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A aposta do Portugal 2020 no Planeamento
da Mobilidade Urbana Sustentável:

OPINIÃO

Uma oportunidade para os municípios

Hoje, 55% da população mundial está
concentrada nas cidades. Contudo, a
cidade “real” não é a “cidade-cama”.
A cidade é o local plurifuncional, palco
de multiatividades, em detrimento
do monofuncionalismo dos “donuts”
gerados pelos dormitórios que se foram
amontoando em torno dos centros das
cidades. Segundo Paul Virilio, a cidade
sempre foi um átrio, um fórum, onde
o convívio permitia a troca de ideias,
políticas, isto é, o espaço público.
Refere ainda, que a cidade é a forma
política maior da História. Pergunto: as
cidades de hoje são as de Virilio? Se
assim é, a mobilidade é incontornável
à vida contemporânea dos nossos
territórios e o debate centra-se no modo
como a realizamos.

PAULA TELES
CEO da MPT- mobilidade e
planeamento do território, lda
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Na última década, as cidades mundiais têm sofrido enormes desafios na
tentativa da resolução dessas preocupações.
Pedro Ribeiro da Silva refere que,
no advento do automóvel individual,
do seu status e da liberdade que lhe
está intrínseca, criaram-se cidades
monofuncionais totalmente medidas
por distâncias percorridas em automóveis, como a cidade do Modernismo de Brasília, de Niemeyer.
A perceção destas realidades remete de forma urgente para o desenvolvimento de modelos de planeamento e gestão da mobilidade mais
complexos, onde a flexibilidade e o estudo caso a caso, sublinho, terá de ser
uma prática constante. Estas realidades apresentam, hoje, grandes desafios para o poder local, em particular
para os municípios, os grandes gestores do espaço público.
Há longos anos que a Europa nos
foi habituando a práticas de mobilidade consistentes, onde as políticas
de ordenamento do território se integram com as da mobilidade. Pergunto:
em Portugal, qual o estado da Mobilidade e a sua relação com o Ordenamento do Território?
Efetivamente, esta aliança tem tido poucos adeptos. No entanto, alguns
fazem história e o tempo já tem permitido verificar o seu sucesso.
Diria que ainda estamos na fase
embrionária do planeamento da mobilidade. Resultado da falta de políticas à escala nacional, regional ou
metropolitana (recorde-se, neste úl-

timo caso, o que se tem passado com
as tão desejadas Autoridades Metropolitanas de Transportes), os municípios tiveram de começar a cumprir estas funções e alguns já realizaram, nos
últimos anos, Planos de Mobilidade
Urbana que permitiram articular estratégias, evitando as tradicionais medidas avulso.
É com enorme agrado que assistimos, no Portugal 2020, à obrigatoriedade de se desenvolverem Planos
de Mobilidade Urbana Sustentável
(PMUS) por parte dos municípios e
NUT’s III para enquadrarem as ações
derivadas da mobilidade. Só estas
ações poderão, posteriormente, ser
candidatadas aos fundos comunitários. Esta iniciativa, inovadora nos fundos comunitários, vai introduzir um
novo paradigma na mobilidade que,
creio, terá excelentes repercussões no
curto prazo.
Contudo, chamo a atenção para a
importância das diferentes escalas do
território em matéria de mobilidade.
Existe a necessidade de todos os municípios planearem, de forma integrada, na sua escala, as suas estratégias de
mobilidade. Mesmo as vilas, por pequenas que sejam, hoje estão de forma
geral requalificadas urbanisticamente, mas carecem de repensar o seu estacionamento, os percursos pedonais
mais confortáveis para as pessoas com
mobilidade reduzida, designadamente
pessoas idosas e deficientes, e outros
modos suaves como as ciclovias. Do
ponto de vista do transporte público, o
exemplo designado pelo “Porta-a-Por-

