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MOBILIDADE, TRANSPORTES E GESTÃO DO 
TERRITÓRIO NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 
 
As múltiplas e complexas questões subjacentes à problemática 
contida no título, em epígrafe, suscitam-me as seguintes 
considerações, sinteticamente enunciadas:  

1.É clássica a conceptualização das principais interacções entre 
a dinâmica urbana e o sistema de transportes nas grandes 
aglomerações e que consistem fundamentalmente no seguinte 
esquema de encadeamento de fenómenos em interacção 
permanente: 
Assim, forças exógenas de natureza diversificada, como sejam, 
o contexto histórico e cultural, a geografia física, o contexto 
sócio-económico, as instituições políticas e a política nacional 
e regional de ordenamento do território provocam uma 
transformação do mercado fundiário que, por sua vez, origina 
uma evolução dos tipos de ocupação do solo de que decorre o 
crescimento e reestruturação da procura de transporte, com a 
consequente necessidade de reforço dos sistemas de transporte 
urbano-regional, a modificação da acessibilidade e a 
transformação das relações espaço-temporais. 
   De todo este processo dialéctico global resulta um modelo de 
desenvolvimento económico urbano com consequentes 
alterações do nível de vida e evolução do modo de vida… 
 
2.Este tipo de modelo de desenvolvimento e crescimento 
urbano origina, por sua vez, o chamado «círculo vicioso» TI 
(transporte individual), «versus» TC (transporte colectivo), 
provocando uma dependência cada vez maior do automóvel. 
Com efeito, o aumento crescente da mobilidade é cada vez 
mais satisfeito em TI, recorrendo, pois, ao automóvel, o que, 
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por sua vez, provoca a dispersão das zonas residenciais que, 
em interacção crescente, reduz a utilização dos TC, obrigando, 
subsequentemente, a maior utilização dos TI e reforçando a 
dispersão da habitação, por um lado, e a concentração de 
actividades, por outro, de cuja interdependência resultam fortes 
movimentos pendulares diários… 
Deste complexo e interactivo processo de crescimento e 
transformação urbana vai emergir o fenómeno do 
congestionamento crescente dos transportes, do espaço público 
urbano central e dos acessos. 
3.O congestionamento urbano, dos transportes e do sistema 
viário, traduz-se em elevados custos económico-sociais e em 
perda de qualidade de vida. 
Os custos associados ao congestionamento do tráfego são 
conhecidos: 

• Poluição química e sonora; 
• Consumo do espaço público; 
• Consumo de energia; 
• Obstáculo e perda de rentabilidade dos TC; 
• Atrasos/perdas de oportunidades; 
• Perda de acessibilidade dos não motorizados; 
• Perda de produtividade global e de competitividade; 
• Acidentes/sinistralidade rodoviária; 
• Transformações/rupturas das formas urbanas… 

4.O diagnóstico global sobre o sistema de transportes e a 
mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa tem-se 
caracterizado, no essencial, pelos seguintes aspectos negativos: 

• Multiplicidade de organismos, entidades e operadores 
intervenientes no sector, sem a devida coordenação 
institucional, reclamando-se, há décadas, por um novo 
quadro institucional adequado e eficaz para corresponder 
à natureza metropolitana dos problemas… 
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• Ausência de políticas integradas de ordenamento do 
território/sistema de transportes, com processos de 
transformação urbanística, à escala metropolitana, tipo 
«mancha de óleo», com um tratamento reactivo do 
sistema de transportes públicos e o favorecimento do 
transporte individual… 

• Ausência de políticas de promoção do transporte público, 
numa visão integrada e multimodal, ou seja, ausência de 
coordenação dos diversos modos, potenciando as 
características tecnológicas de cada modo e a sua 
sustentabilidade ambiental, bem como a sua integração 
tarifária/bilhética; 

• Deficientes condições de conexão técnica dos diversos 
modos, com poucos e mal ordenados interfaces de 
transportes; 

