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resumo

As políticas locais em cidades médias podem melhorar a mobilidade e
acessibilidade interna. Compreender como o estão e podem fazer é o objectivo
desta dissertação. Para responder a esta questão analizamos e comparamos
políticas de transportes urbanos ao nível municipal, utilizando a metodologia dos
casos de estudo. Os dois casos de estudo foram Braga e S. João da Madeira:
analisamos as suas políticas de transportes urbanos, o contexto em que surgiram e
avaliamos os impactes da sua implementação. Pretendemos com esta metodologia
mostrar as semelhanças e as particularidades entre os dois sistemas de transportes
urbanos. Concluímos que, nos instrumentos de planeamento, o sistema de
transportes urbanos não é encarado como estruturante ao desenvolvimento urbano.
Os serviços de transporte colectivos melhoram a mobilidade da população que não
pode usufruir de viatura própria, dando resposta às suas necessidades de
acessibilidade, promovendo a equidade social. No entanto, não são capazes de
atrair utilizadores do transporte individual.
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abstract

Local transport policies in medium-sized cities can improve internal mobility and
accessibility. Understanding how they can and are doing it is the main goal of this
dissertation. To answer this question we analysed and compared urban transport
policies at the municipal level, using the case-study methodology. The two casestudies were Braga and S. João da Madeira: we analysed their urban transport
policies, the context in which they appeared and evaluated the effects of their
implementation. Using this methodology we intended to show the similarities and
particularities between the two urban transport systems. We concluded that, in the
planning instruments, the urban transport system is not seen as structuring to the
urban development. These collective transportation services improve mobility of
people who doesn’t own a private vehicle, responding to their accessibility needs,
promoting social equity. But, despite that, they were not able to capture private
transportation users.
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Introdução
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ordenamento da Cidade.
Dentre os diferentes aspectos que concorrem para o desenvolvimento do espaço urbano,
optamos por analisar as políticas de transportes colectivos urbanos. Em particular
queremos perceber de que modo as políticas municipais de transportes colectivos urbanos,
nas cidades médias, estão e poderão favorecer a mobilidade e acessibilidade interna.
A mobilidade urbana actual caracteriza-se por uma forte utilização do transporte
individual em detrimento do transporte colectivo, em parte devido à pouca quantidade e
qualidade da oferta de serviços de transporte colectivo. A procura é maioritariamente,
constituída pela população sem acesso a transporte individual – idosos, crianças e jovens
estudantes, população com poucos recursos económicos. Deste modo, a procura é
reduzida, não motivando, nem possibilitando o investimento nestes transportes. Para além
das preferências da população, também os padrões de crescimento das aglomerações
urbanas contribuem para a promoção do uso do automóvel, ao aumentarem as distâncias
percorridas e o número de centralidades, multiplicando os pontos geradores de tráfego.
Como consequências são referidas, entre outros, a poluição, tanto sonora como
atmosférica, o congestionamento rodoviário, a quantidade de espaço gasto em rede viária
de forma a proporcionar uma oferta que se adeque à procura.
Os transportes colectivos terão a capacidade, caso sejam adoptados como meio de
transporte preferencial, de minimizar vários dos problemas referidos anteriormente. Para
isto, há a necessidade de definir políticas de promoção do transporte colectivo.
De acordo com o Relatório de 2002 da Conferência Europeia de Ministros dos
Transportes1 (2002 citado por May et al., 2003), mesmo quando são identificadas
estratégias apropriadas, estas encontram barreiras à sua implementação: fraca coordenação
e integração entre políticas, papéis institucionais contra produtivos, quadros legais que não

1

European Conference of Ministers of Transport (2002) Implementing sustainable urban travel policies.

