes locais através 
de uma campanha descentralizada de sensibilização do público para a 
mobilidade elétrica. A cidade está a organizar uma série de eventos de 
informação pública em bairros de cidades selecionadas para grupos-
alvo específicos: idosos, estudantes e migrantes. Dada a topografia da 
cidade, com diferenças de altitude de mais de 300 metros, o uso de 
bicicletas convencionais é difícil. O uso de bicicletas elétricas (Pedelecs) 
pode ser um modo de transporte alternativo atraente, especialmente 
para os jovens, dadas as vantagens de custo em relação à compra de 
um carro. As etapas futuras incluem a inclusão da mobilidade elétrica 
no processo de planeamento urbano, bem como eventos de formação 
sobre o uso de veículos elétricos para vários dos grupos-alvo. Para 
mais informações, visite a página da CIVITAS: www.civitas.eu 
 

Veículos limpos e energeticamente eficientes 

Os veículos não poluentes e energeticamente eficientes desempenham 
um papel importante no âmbito dos objetivos políticos da UE de reduzir 
o consumo de energia, as emissões de CO2 e os poluentes. 
 
Sistemas de transporte limpos podem satisfazer plenamente a procura 
de energia do sector dos transportes. Combustíveis alternativos de 
baixo teor de carbono devem substituir gradualmente os combustíveis 
fósseis para a propulsão do transporte a longo prazo. 
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Foi adotado um grande número de medidas políticas na UE, a nível 
nacional e regional para apoiar o desenvolvimento e o fornecimento de 
veículos não poluentes, por exemplo através de iniciativas 
regulamentares e de financiamento à investigação, à inovação e à 
demonstração. 

 
A Diretiva da UE relativa à Promoção de Veículos de Transporte 
Rodoviário Limpos e Eficientes em Termos Energéticos (2009/33/EC) 
exige que o impacto ambiental ligado à exploração ao longo da vida 
útil dos veículos seja tido em conta nas decisões de aquisição de 
contratos públicos. Espera-se que a Diretiva acelere a introdução, no 
mercado, de transportes rodoviários limpos e energeticamente 
eficientes. O aumento das vendas ajudará a reduzir os custos através 
de economias de escala, resultando numa melhoria progressiva do 
desempenho energético e ambiental de toda a frota de veículos. A 
Comissão Europeia proporá uma revisão em 2017. 
 
O projeto “frota limpa” vale a pena ser mencionado a este respeito. 
Estes projetos apoiaram as autoridades públicas e os operadores de 
frotas com a aplicação da Diretiva relativa aos Veículos Limpos e a 
aquisição ou locação financeira de veículos limpos e com eficiência 
energética. Para mais informações, visite www.clean-fleets.eu/home/  
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Carga urbana / logística da cidade 

A logística urbana é essencial para o 
funcionamento eficiente das cidades. 
Isso inclui os métodos de transporte, 
manuseio e armazenamento de 
mercadorias, gestão de stocks, 
resíduos e retornos, bem como 
serviços de entrega ao domicílio. A 
Comissão Europeia contribuiu 
substancialmente para o desenvolvimento de conhecimentos, experiência 
especializada e adoção de conceitos de logística urbana sustentável. Exemplos 
incluem o SMARTFUSION (Smart Urban Freight Solutions) ou o TURBLOG-WW 
(Transferability of Urban Logistics Concepts and Practices from a World Wide 
Perspective), os projetos de demonstração CIVITAS e as melhores práticas e 
ferramentas a encontrar no Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana. 
 
Uma abordagem muito inovadora da logística urbana sustentável é o esquema 
ECOLOGISTICS na cidade italiana de Parma. O sistema é constituído por um 
centro de distribuição urbana central, com duas funcionalidades logísticas 
operacionais: um serviço de entrega consolidado de última milha operado pelas 
autoridades locais (ECO CITY) e um sistema de licenças e certificações de 
veículos verdes e plataformas de outros operadores de transporte de 
mercadorias. Os operadores escolhem assim o sistema que preferem, quer 
sejam os seus veículos verdes certificados ou o serviço ECO CITY. O sistema 
funcionou como um piloto durante dois anos, após o qual o serviço ECO CITY foi 
financiado por tarifas pagas pelos que solicitam o serviço, em vez do seu próprio 
serviço logístico. Um dos principais fatores de sucesso do projeto reside na 
abordagem participativa adotada pelo município para projetar e implementar 
gradualmente o esquema com a colaboração de associações e operadores 
comerciais. O conselho de planeamento original tornou-se num comité de 
monitorização que se reúne duas vezes por mês para discutir e resolver 
problemas relacionados com o esquema. Para mais informações sobre o sistema, 
por favor visite Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana: www.eltis.org 
 