• Deficiente informação ao público sobre o funcionamento 
das redes de transportes…  

5. Estas problemáticas relativas à mobilidade e ao sistema de 
transportes colectivos podem ter subjacentes várias lógicas de 
abordagem, as quais deverão ser ponderadas numa visão 
sistémica, caso se pretenda construir as soluções mais ajustadas 
a cada situação e ultrapassar os cenários clássicos-tipo:«laisser-
faire», «dream-car», «tudo transporte colectivo», «proximidade 
ou mobilidade»… 
A abordagem do sistema de transportes colectivos, 
concretamente, nas grandes aglomerações urbanas deverá estar 
imbuída, pois, de uma visão sistémica e integradora de diversas 
lógicas: social, económica, energética, do comportamento dos 
cidadãos, ambiental/qualidade de vida, da gestão do 
espaço/ordenamento do território e, eventualmente, outras 
lógicas. 
6. Por sua vez, sendo o congestionamento urbano resultante da 
interacção de vários factores, o seu tratamento exige também 
uma análise e actuação multidisciplinar, planeada e coordenada 
sobre os principais vectores que o determinam: 
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• Ordenamento do território/planeamento urbano,  
• Infra-estruturas viárias/equipamentos de apoio, 
• Redes de transportes colectivos/interfaces, 
• Gestão da via pública/defesa do peão. 

Ou seja, o que está em causa é a melhoria das condições da 
mobilidade em meio urbano, assumida como valor intrínseco 
da nossa civilização e cultura, direito dos cidadãos ou mesmo 
expressão de liberdade. 
Aliás, actualmente, começa a esboçar-se alguma tendência, de 
carácter radical, para se reclamar/exigir o ideal da 
«hipermobilidade», a qual identifica o bem-estar com a 
máxima facilidade em efectuar deslocações motorizadas e com 
a maior velocidade possível… 
Entendemos, porém, que, na lógica das considerações 
anteriores, a abordagem da mobilidade urbana deve procurar, 
em síntese: 

• Estabelecer um equilíbrio sustentável entre as 
necessidades da mobilidade e as facilidades de acesso 
«versus» a protecção do ambiente e o bem-estar dos 
cidadãos; 

• Facilitar a deslocação de todas as pessoas, em especial, as 
de mobilidade reduzida (incluindo os não motorizados); 

• Ser a cidade/aglomeração urbana a mandar no automóvel, 
e não o contrário. 

7.É neste tipo de quadro global de preocupações que, há várias 
décadas, se vem reclamando um novo modelo institucional 
para o tratamento desta problemática, à semelhança, aliás, do 
ocorrido já há várias décadas em todas as grandes 
aglomerações urbanas, como é o caso de Madrid, Paris ou 
Barcelona. 
É, pois, neste contexto que surge a intenção reiterada de se 
criar e implementar a Autoridade Metropolitana de Transportes 
de Lisboa (e também do Porto), em ordem, designadamente, a: 
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• Melhorar a coordenação das intervenções no sector dos 
transportes e da mobilidade; 

• Reforçar a eficácia institucional sobre o 
planeamento/programação/gestão do sistema; 

• Potenciar a coordenação técnica e funcional intra e 
intermodal e a sua articulação com o ordenamento do 
território; 

• Desenvolver, promover e modernizar o transporte 
público… 

Entretanto, e depois de vários avanços e recuos nos últimos 
anos, a proposta do novo modelo de Autoridade Metropolitana 
de Transportes (AMT), apresentada pela Senhora Secretária de 
Estado dos Transportes, no final de 2006, merece, desde já, os 
seguintes tipos de interrogações: 

• Por que se insiste no papel hegemónico da Administração 
Central na estrutura decisional da AMT? Por que não 
avançar já num processo paritário com a Junta 
Metropolitana, numa perspectiva de transição, 
concretamente calendarizada, para a assumpção futura 
dum papel central pela Junta Metropolitana, já apontada 
pelo Governo como nova autarquia metropolitana? 