ta”, tem uma capacidade de resposta muito positiva face a necessidades
concretas, em particular nos municípios com povoamentos dispersos e,
ainda, novamente, nos grupos mais
desfavorecidos.
No que refere aos municípios de
maior dimensão, esses têm naturalmente urgência em planearem de forma mais sustentável os seus padrões
de mobilidade, com a introdução de
políticas fortes em matéria de gestão
da circulação e estacionamento, nos
transportes públicos mais eficientes, na criação de interfaces e utilização das novas tecnologias (TIC), integrando outros modos de transporte,
como a afirmação social e cultural da
bicicleta que, atualmente, tem vindo a
conquistar terreno na utilização quotidiana. Contudo, tenho uma enorme
preocupação que gostaria de ver sublinhada na utilização dos fundos comunitários: desenhar para o peão. O
modo andar a pé é o segundo modo
de transporte mais utilizado na Europa e em Portugal. As cidades que, nos
anos 70-80 foram dimensionadas para o automóvel, começam agora a ser
desenhadas para as bicicletas, que representam ainda uma pequena percentagem de utilização. Se a plataforma do modo andar a pé é o chão, ou
o passeio, os técnicos e políticos responsáveis por estes Planos devem ter
a sensibilidade de valorizar este capítulo no PMUS.
Na escala sub-regional, ou seja
nas Comunidades Intermunicipais
(CIM) e Áreas Metropolitanas (AM),

os Planos de Mobilidade são de enorme importância, designadamente no
que refere ao planeamento dos sistemas das infraestruturas de transporte, sob pena de continuarmos sem
articulação rodoviária, ferroviária,
marítima, fluvial e aérea.
Ainda a este respeito, alerto para a necessidade de simplificação
dos referidos Planos. Há “planos”
e “planos”. Entendo que o espírito
da elaboração dos PMUS, no âmbito do Portugal 2020, é de enquadrar
as ações tradicionalmente realizadas
avulso, numa estratégia articulada e
planeada ao nível dos municípios e
das CIM/AM. Esta atitude representa um enorme avanço neste tema, face aos anteriores quadros comunitários. Contudo, presumo que não é
objetivo constituir-se como tese de
mestrado e/ou doutoramento, essenciais em casos específicos, mas noutros enquadramentos técnicos.
Em suma, é tempo de se encarar
esta matéria com todo o rigor profissional que se exige, elaborando Planos credíveis e úteis à melhoria da
qualidade de vida das populações, e
não apenas como se tratasse de um
“cozinhado” realizado em gabinete,
utilizando “receitas” estáticas e “chavões” iguais para todos os territórios.
A escala torna-se, assim, essencial
para planear a mobilidade e, consequentemente, priorizar os investimentos numa era globalmente com
dificuldades financeiras.
Um termo na moda é smart cities,
algo entre as e-Cidades e as i-Cidades.

Recentemente, surge outro léxico: as
Cidades Analíticas, tentando ultrapassar o nano-urbanismo num ápice.
Pergunto novamente: o político trocará o seu gabinete de atendimento por
um Skype em tempo real, via iPad ou
iPhone? As salas das Assembleias Municipais, salas das decisões políticas
serão substituídas por processadores de informação que debitam Excel
à velocidade da luz fazendo e-políticas por via tecnológica? E os técnicos?
Vão ser smart urbanistas, smart arquitetos? E o cidadão? Vai mesmo deixar
de ir ao cinema, e ligar-se sozinho a
um enorme televisor 3D, comendo pipocas, tirando stick-selfies e bombando fotos para o Facebook? Não creio.
Mesmo! Por exemplo, os ginásios já
estão a ser substituídos pelo espaço
público. Vejam-se as funções atuais
dos parques da cidade, o Hide Park, o
Central Park... Até os “Não Lugares”
de Marc Augé continuarão a multiplicar-se nos destinos das pessoas em
permanente trânsito.
As cidades são mesmo um palco
de mobilidades. As pessoas vão cada
vez mais substituir as smart cities, e
as cities analíticas pelas cidades móveis de Italo Calvino. Essas, as verdadeiras cidades que nos levam permanentemente a lugares de desejo,
onde os aromas dos cinco sentidos,
os afetos e as pessoas são a nossa
constante procura. É nessas cidades
que me revejo e serão estes os princípios dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável que continuarei a
desenhar. SC
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