
Entrevista

Como mexer
na mobilidade

Quando não há planeamento público eficiente,
«cada um procura a solução individual para o

seu problema», diz Rosário Macário, professora no

Instituto Superior Técnico e consultora internacional

na área dos transportes.

; Ntmo luz

efeito na vida das ci-
dades é sempre nega-
tivo, conclui, «por-
que apenas resolve os

problemas de poucos,
normalmente de quem
tem mais recursos».

A articulação com

a gestão do uso do

solo. A diminuição dos custos ambien-
tais e socioeconómicos. Um sistema de

transportes públicos complementa-
res. Estratégias de circulação viária e de

orientação do trânsito que favoreçam o

transporte colectivo. A boa circulação de

peões e ciclistas. A definição de áreas de

acesso restrito ou controlado por parte
do transporte individual. Uma circula-

ção de veículos de transporte de bens e

mercadorias, bem como as operações
de carga e descarga na via pública, mais
racionais. E acesso igual aos espaços pú-
blicos pelos cidadãos.

São estes os pontos críticos de uma

política de mobilidade urbana «eficaz e

eficiente», na avaliação de Rosário Ma-
cário, professora do Departamento de

Engenharia Civil, Arquitectura e Geor-
recursos do Instituto Superior Técnico

e administradora de uma das principais
consultoras europeias na área dos trans-

portes, inovação e sistemas, a TlS.pt.

Integração com uso
e controlo do solo

Para Rosário Macário, um dos grandes

problemas das políticas em Portugal,
a começar pelas políticas públicas de

mobilidade, é a visão fragmentada, por

quintas e interesses, sem integração nem
visão gerais. E começa a detalhar os pon-
tos críticos. «Uma política de mobilidade
urbana tem de estar integrada com uma

política de uso e controlo do solo urbano.

Isto quer dizer que temos de pensar o que

queremos para aquela zona da cidade e

depois pensar a política de mobilidade, de

movimentação de pessoas e de bens tam-
bém, de acordo com esse objectivo».

Depois, «é preciso que também em ma-
téria de transportes e mobilidade as ci-
dades tenham sempre soluções genuina-
mente complementares, até porque essa

complementaridade pode trazer benefí-
cios não só na qualidade mas também nos

custos para os utentes». «Não é preciso ir

para todo o lado de carro, mas também não

é preciso ir só de autocarro ou de Metro ou

a pé ou de bicicleta», diz Rosário Macário.

Integração, visão sistémica, eis a chave.

Sustentar a descarbonização

Acresce, ao mesmo tempo, a minimiza -

ção dos estragos ambientais, uma vez

que a descarbonização é uma meta crí-
tica a longo prazo - Portugal está inter-
nacionalmente comprometido a atingir
a neutralidade carbónica em 2050, com

objectivos intermédios para 2020 e 2030
que deverá conhecer ainda este ano.

«Se as políticas de mobilidade devem ser

sustentáveis, por causa da descarboniza-

ção, e preciso olhar para o crescimento do

número de carros e fazer a comparação
com o crescimento da população nas ci-
dades», diz Rosário Macário.

«Veremos que o número de carros está a

crescer mais depressa. Daqui a uns anos,
não teremos espaço para os carros. Isto é,

optar por um sistema baseado sobretudo

no transporte individual é insustentável».

Mobilidade é também inclusão

Outra prioridade de uma política de mo-
bilidade urbana terá obrigatoriamente
de ser a inclusão social. «Deve permitir
que todos os cidadãos possam ter verda-
deiro acesso àquilo que a cidade ofere-

ce», explica Rosário Macário.
E acrescenta: «Quando não existe uma

política de mobilidade urbana, ou quan-
do ela não funciona bem, as pessoas
deslocam-se como podem. Na falta de

um planeamento público eficiente, cada

um procura a solução individual para o

seu problema. Isto é negativo porque
apenas resolve os problemas de poucos,
normalmente de quem tem mais recur-
sos. E o quotidiano das nossas princi-
pais cidades mostra de forma clara que
a maioria enfrenta dificuldades para se

movimentar diariamente».
O custo de uma má ou inexistente es-

tratégia de mobilidade, para os que usam

transporte individual como para os que
usam o transporte colectivo, nunca é

pequeno. «Gastamos muito tempo em

engarrafamentos que causam atrasos e

ansiedade nas pessoas. Muitas pessoas
vivem longe e gastam muito tempo para
ir de um lado para o outro, porque os

transportes públicos não passam sufi-
cientemente perto de onde moram. De-
pois, as cidades são muito barulhentas e

estão poluídas, sobretudo nas zonas de

maior densidade de tráfego».



