
Rua de Santa Catarina é uma das poucas artérias do Porto onde mandam os peões

"Porto e Lisboa
são cidades
congestionadas"

Estratégia de Pontevedra
é "um excelente exemplo"
e "uma vitória" do planeamento
urbano, mas especialistas dizem
que é difícil de replicar nas
maiores cidades portuguesas
Ana Peixoto Fernandes
urbano@jn.pt

análise Três especialistas em
mobilidade urbana, ouvidos

pelo JN Urbano, coincidem

num ponto: o modelo imple-
mentado na cidade galega pode
e deve ser seguido, nas suas vá-

rias vertentes, em Portugal,
mas por municípios com uma
dimensão semelhante. Serve a

todos, no entanto, a fórmula
adotada de combinação de di-
ferentes meios de transporte
como forma de promoção da
melhoria da mobilidade e da

qualidade de vida.
"A cultura do automóvel está

muito enraizada entre nós,
mas esse é um aspeto curioso



do modelo de Pontevedra, em
que o automóvel não está proi-
bido, mas sim condicionado, ou

seja, promove-se a articulação
do transporte individual com
os movimentos pedestres e o

transporte público. E esse deve-
ria ser um dos exemplos mais

importantes a tentar imple-
mentar em Portugal, incluindo
nas grandes cidades", defende
Avelino Oliveira, arquiteto e

docente no Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas
da Universidade de Lisboa.

Já Fernando Nunes da Silva,
ex-vereador da Câmara de Lis-

boa, aponta Évora como "bom

exemplo" e diz que, ao nível da

mobilidade, "já se fez alguma
coisa em cidades como Guima-
rães, Beja e ílhavo ", mas consi-
dera que Porto e Lisboa são "ci-
dades congestionadas". "Falta

coragem política" ao nível do

planeamento urbano", diz.
"Lisboa é neste momento das

cidades mais congestionadas da

Europa", sublinha, consideran-
do também que o Porto "per-
deu uma oportunidade" de se

redesenhar, introduzindo res-

trições aos automóveis e mais

intermodalidade, aquando da

construção da rede de Metro.
Já António Babo, docente da

Secção de Planeamento do Ter-
ritório e Ambiente (SPTA) da

Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, refuta a

possibilidade de aplicação do
modelo de Pontevedra àquelas
duas cidades, devido "a enorme
diferença de escala". Mas con-
sidera que "a Portugal não fal-
tam pequenas cidades (centros
e periferias) onde há possibili-
dade efetiva de replicar este
caso". "A possibilidade resulta-
rá sobretudo da vontade, deter-

minação e clareza das políticas
a prosseguir", defende. •

(D
Três vitórias

o
MORTES
Depois da reforma urbana, a

mortalidade resultante de aci-
dentes viários desapareceu. En-
tre 1997 e 2006, registaram-se
30 mortos. Na década seguinte
três. E daí para cá zero.

100%
ACESSIBILIDADE

O espaço público encontra-se
apto para todas as pessoas, inde-

pendentemente das suas condi-

ções físicas. A acessibilidade uni-
versal é de 100% na zona urbana.

06%
COMBUSTÍVEIS

O consumo de combustíveis
teve uma redução drástica e, por
isso, as emissões de CO2 para a

atmosfera na cidade caíram 66%
em duas décadas.

E na Europa?

LONDRES
INGLATERRA
Imposto sobre os "engarrafa-
mentos" de nove euros/dia

para aceder ao centro da
cidade. Proibidos carros a die-
sel até 2020.

COPENHAGA
DINAMARCA
Mais de 320 km de ecovias.
Está a criar autoestradas para
bicicletas. Objetivo: ser neu-
tra em emissões de CO2 até
2025.

BRUXELAS
BÉLGICA
As ruas em redor da Grand-
-Place são pedonais. Bruxelas
é a segunda maior zona sem
carros da Europa a seguir a Co-

penhaga.

PARIS
FRANÇA
Proibição da circulação de car-
ros a diesel até 2024. Duplica-
ção do número de ciclovias na
cidade.