Gestão de tráfego e demanda 

A gestão do tráfego e da procura refere-se a medidas para melhorar o fluxo e a 
eficiência do tráfego, como a gestão do estacionamento, a reafectação do espaço 
urbano a favor dos modos sustentáveis (incluindo o espaço partilhado), os 
controlos de acesso, os preços rodoviários, a orientação do tráfego e as 
estratégias de controlo de sinais. A UE pode fornecer conhecimentos 
significativos sobre todos estes aspetos quando se trata de planeamento, 
soluções técnicas e implementação. Sistemas de Transporte Inteligentes (STI)5 
estão a ser cada vez mais implantados em áreas urbanas6. Os seus serviços 
variam desde o controlo de tráfego até a informação sobre transportes públicos / 
emissão de bilhetes integrada até à gestão da procura de viagens. Num futuro 
próximo, a mobilidade cooperativa e automatizada desempenhará um papel 
significativo na melhoria da gestão do tráfego em áreas urbanas. Os projetos 
apoiados pela UE como o CONDUITES (sistemas de transporte inteligentes) e o 
NICHES+ (conceitos inovadores de mobilidade urbana) merecem destaque a 
este respeito, bem como vários projetos de demonstração CIVITAS e a riqueza 
de melhores práticas e ferramentas que podem ser encontradas em Eltis, O 
Observatório da Mobilidade Urbana. 
 
 
 
5 Veja também: http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan_en  
6 Veja também: https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_for_urban_areas_en 
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Um bom exemplo é o sistema de informação de tráfego em tempo real 
na cidade húngara de Budapeste. Sistemas de tecnologia inteligente 
foram instalados nos pontos de entrada mais movimentados da cidade, 
com o objetivo de desviar o tráfego de áreas congestionadas, tais como 
estrangulamentos na rede rodoviária e as pontes sobre o Rio Danúbio 
que atravessa a cidade. Esta medida consiste na instalação de câmaras 
nos cruzamentos de estradas mais movimentados e nas pontes sobre o 
Danúbio. As câmaras são ligadas a um sistema inteligente, que pode 
reconhecer matriculas e calcular o tempo de viagem real entre dois 
pontos. Com base nestas informações, um sistema automatizado 
fornece aos condutores de automóveis através de sinais eletrónicos os 
tempos de viagem estimados em tempo real. Isso permite que os 
condutores façam uma escolha informada sobre as suas opções de rota. 

 
A fase de testes do sistema foi concluída em junho de 2013, com 
resultados positivos: o sistema funcionou de forma confiável e o 
feedback inicial dos utilizadores da estrada foi positivo. O sistema é 
operado por duas entidades operacionais (o centro de transportes local 
e a agência nacional de autoestradas), que cooperam bem em conjunto. 
São necessárias mais informações para determinar se o sistema reduz o 
congestionamento e em que medida. Para mais informações, visite 
Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana: www.eltis.org 

 

Planeamento dos transportes e utilização das terras 

A criação de uma mobilidade urbana sustentável começa 
frequentemente com um planeamento sustentável dos transportes e 
do uso das terras. Conforme mostrado no processo PMUS descrito na 
secção anterior, a integração de políticas de planeamento, garantindo 
um plano eficaz, é um elemento importante da criação de um PMUS. 
 