• Por outro lado, nas estruturas de representação dos 
diversos poderes, nomeadamente, a nível do Conselho 
Executivo e do Conselho Geral, importa distinguir o que 
é político do que é técnico… 

• A AMT só tem autoridade (poder vinculativo) sobre a 
concessão e/ou contratualização dos serviços de 
transportes rodoviários? Em relação aos transportes 
pesados (em ferrocarril) e ás infra-estruturas tem apenas 
uma função consultiva? Por que não estabelecer, desde 
já, um quadro de obrigações e direitos da AMT 
relativamente aos operadores de transportes pesados e de 
infra-estruturas? A AMT não deveria ter uma voz activa 
na decisão de execução de infra-estruturas rodoviárias 
pela EP-EPE ou ferroviárias pela REFER? 
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• Aliás, nesta perspectiva redutora ou minimalista, como é 
que a AMT poderá protagonizar a promoção da 
elaboração e, muito menos, a implementação do PDU- 
Plano de Deslocações Urbanas e do POT- Plano 
Operacional de Transportes? Ou será que a AMT apenas 
terá um papel activo na fase de elaboração dos Planos, 
passando a fase de execução para as estruturas da 
Administração Central? 

• Por sua vez, que mecanismos de relacionamento 
institucional se estabelecerão para se 
articularem/integrarem as acções e medidas dos planos 
sectoriais nos planos de ordenamento do território (PROT 
e PDM)? 

• Ainda no contexto do relacionamento institucional com 
os municípios, como se definirão os limites de actuação 
da AMT e dos municípios, na organização dos 
transportes no interior de cada concelho e, em especial, 
na gestão da circulação e estacionamento nas vias com 
impacte metropolitano? 

• Como se poderá avançar na implementação da AMT, sem 
a definição prévia de um novo modelo de financiamento 
do sistema de transportes, de eventuais novas fontes de 
financiamento e de critérios objectivos de financiamento 
do investimento e da exploração?... 

Numa síntese conclusiva, considero, pois, que se devia avançar 
determinadamente para: 
Em primeiro lugar, para a constituição de uma AMT, em que 
a Junta Metropolitana desempenhasse um papel activo e 
condigno, os Municípios uma representação plena, se 
exercesse uma autoridade sobre todos os modos do sistema de 
transportes, se estabelecesse um relacionamento institucional 
vinculativo para a implementação dos planos sectoriais e a sua 
articulação/integração nos planos de ordenamento do território 
e se definisse um novo modelo de financiamento e de critérios 
de financiamento para a celebração de contratos-programa, 
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visando a promoção e modernização do sistema de transportes 
públicos;… 
Em segundo lugar, tendo em conta o conjunto de atribuições e 
competências já cometidas à AML e à JML, no âmbito da Lei 
nº10/2003, de 13 de Maio, no domínio das acessibilidades e 
transportes, planeamento e gestão estratégica, gestão territorial, 
ordenamento do território e desenvolvimento regional, 
estabelecer um calendário para a realização de um processo 
electivo dos órgãos das Áreas Metropolitanas (GAM), ou seja, 
criação das Autarquias Metropolitanas ou de Regiões 
Metropolitanas, com a definição concomitante dos meios 
financeiros e orçamentais, concretamente, para corresponder ao 
exercício pleno de funções efectivas relativamente á 
problemática da Mobilidade, Transportes e Acessibilidades. 
 
Em terceiro lugar, é fundamental que esta AMT, reconhecida 
como parceiro estratégico por uma Junta Metropolitana 
legitimada pelo voto popular, tenha também uma voz activa no 
acompanhamento da elaboração e implementação dos 
instrumentos de ordenamento do território de nível regional e 
municipal, assegurando-se também deste modo a necessária 
compatibilização entre a Mobilidade, Transportes e 
Acessibilidades e a Gestão do Território 
 
 
Augusto Pólvora, arqº 
Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra 
Junta Metropolitana de Lisboa 
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