Final Report. Report to the Council of Ministers, ECMT, Paris
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lhes dão suporte, fraquezas ao nível da definição do preço e ao nível da qualidade e
quantidade dos dados.
Partimos da hipótese de que, em Portugal, há um vazio nos instrumentos de
planeamento municipal relativamente ao planeamento de transportes colectivos. Nas
cidades que já implementaram uma rede de transportes colectivos urbanos, estes ainda não
conseguem competir com o transporte individual.
A sua inclusão na estratégia de desenvolvimento das cidades de média dimensão,
através do planeamento dos serviços de transporte urbanos em articulação com as políticas
municipais de ordenamento do território, numa óptica de organização de uma mobilidade
mais sustentável, contribuiria para a optimização destes serviços e para uma maior
acessibilidade no interior da área urbana.
Os objectivos deste trabalho passam por analisar e comparar as políticas relativas aos
transportes colectivos urbanos a nível municipal.
Nos diferentes capítulos iremos analisar o papel dos transportes na evolução do espaço
urbano, caracterizar a cidade média, analisar o processo de tomada de decisão política,
referir as principais políticas supramunicipais de transportes e a legislação em vigor
relativa aos transportes e ao ordenamento da cidade, analisar as políticas de transportes
urbanos nas cidades de Braga e S. João da Madeira e avaliar os efeitos da sua
implementação.
A opção pela análise de cidades médias deveu-se ao facto de estas terem uma escala que
proporciona uma procura suficiente à implementação de um sistema de transportes
urbanos. De acordo com o Manual de Planeamento e Gestão de Transportes (DGTT, 1986
citado por Silva, 1992, pp.12) são consideradas necessárias à criação de uma rede de
transportes urbanos: “existência duma área urbana de média dimensão; existência de
equipamento colectivo ou serviços de hierarquia superior, que motivam a realização de um
número apreciável de deslocações não pendulares, cuja extensão justifique a utilização de
um meio de transporte; volume significativo de deslocações pendulares, cuja intensidade
mínima se poderá situar na ordem das 30.000 viagens/dia, independentemente do modo de
transporte utilizado; extensão média das deslocações pendulares suficientemente elevada
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de forma a justificar a utilização dum meio de transporte.” Por outro lado, não apresentam
ainda graves problemas de mobilidade, havendo a possibilidade de estruturar políticas que
solucionem ou, pelo menos evitem o agravar destes problemas. A escolha de Braga e S.
João da Madeira teve como objectivo comparar duas cidades que, apesar de serem ambas
categorizadas como médias, têm uma dimensão e posição diferente na estrutura urbana
nacional. Para além disso, têm redes de transportes urbanos com estrutura e regime de
exploração diferentes.
Utilizamos a metodologia dos casos de estudo para comparar estes dois casos: o serviço
de transportes urbanos de Braga e o de S. João da Madeira. A opção por esta metodologia
deveu-se à possibilidade de apresentar o contexto no qual cada um destes fenómenos se
desenvolve. Assim, poderemos perceber as motivações subjacentes às opções tomadas, à
forma como o serviço foi implementado. Permite-nos comparar estes dois casos, identificar
as semelhanças, fazendo sobressair as especificidades.
Este trabalho divide-se em duas grandes partes: primeiro um enquadramento teórico das
temáticas abordadas; posteriormente a apresentação de dois casos de estudo.
A primeira parte terá, deste modo, 3 sub-capítulos:


Os Transportes Colectivos Urbanos: onde se apresenta a definição de transporte
colectivo urbano, as suas vantagens e desvantagens e o seu papel na evolução do
espaço urbano.



Políticas Públicas de Transportes e Planeamento Urbano: neste capítulo
analisamos o processo de tomada de decisão política, abordamos as políticas
nacionais e europeias de transportes e a legislação relativa aos transportes e ao
planeamento urbano com aplicação em Portugal.



Cidades Médias: onde se apresentam diferentes conceitos de cidade média.