Um exemplo de planeamento integrado para garantir a mobilidade 
sustentável é o Plano de Desenvolvimento Espacial da Cidade 
Holandesa de Roterdão. O plano consiste numa nova abordagem ao 
planeamento integrado para três intercâmbios estratégicos de 
transporte. Um destes intercâmbios é a estação ferroviária de 
Alexander na parte oriental do centro da cidade. A estação ferroviária 
está localizada perto de linhas de autocarro e metro, um grande 
centro comercial, um parque e condições de passeio e várias 
instalações de lazer, incluindo um recém-construído cinema. A medida 
consistiu na construção de um plano diretor para a área, levando em 
conta as funções mistas. O plano diretor centrou-se na combinação de 
funções económicas próximas das infraestruturas de transporte, tendo 
em conta as restrições à acessibilidade, a segurança externa e a 
poluição atmosférica e sonora relacionadas com o tráfego. A 
cooperação entre o governo e os parceiros privados provou ser um 
importante motor para a aceitação do projeto. 
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Regulamento de acesso 

Muitas cidades enfrentam problemas ambientais, como a qualidade do ar e o 
congestionamento, em grande parte causados por veículos motorizados. A 
quantidade e o tipo de tráfego local podem ser geridos por regras de gestão 
da demanda, também conhecidas como medidas de regulação de acesso ou 
restrições de tráfego. Estas medidas são muitas vezes baseadas em 
incentivos económicos, regulamentações sobre o tipo de veículo ou de 
viagem que pode entrar numa área, ou sobre a regulamentação ambiental 
que estabelece limites rígidos para determinadas áreas urbanas. O sítio 
Urban Access Regulations (urbanaccessregulations.eu) fornece uma visão 
geral completa das Zonas de Baixa Emissão, Portagens Urbanas, Zonas 
Limitadas de Tráfego e Restrições de Tráfego na Europa. Quatro exemplos de 
regulamentações de acesso são brevemente destacados aqui: zonas de baixa 
emissão, políticas de estacionamento, cobrança de congestionamento e 
zonas de tráfego limitado. 

 

Zonas de baixa emissão 

Muitas cidades lutam para reduzir as 
emissões para cumprir os valores limites da 
qualidade do ar da UE. O zoneamento de 
emissões é uma forma de restringir o 
acesso dos veículos mais poluentes a uma 
área específica dentro de uma cidade. 
Designar uma determinada área como uma 
zona de baixa emissão (ZBE) ou zona 
ambiental pode resultar numa diminuição 
substancial das emissões dentro da ZBE. 

 
A cidade de Aalborg (Dinamarca) enfrentou problemas de qualidade do ar, 
especificamente relacionados com partículas. Embora sejam importantes para 
a vida quotidiana, os veículos pesados de mercadorias (VPM) são também os 
principais contribuidores para os impactos negativos do sector dos 
transportes, especialmente no que se refere às emissões de partículas (EP). 
Numa tentativa de reduzir radicalmente as emissões do transporte rodoviário, 
Aalborg introduziu uma zona ambiental dentro do anel rodoviário em torno do 
centro da cidade e pelo fiorde ao norte do centro, em fevereiro de 2009. Para 
entrar na zona os VPM e autocarros precisam de cumprir as normas Euro 3 ou 
ter instalado um filtro de partículas Diesel certificado. Desde 2010, o padrão é 
o Euro4 ou um filtro de partículas Diesel. Inicialmente, os veículos 
dinamarqueses eram obrigados a exibir um rótulo de zona de baixa emissão 
no seu para-brisas e veículos internacionais eram obrigados a fornecer 
documentação do veículo. Em 2010, foi introduzido um sistema de registo de 
matrículas para veículos dinamarqueses e, a partir de 2011, os veículos 
estrangeiros são obrigados a transportar uma etiqueta de zona ambiental. Um 
elemento importante da medida foi a cooperação e o envolvimento atempado 
das empresas de transporte. Os grupos-alvo foram informados através de 
folhetos, cartazes e um sítio web dedicado. 

