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Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira 

Senhor Presidente da Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

 

A Mobilidade nos Municípios constitui uma 

matéria exigindo grandes esforços de concertação, 

envolvendo tanto o Governo como o Poder Local, 
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em vista da diversidade crescente dos padrões de 

mobilidade, requerendo simultaneamente infra-

estruturas de transporte e serviços de âmbito 

nacional, regional e autárquico para poderem ser 

adequadamente satisfeitos. 

 

A questão assume tanto maior importância para os 

municípios quanto a maior parte das deslocações 

diárias se desenvolve no interior dos respectivos 

territórios e é de pequena extensão, de acordo com 

o padrão detectado nos últimos censos 
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populacionais, com pouquíssimas excepções. 

(Almada) 

 

Por outro lado, o apoio que o Governo pode dar às 

questões da mobilidade interna dos municípios é 

necessariamente limitado, uma vez que estando 

afastado do detalhe das questões locais, conhece 

mal as particularidades das deslocações intra-

concelhias, correndo o risco de intromissão mal 

orientada. 
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De qualquer modo, o Governo não se exime a 

intervir onde é indispensável, com mais 

visibilidade no caso das Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e do Porto, através de empresas públicas de 

transporte e da imposição de tarifários, mas em 

termos que não esgotam a questão. Noutras áreas 

do território a intervenção é mais diversificada, 

podendo destacar os seguintes aspectos: 

 

 Construção de variantes urbanas e apoio 

financeiro à construção de circulares em 

situações de congestionamento rodoviário 
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associado a eixos nacionais e regionais que 

atravessam zonas urbanas; 

 

 Transformação das clássicas estações 

ferroviárias em interfaces onde possam 

convergir vários modos de transporte 

público e o transporte individual possa 

encontrar acesso e estacionamento; 

 

 Apoio financeiro à construção de estações 

de camionagem em meios urbanos, desde 
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que localizadas em espaços susceptíveis de 

atrair e servir bem o utilizadores; 

 

 Apoio financeiro à construção de abrigos e 

sinalização de paragens para o transporte 

público rodoviário; 

 

 Apoio à elaboração de estudos para o 

desenvolvimento de sistema de transporte 

municipais; 
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 Apoio à exploração de sistemas municipais 

de transporte urbano. 

 

Naturalmente, os representantes do poder local 

entenderão que se poderia fazer mais. Daí as 

reivindicações frequentes de modernização da rede 

rodoviária que serve os seus concelhos e 

solicitações de apoio ao desenvolvimento de novos 

ou maiores e melhores sistemas de TP.  

 

Eu também gostaria que se fizesse mais.  



 

 
 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
Gabinete do Ministro 

 
 
 

 9

Mas todos temos os mesmos problemas: os dos 

meios e das prioridades, num contexto em que os 

padrões de mobilidade se vão alterando. 

 

E chegados aqui, confrontados com as dificuldades 

conhecidas, há que ponderar se a nossa capacidade 

de intervenção alguma vez poderá dar solução 

integral aos problemas da mobilidade. Soluções 

globais satisfatórias, com certeza. Óptimas aqui ou 

ali, também é possível. Mas afastemos as ilusões: 

não será possível resolver todos os problemas de 

mobilidade que afectam os cidadãos e as empresas 
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apenas através da oferta pública de infra-estruturas 

e serviços de transporte, seja ela de âmbito 

nacional ou municipal. As soluções encontradas 

nunca serão absolutamente suficientes e o seu 

período de validade será, por natureza, meramente 

temporário. 

 

Naturalmente, há também que contar com a oferta 

do sector privado, em especial no transporte 

público rodoviário de passageiros de âmbito intra-

municipal, regional e nacional. E tanto o poder 

local como a administração central têm de gerir 
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com cuidado a sua relação com os operadores 

privados que proporcionam estes serviços, uma 

vez que a motorização crescente dos cidadãos 

tende a limitar o mercado e a rentabilidade da sua 

exploração comercial. Por um lado, não é possível 

deixar de exigir o cumprimento das condições das 

concessões atribuídas em matéria de itinerários, 

horário, preços e qualidade de serviço. Por outro, 

intervenções menos bem pensadas poderão 

conduzir a situações de abandono da exploração se 

esta for objecto de excessivas obrigações de serviço 

sem compensação adequada. E, perante um 
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abandono, os municípios ou o próprio Governo 

poderão ser constrangidos a desenvolver ofertas 

com custos que poderão resultar insustentáveis. 

 

A oferta de infra-estruturas rodoviárias por via de 

contratos de concessão, com ou sem portagens, é 

outra forma de intervenção da iniciativa privada, 

que já conduziu à disponibilização de uma 

extensão considerável de auto-estradas 

concessionadas. Mas os problemas das finanças 

públicas que nos são comuns limitam 

naturalmente a oferta de novas SCUT’s e até 
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exigem a introdução de portagens nalguns delas, 

em função de critérios que o actual Governo 

aprovou e  que têm em consideração o 

desenvolvimento sócio-económico das regiões que 

servem.  

 

O novo modelo de exploração e financiamento do 

sector rodoviário que temos em preparação, logo 

que aprovado, poderá acelerar a oferta de infra-

estruturas rodoviárias, mas sempre dentro dos 

limites prudenciais que a disciplina das finanças 

públicas aconselha. 
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E eis que rapidamente nos vemos chegados ao 

limite das soluções baseadas no somatório da 

oferta pública e privada!  

