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Urbana, 
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Portugal?

Pela primeira vez Portugal terá Se-
cretaria de Estado da Mobilidade 
Urbana. O acréscimo do termo “ur-
bano” faz toda a diferença. Mobili-
dade não é apenas sinónimo de car-
ros elétricos ou transportes públi-
cos de alta capacidade. É ter uma vi-
são holística e transversal dos pa-
drões de mobilidade, dos diferentes 
modos, mas também, do território 
social da mobilidade. 
Exige-se mudança de atitude indi-
vidual e coletiva perante um plane-

ta que está doente. Precisamos de 
cidades mais sustentáveis, mais in-
clusivas e mais limpas. Mas, tam-
bém, de um ordenamento do terri-
tório que imprima cidades de usos 
mistos, contrariando a monofun-
cionalidade que, pela segregação do 
espaço, criou ruturas urbanas, inse-
gurança, congestionamento, aci-
dentes rodoviários e o aumento das 
cadeias de deslocação com todas as 
externalidades negativas na quali-
dade de vida dos cidadãos. 
Quando mais de metade da popula-
ção mundial já vive nas grandes ci-
dades, este problema densifica-se. 
As cidades têm de ser entendidas 
como grandes ecossistemas vivos 
que esse trabalho exige conheci-
mento multidisciplinar. 
A Europa há muito nos orienta para 
a elaboração dos PMUS – planos de 
mobilidade urbana sustentável, 
como forma inequívoca de integra-
rem e articularem estratégias no 
combate às alterações climáticas e 
em favor da saúde pública. Mas en-
quanto a maior parte dos países já 
estão na terceira geração, o nosso 
país, com raras exceções munici-
pais, ainda está na primeira. 
Portugal tem de apanhar o “com-
boio” e recuperar tempo perdido. 
Felicito o eng. Jorge Delgado na 
condução deste enorme desígnio 
nacional.
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MATOSINHOS A ponte móvel de Leixões, em Matosi-
nhos, vai estar interdita ao trânsito automóvel entre 
as 22 horas de hoje e as seis horas de amanhã. De acor-
do com a Administração dos Portos do Douro, Leixões 
e Viana do Castelo, a interrupção “deve-se à necessi-
dade de limpeza regular das estruturas e vidros de pro-
teção de peões”. Sem data está a requalificação global 
da travessia, que obrigará a uma nova interrupção do 
equipamento e a recolocação da cobertura na zona bas-
culante da ponte. 

Ponte móvel interdita para 
limpeza das estruturas e vidros 

AMBIENTE As verbas da 
Agência Portuguesa do 
Ambiente para as obras de 
proteção e reabilitação da 
defesa da marginal da 
praia de Árvore, em Vila do 
Conde foram reprograma-
das para 2022 e 2023. O 
reagendamento foi ontem 
autorizado, em “Diário da 
República” pela Secretaria 
de Estado do Ambiente, 
alocando quase 1,3 mi-
lhões de euros para a em-
preitada cujo financia-
mento estava previsto 
para 2020 e 2021.

Verbas para obra 
na marginal de 
Vila do Conde 
reprogramadas

PORTONo imponente edi-
fício nas imediações do Es-
tádio do Dragão, em Cam-
panhã, no Porto, que se 
destinava a um hospital 
privado, “o Plano Diretor 
Municipal só permite o 
uso de equipamento e não 
de serviços”, disse ao JN 
fonte do Município. Na 
Autarquia perdura o alva-
rá da obra como sendo para 
um equipamento hospita-
lar. O edifício está pratica-
mente concluído, mas o 
destino final continua 
uma incógnita.

Edifício “gigante” 
junto ao Dragão 
só poderá ser 
equipamento

ANÚNCIOA easyJet anunciou que retomou os voos en-
tre o Porto e Ibiza, reativou a rota de Palma de Maiorca 
e vai estrear, a 1 de maio, a ligação entre o Porto e o Por-
to Santo. Esta última está prevista manter-se até 25 de 
outubro. A companhia aérea low-cost veiculou, recen-
temente, novos investimentos no Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro com o aumento da frota , três novas rotas 
(Porto Santo, Madrid e Colónia) e o aumento na capaci-
dade das rotas existentes com mais de 350 mil lugares, 
gerando cerca de 70 novos postos de trabalho.

EasyJet vai voar do Porto para 
Palma de Maiorca e Porto Santo

INSÓLITO Um doente do 
Hospital de São Sebastião, 
na Feira, ficou ontem ferido 
devido a um incidente num 
elevador da unidade hospi-
talar. O jovem de 18 anos, 
que se encontra hospitaliza-
do, ia numa maca realizar 
exames com vista a uma in-
tervenção cirúrgica. 
Quando ia a entrar, com 

duas enfermeiras e dois as-
sistentes operacionais, o 
elevador entrou em marcha 
com as portas ainda abertas. 
Como tem um sistema de 
bloqueio automático, parou 
imediatamente. Mesmo as-
sim, o jovem ficou com feri-
mentos ligeiros nas pernas. 
 A unidade hospitalar ati-

vou de imediato o plano de 
contingência. � S.R.

Jovem de 18 anos 
ia fazer exames para 
realizar cirurgia

Doente ferido 
no elevador 
do hospital 
da Feira
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ta que está doente. Precisamos de 
cidades mais sustentáveis, mais in-
clusivas e mais limpas. Mas, tam-
bém, de um ordenamento do terri-
tório que imprima cidades de usos 
mistos, contrariando a monofun-
cionalidade que, pela segregação do 
espaço, criou ruturas urbanas, inse-
gurança, congestionamento, aci-
dentes rodoviários e o aumento das 
cadeias de deslocação com todas as 
externalidades negativas na quali-
dade de vida dos cidadãos. 
Quando mais de metade da popula-
ção mundial já vive nas grandes ci-
dades, este problema densifica-se. 
As cidades têm de ser entendidas 
como grandes ecossistemas vivos 
que esse trabalho exige conheci-
mento multidisciplinar. 
A Europa há muito nos orienta para 
a elaboração dos PMUS – planos de 
mobilidade urbana sustentável, 
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