 
Para monitorizar os resultados da medida, a cidade colaborou com o Centro 
Nacional de Pesquisa Ambiental (DMU), que desenvolveu um modelo de 
qualidade do ar para a cidade. O modelo mostra que, com base no registo de 
matrículas, as emissões na zona e áreas circundantes diminuíram em 
resultado da medida, devido a um aumento nos veículos Euro 4 e superiores. 
Além disso, a imagem da cidade de Aalborg melhorou como uma cidade 
ambientalmente consciente. 
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Políticas de estacionamento 

O estacionamento é regulado na maioria das cidades europeias. No 
entanto, antes da introdução, geralmente há muita oposição e debate 
político. Em geral, é uma medida impopular e politicamente sensível, 
mas provou ser eficaz. Pesquisas empíricas mostram que a perceção 
pública muda após a efetiva implementação das medidas de 
estacionamento. Uma vez que o impacto positivo da regulação e da 
cobrança se torna óbvio, o apoio público aumenta significativamente; e 
o medo inicial dos comerciantes locais da diminuição da sua clientela é 
claramente infundado. A regulamentação do estacionamento é um fator 
importante para complementar as políticas e iniciativas que aumentam a 
atratividade de modos sustentáveis. Vários estudos têm demonstrado o 
impacto significativo feito pela regulamentação do estacionamento no 
uso do carro. 

 
A regulamentação do estacionamento inclui todas as formas de 
medidas de estacionamento destinadas a controlar a disponibilidade 
ou o preço dos lugares de estacionamento. Os objetivos políticos 
destas medidas de estacionamento variam entre os objetivos de 
gestão do tráfego, a acessibilidade para as empresas e para os 
consumidores, o uso da terra, etc., bem como a geração de receitas 
para a cidade. Geralmente, as receitas do estacionamento são 
suficientes para cobrir os custos de investimento e operacionais do 
estacionamento, mas geralmente não refletem os custos externos 
(completos). 

 
Na Europa desenvolveu-se uma grande indústria, oferecendo todos os 
serviços relacionados com o estacionamento: planeamento, 
organização, fiscalização, equipamentos, gestão, operação, etc. 
Soluções inovadoras e amigáveis como pagamentos por telefone, 
orientação de estacionamento dinâmico, etc. já estão difundidos. 

 
Zurique (Suíça) é um bom exemplo 
de uma política de estacionamento 
que faz parte de uma abordagem 
abrangente para o planeamento da 
mobilidade7. Desde o início dos anos 
90, Zurique tem vindo a gerir 
ativamente a oferta pública e 
privada de estacionamento na 
cidade, como parte da sua política 
global de transportes para controlar o tráfego automóvel e promover o 
transporte público. A utilização de transportes públicos em Zurique 
subiu, por conseguinte, para além da média nacional. Além disso, 
Zurique tem um centro de cidade atrativo e habitável e, a sua política 
de estacionamento teve um impacto positivo no desenvolvimento 
económico da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Veja também: http://push-pull-parking.eu/  
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Taxa de congestionamento 

Outra medida para influenciar o número de veículos dentro de uma área urbana, 
é a introdução de uma taxa de congestionamento. Este instrumento financeiro 
constitui um incentivo de preços para os utentes de carros mudarem para outros 
modos de transporte. A medida consiste em cobrar uma portagem ou uma taxa 
em certas estradas que (sem a cobrança) estão muitas vezes congestionadas - 
na maioria das vezes nos centros das cidades. 

 
Além de Londres (Reino Unido), Bergen (Noruega), Estocolmo (Suécia) e 
Singapura, a cidade sueca de Gotemburgo, a cidade italiana de Milão e a capital 
maltesa La Valetta introduziram regimes de tarifação de congestionamento. A 
Noruega tem portagens rodoviárias nas suas cidades principais, como parte das 
taxas da autoestrada nacional. Destaca-se que a ÁREA C de Milão (como é 
chamado o sistema de tarifação) evoluiu a partir de uma anterior zona ambiental 
combinada e regime de tarifação rodoviário, onde os veículos são proibidos ou 
permanentemente taxados. A mudança seguiu-se a um referendo em 2011 em 
que quase 80% dos eleitores indicaram que estavam a favor de condições mais 
restritivas na zona ambiental, se as restrições resultassem numa melhor 
qualidade de vida dentro da cidade. Milão ficou em terceiro lugar entre as 
grandes cidades europeias nos altos níveis de partículas, e tem uma das maiores 
taxas de posse de carros do mundo. O projeto de Milão cobre cerca de oito 
quilómetros quadrados no centro histórico, que é altamente atrativo devido às 
atividades e serviços localizados lá: em média, cerca de 500.000 pessoas por dia 
viajam para essa área. 