Algumas soluções

Soluções? A primeira, naturalmente, é

uma oferta combinada e complementar de

transportes públicos. Sem isso, nada feito.

Mas há mais. «Nos instrumentos específi-
cos de gestão, além da restrição do acesso

e circulação de veículos motorizados, so-
bretudo os de transporte individual, em
locais e horários determinados, podemos

por exemplo estabelecer limites aos po-
luentes que se pode emitir em certos sítios

e a certas horas, e depois fiscalizar a sério

esta medida. Podemos também, através

do controlo das áreas de estacionamento,

ajudar a promover a utilização de trans-

portes nas zonas mais densas da cidade».

Cultura cívica
e prioridade ao acesso

Para que tudo isto aconteça, é também
necessário que exista mais cultura cí-
vica. «Se pensarmos que onde existe

ocupação humana é necessário que haja
infraestruturas de transporte, e que a ci-
dade é o local privilegiado para exercer-
mos a nossa cidadania, então é claro que
os cidadãos devem também estar mais

envolvidos, fazendo ouvir a sua voz».

Finalmente, embora se fale muito,
também aqui, de mobilidade, para Rosá-
rio Macário esse conceito deve ser entre-
tanto substituído por um outro: «Hoje o

enfoque tem de ser no acesso, como fac-
tor de qualidade de vida e competitivida-
de nas cidades». *

«É preciso
veros
custos reais
do uso do
carro»

» «A sociedade não sabe

quanto é que gasta para manter
o privilégio do transporte
individual», diz a consultora e

professora do Técnico.
Para Rosário Macário, é «preciso

fazer o levantamento dos custos

reais» do uso do transporte indivi-

dual. «Quando decidimos ir de carro,

pensamos apenas que vamos gastar

combustível, além do dinheiro para

as revisões, o seguro, etc. Isto é,

pensamos apenas no nosso proble-

ma individual. Falta fazer a conta às

despesas que a sociedade tem com

essa escolha individual».

Por exemplo: «Desde logo, o carro

ocupa muito espaço na cidade. Para

poder circular precisa de muitas faixas

de rodagem, para poder estacionar

precisa de muito espaço. Todo este

espaço tem um custo enorme e quem

paga para ele existir somos todos nós,

através dos impostos, e não apenas

quem tem carro».

Mais: «Os carros desperdiçam

energia - porque, na sua maioria,

andam com uma só pessoa. Os

carros mais leves pesam quase 14

vezes mais do que um passageiro

de 70 quilos, o que quer dizer que

para cada 14 litros de combustível

queimados por um carro, 13 são

gastos para movimentar o próprio

carro e apenas um para movimentar

o passageiro».

Alternativa é uma
questão de números

Por outro lado, em Portugal, os

números do INE, que detalhamos nas

páginas anteriores, mostram que para

a maioria das pessoas nas grandes

cidades portuguesas os transpor-

tes públicos ainda não são uma

alternativa conveniente ao transporte

individual motorizado, seja por opção

própria, seja por falta de soluções de

transporte colectivo.

«Sim, é verdade. Mas também, quan-
to mais carros, menos pessoas usam

os transportes públicos. «E quanto

menos passageiros, mais elevado

será o custo. A sociedade não sabe

quanto é que gasta para manter o

privilégio do transporte individual». 9

«Uma política
de mobilidade
urbana tem de
estar integrada

com uma política
de uso e controlo
do solo urbano.
Isto quer dizer
que temos de
pensar o que

queremos para
aquela zona da
cidade e depois
pensar a política
de mobilidade»

«Uma boa política deve permitir que os cidadãos tenham
acesso a tudo aquilo que a cidade tem para oferecer»




