
"A mobilidade
está para
a cidade
como as veias
estão para
as pessoas"



Mais e melhores meios de transportes,
núcleos urbanos mais próximos dos cidadãos.
A ideia é simples, faltam os passos para a
conseguir concretizar de uma forma plena
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mobilidade "As cidades vivem pe-
ríodos de grande transformação".
O mote foi dado por Paula Teles,
presidente do Instituto de Cidades

e Vilas com Mobilidade, e deu azo

a profícua discussão sobre como
encontrar mais e melhores formas
de mobilidade para que seja possí-
vel transformar as urbes e torná-las
mais aprazíveis a quem nelas habi-
ta. Foi esse o desafio que juntou
quatro especialistas, ontem, no

Quartel da Serra do Pilar, em Vila
Nova de Gaia, reunidos para a con-
ferência da Caixa Geral de Depósi-
tos, em colaboração com o "Jornal
de Notícias", dedicada à "Qualida-
de de vida nas cidades". O painel
"Mobilidade e os transportes como
fator-chave da qualidade de vida
nas cidades" juntou, além de Paula

Teles, Fernando Nunes da Silva,
professor catedrático no Instituto
Superior Técnico e ex-vereador da

Câmara Municipal de Lisboa, Tiago

Braga, presidente da Empresa Me-
tro do Porto, e Rui Igreja, presiden-
te da MUBI -Associação pela Mobi-
lidade Urbana em Bicicleta.
Paula Teles deu a dica e prosseguiu
com o retrato atual das cidades,
"que já não são só o automóvel,
mas essencialmente as pessoas".

A especialista considera que há
muito para fazer numa matéria que
diz respeito a todos e sobre a qual
devem ser procuradas soluções glo-
bais. "A mobilidade está para a ci-
dade como as artérias e as veias es-

tão para as pessoas. É uma questão
social", lembrou. Por isso, "há que
planear como fazer para que as pes-
soas se transfiram do carro para ou-
tros transportes. As redes têm que
ser estudadas".

Apesar do incremento dos trans-

portes públicos, Paula Teles enten-
de que há ainda caminho longo a

percorrer. E nem o alargamento
dos títulos de transporte e a respe-
tiva redução de preços foi solução
definitiva para problema antigo. "A
oferta não acompanhou a redução
geral do preço dos passes intermo-
dais. Muitas pessoas podem regres-
sar ao automóvel", alertou. "Trans-

portes deviam ser um direito, tal e

qual é a habitação", entende.
Se houve realidade onde os refle-

xos do aumento de titulares de pas-
ses de transporte se fez sentir foi
no metro do Porto. O presidente da

empresa deu conta disso mesmo.

"Em 2019 tivemos 71 milhões de

clientes, acima do cenário base de

60 milhões", revelou Tiago Braga.
O processo de expansão da rede

atualmente em curso prevê sete
novas linhas até 2030. Uma medi-
da que "já vem, aliás, com anos de

atraso", notou. "Foram dez anos
sem qualquer tipo de investimen-
to. Perdemos uma década", lem-
brou o administrador da Metro do
Porto. Que pediu uma "análise
transversal" às questões de mobi-
lidade. E que adiantou novidades:
"Vamos reforçar este ano a fre-



quência da Linha Amarela de 11

para 16 veículos por hora para ade-

quar a oferta à procura."
Nunes da Silva, por seu lado, co-

meçou por criticar a forma como a

questão da mobilidade tem sido en-
carada ao longo dos anos. "Avança-
mos primeiro para soluções antes
de discutirmos os objetivos", criti-
cou. "É preciso diminuir os impac-
tos ambientais associados à mobili-
dade", referiu o antigo vereador da

"É preciso diminuir os

impactos ambientais
associados à mobilidade"
Câmara Municipal de Lisboa, que
trabalhou com o atual primeiro-mi-
nistro, António Costa, quando este
liderava a autarquia alfacinha.

"Desde há décadas que prioriza-
mos o automóvel", lamentou Nu-
nes da Silva, que alertou para o fac-
to de existirem elementos "que
não se mudam de uma dia para o

outro" e de "estarmos a deitar fora

tecnologia, conhecimento e ciên-
cia" numa era em que o "espaço pú-
blico deveria ser devolvido ao usu-
fruto das pessoas."

Rui Igreja, presidente da MUBi,
assinalou que "a mobilidade é um
problema político que deve ser re-
solvido através de soluções políti-
cas", lamentando que "exista mui-
ta discussão e pouca prática.