 
O sistema de tarifação de Milão compreende uma taxa para todos os veículos, 
exceto bicicletas, scooters, veículos elétricos e veículos para pessoas com 
mobilidade reduzida. Há diversas isenções, por exemplo, para os residentes e os 
veículos de serviço registados. Os veículos que entrem na área são monitorizados 
por um sistema de 43 portas eletrónicas equipadas com uma tecnologia de 
Reconhecimento Automático de Matrículas (RAM). Sete das portas são apenas 
para os veículos de transporte público. Toda a receita do projeto é investida em 
projetos que promovem uma mobilidade sustentável, tais como o Park&Ride, 
instalações do metro, sistema de partilha de bicicletas e transportes públicos 
(renovação da frota e aumento da frequência). 
A Área C ajusta periodicamente os seus padrões para garantir que permanece 
eficaz. A partir de 13 de fevereiro de 2017, também proíbe os veículos de 
entregas não elétricos entre as 08:00 e as 10:00 horas, usando a Área C para 
trabalhar nos objetivos da UE de logística urbana sem CO2 em grandes centros 
urbanos até 2030. 

 
Em termos de resultados ambientais, o sistema revelou-se muito bem sucedido 
durante os primeiros meses de operações (janeiro a junho de 2012): 
  
· Redução média de tráfego: -34% (-46.133 veículos entraram na Área C);  
· Redução média de tráfego na Área C: -6,9%; 
· Redução do número de veículos mais poluentes: -49% (-2.400 veículos entraram 
na Área C por dia); 

· Aumento de veículos mais limpos: +6,1% (de 9,6% para 16,6% do total de 
veículos que entraram na Área C); 

· Aumento da velocidade dos transportes públicos: +7% (autocarro); +4,7% 
(elétrico); 

· Redução do número de acidentes: -28%; 
· Redução das emissões de poluentes provenientes da zona C: fuga de PM10 -19%; 
PM10 total -18%; NOx-10% e CO2-22%. 
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Zonas de tráfego limitado 
Os regimes de regulação do acesso ou de zonas de tráfego limitado permitem às 
cidades regular o acesso por outros métodos que não o pagamento ou as 
emissões. Estes incluem, por exemplo, áreas em que: 
· todos os veículos ou viagens são proibidos, exceto alguns; 
· é necessária uma autorização para lá conduzir; 
· o acesso só é permitido em determinados momentos do dia; 
· restrição do peso máximo permitido de camiões ou através da proibições de 

circulação de camiões. 
 
Podem ser reforçados por câmaras, barreiras físicas ou policiais / agentes da 
cidade. Também são conhecidos como restrições de tráfego, restrições de 
acesso, esquemas de permissão ou em Itália ZTLs. Há mais de 200 ZTLs 
reforçados por câmaras na Itália, muitas vezes onde as ruas são estreitas, e / ou 
de outra forma haveria muitos veículos turísticos tornando a cidade pouco 
atraente para os mesmos turistas. 
 
Para mais informações, visite a secção de estudos de caso do Eltis, O 
Observatório da Mobilidade Urbana: www.eltis.org ou urbanaccessregulations.eu 
 
Semana Europeia da Mobilidade8 
A Semana Europeia da Mobilidade (SEM) é reconhecida como uma campanha 
emblemática da CE, tendo sido criada em 2002. 2.427 autoridades locais de 51 
países do mundo registaram a sua participação em 2016. 
 
A campanha apoia o objetivo da Comissão de descarbonizar os transportes em 
consonância com o #EnergyUnion, tendo igualmente em conta o Mercado Único 
Digital. 
 
Ajuda as autoridades locais e outros intervenientes a induzir mudanças 
comportamentais que promovam a mobilidade sustentável; e serve como um 
excelente instrumento político para a ampla divulgação de informações sobre 
prioridades de transporte selecionadas. O tema anual de 2017 é “Mobilidade 
limpa, partilhada e inteligente”. 
 
As cidades são encorajadas a realizar um ou mais dias sem carros, a organizar 
uma semana completa de atividades com base no tema anual e a promover 
(frequentemente muitas) medidas permanentes a favor da mobilidade 
sustentável, por exemplo ciclovias, estacionamento para bicicletas, pagamento 
contactless, instalações, medidas de segurança rodoviária, infraestruturas 
modernizadas para peões / pessoas com deficiência, intercâmbios de transportes 
públicos, zonas pedonais, infraestruturas de combustíveis limpos, etc. 
 