 

Que fazer então? 

 

Logicamente, há que entrar, nos domínios mais 

complexos mas nem por isso menos eficazes, dos 

objectivos da mobilidade e da gestão da procura. 
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A mobilidade, ainda que intrinsecamente valiosa, é 

essencialmente um instrumento de garantia de 

acesso a actividades fundamentais, como o 

trabalho, a educação, o comércio e utilização de 

serviços de vária índole, com destaque para os 

sociais e culturais. 

 

E a nossa obrigação, de poder democrático, central 

ou local, é a de proporcionar esse acesso em termos 

socialmente equitativos, ambientalmente 

sustentáveis e economicamente eficientes, 
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compatibilizando a liberdade individual com o 

bem comum. 

 

É uma tarefa que requer grande atenção e 

empenho, uma vez que as pessoas e as empresas, 

abandonadas a elas próprias, poderão enveredar 

por opções geradoras de congestionamento e 

poluição, que todos, incluídos os seus autores, 

terão de suportar. 

 

Assim, a primeira resposta pública, em que a 

intervenção dos municípios é decisiva, passará por 
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um melhor ordenamento do território, envolvendo 

a criação de desenvolvimentos urbanos com 

alguma densidade, sem separação forçada das 

componentes residencial e comercial, com 

localização centralizada de grandes equipamentos 

sociais como escolas e hospitais, de modo a reduzir 

a necessidade de deslocações extensas e 

motorizadas. 

 

Penso que os melhores resultados de uma política 

de mobilidade serão encontrados a este nível que, 

no fundo, se caracteriza por melhorar as condições 
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de acesso aos vários tipos de serviços, poupando 

deslocações. 

 

Esgotado este recurso ou tendo de conviver com as 

situações criadas pelo nosso anterior modelo de 

desenvolvimento urbano, há que fazer o mesmo 

que os particulares, as famílias e as empresas 

fazem num contexto de falta de recursos: 

reconfigurar o consumo de bens e serviços. E, note-

se, quando falo de recursos não me refiro 

exclusivamente aos de ordem financeira. Perante a 

falta de tempo também somos forçados a alterar o 
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nosso padrão de actividades, onde se contam as 

deslocações.  

 

Curiosamente, embora a mobilidade moderna se 

caracterize por uma maior extensão das 

deslocações, variedade de origens e destinos e de 

motivações, aquilo a que poderíamos chamar o 

orçamento de tempo para a mobilidade não tem 

sofrido alteração sensível ao longo do último 

século.  
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Outro fenómeno relevante, que confirma a 

importância crescente do tempo, consiste na 

escolha do modo de transporte. Esta faz-se cada 

vez mais em função dos tempos de viagem, 

pesando menos o custo financeiro das deslocações. 

Trata-se de uma dinâmica que a subida dos 

rendimentos tem acentuado, que não deixará de se 

continuar a manifestar no futuro e convirá explorar 

através de soluções de transporte público 

susceptíveis de gerar economias de tempo, em 

especial nos eixos com maior volume de tráfego. 
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Nestas condições, a mobilidade sustentável e 

sustentada exige a imposição de algumas 

limitações à utilização do automóvel individual, 

especialmente no meio urbano, desde a tradicional 

limitação de velocidade, o fecho de zonas antigas à 

circulação, a limitação selectiva e o pagamento do 

estacionamento, as mais modernas medidas de 

acalmia de tráfego com redução das faixas de 

rodagem e a sobre-elevação de cruzamentos e 

passagens de peões, até à progressiva, gradual e 

corajosa imposição de portagens em certos 

perímetros das cidades de maior dimensão, 
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suportadas por tecnologias mais ou menos 

sofisticadas.  

 

Em contrapartida, a redução da mobilidade por 

transporte individual terá de ser compensada pela 

oferta de melhores condições à circulação pedonal 

e à do transporte público. Para o efeito, há que 

garantir boa cobertura do território, a colocação 

adequada das paragens, uma frequência razoável 

dos serviços, a minimização dos tempos de 

viagem, o conforto dos veículos e a gestão da 

exploração que têm de convergir numa imagem de 
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qualidade que atraia os utilizadores e os valorize 

como tal.  

 

Estes conceitos e os instrumentos capazes de os 

assegurar são já conhecidos e utilizados de forma 

crescente pelos municípios portugueses. E esta 

conferência decerto contribuirá para aumentar 

ainda mais esse conhecimento. Tenho ainda a 

expectativa de que o IMTT, recentemente criado, 

possa, dentro de pouco tempo, constituir um 

elemento de divulgação de conceitos novos e úteis, 



 

 
 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
Gabinete do Ministro 

 
 
 

 24

bem como um instrumento de ligação e cooperação 

entre os Municípios e o Governo. 

 

Minhas  Senhoras e meus Senhores 

 

Independentemente das diferenças políticas que 

formam a nossa diversidade democrática, estou 

convencido que todos desejamos o melhor para os 

nossos cidadãos, nesta como noutras matérias. É 

essa a razão que nos permite conviver sem 

renúncia de convicções e incita a participar nestes 

eventos debatendo ideias e acções. 
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Faço pois votos para que, reforçadas as nossas 

competências técnicas, saibamos todos formar 

vontade política para cooperar no 

desenvolvimento das melhores práticas de 

mobilidade, correspondendo às necessidades 

sociais que se vão afirmando e que, como tal, são 

legitimamente reivindicadas. 

 

Muito Obrigado 