A segunda parte será a apresentação dos casos de estudo. Para cada um apresentamos
uma caracterização das cidades abordadas, nomeadamente a nível demográfico e de
mobilidade. Posteriormente, analisamos as políticas de transportes urbanos a nível
municipal e os impactes na mobilidade intraurbana. Das políticas serão analisados os
seguintes aspectos: forma de exploração do serviço de transportes urbanos, a rede, a
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frequência dos serviços, a política tarifária e a política ambiental. Por fim apresentamos
alguns dados relativos à procura destes serviços.
A dissertação termina com a apresentação de uma conclusão final, onde, para além de
uma síntese dos principais aspectos abordados, verificamos a validade da hipótese de
partida.
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Metodologia
Como referido anteriormente, utilizamos a metodologia dos casos de estudo.
“O caso de estudo é uma pesquisa empírica que investiga um fenómeno contemporâneo
no seu contexto real, principalmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não
são claros” (Yin, 1994, pp.13). Esta metodologia analisa com detalhe a interacção do
fenómeno com o seu contexto (Stake, 1995), pois o contexto será de grande pertinência
para o estudo do caso (Yin, 1994). Esta metodologia incorpora a visão dos diferentes
“actores” no caso de estudo (Zonabend, 1992). Busca uma compreensão holística dos
sistemas culturais em acção, sendo estes o conjunto de actividades interrelacionadas,
desempenhadas pelos participantes/actores (Feagin, Orum e Sjoberg, 1991). Este tipo de
metodologia não é uma pesquisa por amostragem. A escolha dos casos de estudo deve ser
feita de forma a maximizar a informação retirada e aprendida, no tempo disponível para o
estudo (Tellis, 1997).
É também uma estratégia de pesquisa de triangulação. A triangulação pode ser com
dados, investigadores, teorias e metodologias, e deve-se à necessidade ética de validar os
resultados (Snow e Andersen citados por Feagin, Orum e Sjoberg, 1991).
A utilização de casos de estudo é útil para explicar as relações causais das intervenções
na vida real, descrever uma intervenção e o contexto em que ocorreu, ilustrar determinados
tópicos numa avaliação, explorar situações em que os resultados não são claros ou de
simples análise, assim como pode ser uma “meta-avaliação”, o estudo para um estudo de
avaliação (Yin, 1994). Eles têm sido utilizados em várias áreas de estudo, como: medicina,
direito, engenharia, economia, planeamento, arquitectura e sociologia (Francis, 1999;
Tellis, 1997). O seu uso tem aumentado nas ciências sociais. Têm também sido utilizados
para desenvolver o pensamento crítico (Alvarez et al., 1990), sendo aplicado na área da
educação e da pedagogia.
Esta metodologia tem as vantagens de analisar tanto o processo como os resultados e de
na análise incluir dados quantitativos e qualitativos (Tellis, 1997). Tem a capacidade de
destacar os detalhes do ponto de vista dos participantes, utilizando para isso diversas
fontes, como documentos, entrevistas ou participação-observação, entre outras (Tellis,
1997; Stake, 1995 e Yin, 1994 citados por Tellis, 1997).
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Ao analisar detalhadamente um número relativamente pequeno de casos, o investigador
pode retirar bastante informação sobre o fenómeno e ver como ele varia de acordo com as
circunstâncias. É uma forma de adquirir informação válida e de confiança, informação essa
que contribuirá com conhecimento acumulado para o processo pelo qual empresas e outras
organizações funcionam (Lubbe, 2003).
Uma crítica a esta metodologia é o facto de estes trabalhos raramente poderem ser feitos
de forma objectiva, pois há preconceitos tanto por parte das fontes como por parte de quem
analisa e interpreta (Lubbe, 2003).
Frequentemente se refere que a utilização de um ou poucos casos não torna as
conclusões generalizáveis. Mas não é necessário que o caso seja generalizável para a sua
validação (Lubbe, 2003).
Com a utilização de dois casos de estudo pretende-se encontrar as semelhanças e as
especificidades de ambos.
Para a elaboração deste trabalho recolhemos informação que incidiu sobre os seguintes
temas: transportes colectivos, cidades médias e o processo de tomada de decisão política.
Fizemos um levantamento dos diferentes planos e instrumentos políticos, assim como
legislação sobre planeamento urbano e transportes urbanos com aplicação em Portugal.
Todos estes aspectos são importantes para enquadrar os dois casos de estudo.
Para a análise destes casos, foram contactadas as instituições responsáveis pelos
serviços de transporte colectivo: no caso de S. João da Madeira a empresa CAIMA
Transportes, S.A. e a Câmara Municipal e no caso de Braga os TUB/EM, para recolha de
informações, documentos e cartografia relacionada com o estudo.
Visto não poder ser disponibilizada cartografia dos Transportes Urbanos de S. João da
Madeira (TUS), essa foi elaborada por nós, com base na informação disponibilizada na
página da internet da Câmara Municipal e no conhecimento que temos do terreno.
Recolhemos informação estatística relativa às duas áreas em estudo: Braga e S. João da
Madeira, de modo a podermos caracterizar o território, a população e os seus hábitos de
mobilidade. Estes dados foram tratados e apresentados em tabelas, gráficos e mapas.
A descrição e caracterização da implementação local de um serviço de transportes
colectivos urbanos está dividida em cinco categorias: organização do sistema de
transportes, rede, frequência, política tarifária e ambiente.
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Na análise da informação relativa à rede, elaboramos mapas que relacionam a rede com
os diferentes usos do solo2. A área servida pelos Transportes Urbanos foi definida como a
área a 250m de raio de cada uma das paragens. De acordo com um estudo realizado por
Seneviratne (1985) sobre distâncias aceitáveis a percorrer a pé em áreas centrais, a
distância média que um indivíduo está disposto a percorrer do local de trabalho até uma
paragem de autocarro é de 250m. Também aí se conclui que as distâncias que cada um está
disposto a percorrer a pé não são estritamente em função do tamanho da cidade ou da
densidade de desenvolvimento, mas estão relacionadas com o trânsito e o sistema
rodoviário e com a generalidade de políticas de transporte da cidade (ibidem).
Para a frequência, elaboramos gráficos. A informação de base foram os horários
disponibilizados ao público. Os gráficos representam o número de carreiras a iniciar em
cada período de uma hora, em dia útil, sábado e domingo. Pretende avaliar se a oferta
facilita os movimentos pendulares e como funciona fora das horas de ponta.
Quanto ao financiamento, e tendo este tipo de serviço também como objectivo corrigir
distorções sociais devido a falta de meios de mobilidade, pretendemos distinguir qual o
grupo social que maior contributo terá para o financiamento deste serviço e qual o mais
beneficiado. A análise dos tarifários teve por base a informação prestada ao público.
Devido à existência de diferentes títulos de transporte, com preços e períodos de validade
distintos, recorremos à definição do valor de uma viagem ao centro da cidade com cada um
deles, de forma a podermos comparar o custo de cada um. Para tal, partimos do
pressuposto que cada utente viaja duas vezes por dia (ida e volta), 22 dias por mês.
Dividimos, por isso, o valor mensal do passe por 44 (22 dias x 2 viagens).
Apresentamos, também, dados relativos à procura que nos foram fornecidos pelas
entidades responsáveis. Estes são apresentados em forma de gráfico ou tabela.
Após a apresentação de ambos os casos, comparamos os aspectos de sucesso e os
aspectos a melhorar, e verificamos em que medida o contexto contribuiu e contribui para
os resultados.