Mesmo assim, disse ter esperan-
ça que a estratégia nacional para o

incremento do uso da bicicleta, em
vigor desde 2019, consiga introdu-
zir mudanças significativas que le-
vem ao maior uso" deste meio de

transporte".
"Devíamos ensinar desde cedo as

crianças a andar de bicicleta", desa-
fiou Rui Igreja, que apelou ainda às

empresas para que façam o seu pa-
pel na proliferação da mensagem
ambiental.»

Nunes da Silva
Professor catedrático no

Instituto Superior Técnico

"Desde há décadas

que priorizamos o
automóvel, há
elementos que não se
mudam de um
dia para o outro"

Tiago Braga
Presidente da Empresa
Metro do Porto

"Vamos reforçar este
ano a frequência da
Linha Amarela de n
para 16 veículos por
hora"

Paula Teles
Presidente do Instituto de Cida

des e Vilas com Mobilidade

"Há que planear como
fazer para que as

pessoas se transfiram
do carro para outros
transportes"

Rui Igreja
Presidente da MUBi

"A mobilidade é um
problema político que
deve ser resolvido
através de soluções
políticas"

í.Painel
sobre
mobilidade
abriu
trabalhos

2. Cerca de

500 pessoas
assistiram à
conferência
que foi
transmitida
em direto
nos sites do
JNedaCGD

3. Após o
debate, foi
inaugurada
a exposição
da artista
Italiana
Elisa

Strinna, no
espaço
Culturgest,
da Caixa
Geral de

Depósitos
do Porto



Paulo Macedo acredita haver boas condições para manter níveis de investimento

"Ambiente está no topo
das prioridades da Caixa

Geral de Depósitos"
Previsões Paulo Moita de Macedo, presidente da Comissão
Executiva da CGD, otimista em relação ao panorama atual



ECONOMIA "Nunca houve uma
concentração tão grande de ris-

cos em termos de ambiente". A
certeza é do presidente da Co-
missão Executiva da Caixa Ge-
ral de Depósitos (CGD). Paulo
Moita de Macedo entende que
a banca tem novas responsabi-
lidades perante tal cenário. E

deixa uma certeza: "O am-
biente está no topo das priori-
dades da Caixa".

Apesar de considerar que
"não há indústria que não seja
afetada pelos efeitos das alte-

rações climáticas", Paulo Moi-
ta de Macedo considera que tal
não é motivo para baixar a

guarda. "Devemos centrar a

nossa economia na natureza",
considera.

Isto numa altura em que os

desafios das novas tecnologias
são, também eles, prementes e

devem ser encarados com o

máximo de profissionalismo e

atenção. "Não há futuro para
muitos setores se não se digita-
lizarem", alerta Paulo Moita de
Macedo.

Numa altura em que a econo-
mia vai dando sinais de abran-
damento da Europa, sinais pro-

venientes de outras paragens
são motivo para sorrir. "A Eu-

ropa cresce menos, sim, mas o

Brasil, a Ásia e os Estados Uni-
dos estão a crescer de forma ro-
busta. Há arrefecimento, mas
não recessão", lembra.

Apesar de tudo, os últimos in-
dicadores trazem otimismo
para Portugal, que parece cor-
rer em contraciclo. "Portugal
cresceu 2% em 2019 e não ape-
nas 1,6% como estava previsto.
Crescemos acima de um con-

junto de países da União Euro-

peia, nomeadamente a França
e a Alemanha", notou.

O líder máximo da Caixa Ge-
ral de Depósitos considera que
há fatores que permitem olhar
em frente sem receios maiores.
"As taxas de juro são as mais
baixas de sempre e a perspeti-
va é que assim se mantenham
nos próximos três/ quatro anos.

Logo, estão criados bons en-
quadramentos para o investi-
mento", lembrou.

"No final deste ano, teremos
o nível de crédito vencido mais
baixo dos últimos anos. Apenas
1,1% no caso da CGD e 4% em
termos brutos", concluiu.*

Paulo Macedo
Presidente da Comissão

Executiva da CGD

"A Europa cresce
menos, sim, mas
o Brasil, a Ásia e
os Estados Unidos
estão a crescer
de forma robusta.
Há arrefecimento,
mas não recessão"

"Não há futuro
para muitos setores
se não se

digitalizarem"