Enquanto a semana principal aborda as autoridades locais, uma vasta gama de 
partes interessadas são encorajadas a registar as suas “Ações de Mobilidade” 
durante todo o ano. 
 
As delegações e os gabinetes de representação da CE são solicitados a informar 
as cidades sobre a Semana Europeia da Mobilidade e a incentivá-las a participar 
com a sua própria semana de eventos de 16 a 22 de setembro de cada ano. Nos 
países onde Coordenadores Nacionais foram nomeados, é essencial assegurar 
que eles são envolvidos como atores chave: 
http://www.mobilityweek.eu/contact/    
 
 
 
8 Veja também: www.mobilityweek.eu/ 
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Financiamento da UE e possibilidades de cooperação  
 

Existem vários programas e esquemas de financiamento que permitem às 
partes não pertencentes à UE cooperar em projetos financiados pela UE e 
adquirir financiamento para projetos e iniciativas de mobilidade urbana. 
Esta secção fornece uma breve visão geral de algumas destas iniciativas, 
incluindo as possibilidades de cooperação em temas relacionados com o 
transporte urbano. Para obter informações mais detalhadas sobre o 
financiamento de projetos e iniciativas de mobilidade urbana, visite Eltis, O 
Observatório de Mobilidade Urbana (www.eltis.org) ou envie questões 
relacionadas com o financiamento para o Helpdesk do Eltis. 
 

As opções de financiamento e de cooperação para as partes interessadas 
não pertencentes à UE são fornecidas por programas geridos por: 
 

· Comissão Europeia: Direção-Geral da Cooperação Internacional e do 
Desenvolvimento (DG DEVCO) e Direção-Geral da Política de 
Vizinhança e das Negociações de Alargamento (DG NEAR) 

· Banco Europeu de Investimento (BEI) 
· Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) 

 

Além destes, existem vários regimes de financiamento específicos em que as 
partes interessadas de fora da UE são elegíveis, como o programa Horizonte 
2020. 

 

Programa-Quadro da UE para a Investigação e a Inovação: 

Horizonte 20209 

O programa Horizonte 2020 é o maior programa de investigação e inovação 
da UE, com um financiamento total de cerca de 80 mil milhões de euros 
entre 2014 e 2020. Faz parte da União para a Inovação, a estratégia 
europeia para criar um ambiente favorável à inovação, que facilite as 
inovações, para serem transformados em produtos e serviços. O programa 
Horizonte 2020 destina-se a apoiar o crescimento económico a partir da 
investigação e da inovação, com uma ênfase em três pilares: excelência 
científica, liderança industrial e desafios societários. O objetivo do programa 
“é assegurar que a Europa produza ciência de nível mundial, eliminando os 
obstáculos à inovação e facilitando a colaboração entre os sectores público e 
privado na promoção da inovação”. 
As organizações (públicas, privadas, ONG, etc.) com sede em países 
terceiros também podem participar no programa Horizonte 2020, o que 
acontece frequentemente quando se juntam a consórcios baseados na UE. 
Para as secções do programa identificadas como particularmente adequadas 
para a cooperação internacional, os consórcios são encorajados a incluir 
parceiros de países terceiros. Os participantes de países terceiros, no 
entanto, nem sempre são automaticamente elegíveis para financiamento. 
Para as regras específicas relativas à participação de países terceiros, 
consulte o Guia de Participação de Países Terceiros10. As partes que 
procuram parcerias são convidadas a procurar contactos com os serviços de 
procura de parceiros, tais como os Pontos de Contacto Nacionais ou 
entidades como o CORDIS11. Para questões relacionadas com a mobilidade 
urbana, o Helpdesk do Eltis12 também pode ser contactado. 
 
 

 

 

9 Veja também: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
10 Veja também: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf  
11 Veja também: http://cordis.europa.eu/ (CORDIS: o repositório e portal públicos da Comissão Europeia para 
divulgar informações sobre todos os projetos de investigação financiados pela UE e os seus resultados).  

12 Veja também: www.eltis.org 
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Cooperação externa 
 
Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento: 
EuropeAid13 
O papel da DG Devco, designada por EuropeAid, consiste em conceber as 
políticas de desenvolvimento da UE e prestar ajuda em todo o mundo. A 
responsabilidade pela implementação dos fundos incumbe à sede da DG 
em Bruxelas ou às delegações e aos gabinetes de representação da UE14: 
representações da UE nos países parceiros. As delegações da UE e os 
gabinetes de representação (cerca de 140 no total) podem ser encontrados 
em todo o mundo e estão agrupados pelas seguintes regiões:     

· África, Caraíbas e Pacífico (por exemplo, África do Sul, Malawi e Taiti)  
· Ásia e Ásia Central  
· América Latina  
· Região do Golfo 
· Países na vizinhança da UE e países terceiros  

 

O EuropeAid também tem vários instrumentos e programas temáticos 
mundiais, como o instrumento de cooperação em matéria de segurança 
nuclear e o programa de migração e asilo. A reserva de fundos para 
programas de cooperação externa regional e nacional e para a 
implementação de programas temáticos baseia-se em Programas Anuais de 
Ação (PAA). Estes especificam os objetivos, os domínios de intervenção, os 
resultados esperados, os procedimentos de gestão e o montante total do 
financiamento. As subvenções que são concedidas numa base anual são 
identificadas através do Programa de Trabalho Anual em Matéria de 
Subvenções (PTA). Os tópicos elegíveis para o apoio à subvenção podem 
ser encontrados na página Web de “convites à apresentação de propostas e 
anúncios de aquisição” do EuropeAid15. 
 
Direção-Geral da Política de Vizinhança e das Negociações de 
Alargamento (DG NEAR)16 
Para além dos fundos de desenvolvimento, a UE gere o Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA) para apoiar as reformas nos “países do 
alargamento” com assistência financeira e técnica17. 
Para outros países vizinhos, o Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV), 
que abrange o período 2014-2020, é o principal instrumento financeiro 
para a implementação da Política Europeia de Vizinhança (PEV). O IEV 
fornece a maior parte do financiamento da UE aos países parceiros da PEV 
em diferentes domínios, incluindo os transportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Veja também: http://ec.europa.eu/europeaid/ 
14 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en  
15 Veja também: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ 
16 Veja também: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/ 
17 Veja também: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en    
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Banco Europeu de Investimento (BEI)18  
O BEI apoia a ação da UE fora da UE, sobretudo através de 
empréstimos. Embora essencialmente ativos na UE, 10% dos 
empréstimos do banco são destinados a projetos fora da União 
Europeia. Os empréstimos são geridos através de mandatos externos 
para atividades em diferentes regiões do mundo: 
 

· Países do alargamento:  
Países candidatos e potencialmente candidatos a tornarem-se 
membros da UE nas Balcãs Ocidentais, bem como a Turquia 

· Países da Associação Europeia de Comércio Livre:  
· Noruega, Islândia, Liechtenstein (também 
parte do Espaço Económico Europeu) e Suíça 

· Países vizinhos:  
Países adjacentes à UE na bacia mediterrânica do Sul (incluindo 
os países do Magrebe e do Médio Oriente) até às fronteiras 
orientais da UE 

· Ásia Central:  
Os países incluem Cazaquistão, Tajiquistão e Quirguistão 

· Países em desenvolvimento e cooperação:  
 - África, Caraíbas e Pacífico (por exemplo, África do Sul, 
Malawi e Taiti) 

 - Ásia e América Latina (ALA): os empréstimos estão 
atualmente ao abrigo do mandato ALA IV do BEI (para os 
países como a China e o Brasil)   -  

 
 
Para a Ásia e a América Latina, o BEI dá prioridade aos seguintes tipos 
de projetos: 
   

· Mitigação e adaptação às alterações climáticas (por exemplo, 
energias renováveis, eficiência energética, transportes urbanos e 
outros projetos que reduzam as emissões de CO2); 

· Desenvolvimento de uma infraestrutura social e económica, 
incluindo água e saneamento; 

· Desenvolvimento do sector privado local, nomeadamente apoio 
às PME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Veja também: http://www.eib.org/   
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Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD)19 
O BERD é uma instituição financeira internacional que investe em 
projetos, participa em diálogos políticos e presta aconselhamento 
técnico que constrói economias de mercado abertas e democráticas. O 
banco investe principalmente e coopera com empresas do setor privado 
/ comercial, fornecendo financiamento a projetos para o setor financeiro 
e a economia real, incluindo novos empreendimentos e também 
investimentos. 
 
A propriedade do BERD está distribuída por 65 países e duas 
instituições intergovernamentais: a União Europeia e o Banco Europeu 
de Investimento. Para promover os seus objetivos, o BERD mantém um 
diálogo político próximo com os governos, as autoridades e os 
representantes da sociedade civil e coopera com organizações 
internacionais como a OCDE, o FMI, o Banco Mundial e as agências das 
Nações Unidas. 
 
Para além dos financiamentos da UE, existem outras múltiplas 
possibilidades de os países terceiros e cidades adquirirem 
financiamento, através de organizações como o Banco Mundial, o Banco 
Asiático de Desenvolvimento e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Cada um deles tem programas específicos para a 
mobilidade urbana ou temas relacionados, como o transporte, a 
sustentabilidade e o desenvolvimento urbano. Para obter mais 
informações, visite os sítios dessas organizações (que podem ser 
encontradas na próxima secção: fontes de informação adicional). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Veja também: http://www.ebrd.com/  
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Fontes de informação adicional 
 
 

 

Organizações / programas para cooperação e financiamento  
 

ORGANIZAÇÃO / PROGRAMA SÍTIO WEB
  

Banco Asiático de Desenvolvimento www.adb.org/

Iniciativa CIVITAS www.civitas.eu/
  

CORDIS cordis.europa.eu/

Eltis, O Observatório da Mobilidade Urbana eltis.org/
  

Financiamento da investigação e inovação da 
EU ec.europa.eu/research/

  

Diálogo UE-China sobre cidades inteligentes eu-chinasmartcities.eu/
  

EuropeAid ec.europa.eu/europeaid/
Banco Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento (BERD) www.ebrd.com/

  

Comissão Europeia: resumos legislativos ec.europa.eu/legislation_summaries/ 
Comissão Europeia: mobilidade urbana ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ 

  

Semana Europeia da Mobilidade www.mobilityweek.eu/

Banco Europeu de Investimento (BEI) www.eib.org/
  

Horizonte 2020 ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
Banco Interamericano de Desenvolvimento www.iadb.org/

  

Programa INTERREG  www.interreg4c.eu/

OCDE www.oecd.org/
  

Cidades e Comunidades Inteligentes www.ec.europa.eu/eip/smartcities/
Planos de Mobilidade Urbana Sustentável 
(PMUS) www.eltis.org/mobility-plans/

  

Banco Mundial www.worldbank.org/

  

 

Associações mais específicas  
 

TÓPICO ORGANIZAÇÃO SÍTIO WEB 
   

Transportes Públicos 
UITP - União Internacional de 
Transportes Públicos www.uitp.org/

Bicicletas Federação Europeia de Ciclistas www.ecf.com/
   

Caminhada 
Federação das Organizações Pedestres 
Europeias www.pedestrians-europe.org/ 

Estacionamento
Associação Europeia de Estacionamento 
(AEE) www.europeanparking.eu/ 

   

Veículos Limpos   

        Elétricos AVERE       www.avere.org/ 

        Hidrogénio  HyER       hyer.eu/ 

        Gás Natural NGVA       www.ngva.eu/ 
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COMO OBTER PUBLICAÇÕES DA UE 

Publicações gratuitas: 

• uma cópia: 
através da livraria da EU (http://bookshop.europa.eu); 

• mais do que uma cópia ou cartazes / mapas: 
nas representações da União Europeia (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);  
nas delegações em países terceiros (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  
contactando o serviço Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) ou 
ligando 00 800 6 7 8 9 10 11 (número gratuito de qualquer parte da UE) (*). 
 
(*) As informações fornecidas são gratuitas, assim como a maioria das chamadas (embora algumas operadoras, 
cabines telefónicas ou hotéis possam cobrar). 

Publicações com custos: 

• através da livraria da EU (http://bookshop.europa.eu). 

Subscrições com custos: 

• através de um dos agentes de vendas do Serviço das Publicações da União Europeia 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 
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