2

Para a representação cartográfica, utilizamos a função buffer do programa Arcview para definir a área

de influência de cada uma.

- 11 –

Políticas de Transporte em Cidades Médias: O Papel do Transporte Urbano

1. O Papel do Transporte
O transporte é uma das actividades humanas mais importantes e a sua importância é
visível em diferentes áreas (Rodrigue et al., 2006):
Economicamente, permite o movimento de mercadorias e pessoas e, assim, o
desenvolvimento da indústria, comércio e serviços. Possibilita a ocorrência de economias
de escala, influencia o valor do solo e a especialização regional.
Socialmente, condiciona as interacções sociais ao facilitar ou dificultar o movimento da
população. Logo, ajuda a dar forma à estrutura social.
Politicamente, a importância está relacionada com a economia, mas também com a
unidade nacional e, mesmo, com a comunicação com os outros países.
Historicamente é possível identificar o seu papel no desenvolvimento das sociedades.
Em resumo, é graças a ele que se relacionam regiões, actividades económicas e pessoas.
“Consequentemente, o transporte tem um papel importante a desempenhar nas condições
que afectam as entidades económicas globais, nacionais e regionais. É uma infraestrutura
estratégica e está de tal maneira inserida na vida socio-económica dos indivíduos,
instituições e corporações que é muitas vezes invisível ao consumidor, mas faz sempre
parte de todas as funções económicas e sociais. É paradoxal, pois a dita invisibilidade do
transporte está relacionada com a sua eficiência” (Rodrigue et al., 2006, pp.4).
Convém, então, distinguir alguns conceitos que, por estarem associados, poderão ser
confundidos.
Acessibilidade refere-se à facilidade ou dificuldade para alcançar determinado lugar. Na
acepção deste indicador poder-se-á ter em conta factores como a distância, o tempo, o
custo (Mayhew, 1997) e a existência de barreiras físicas que dificultem o alcance a
determinado lugar por parte dos utilizadores. A facilidade ou dificuldade de acesso a
determinado lugar está também relacionada com os usos do solo e a sua distribuição no
espaço. Knaap (2005, pp.7) refere que “onde a acessibilidade é elevada, o preço do solo e
as densidades urbanas também o são.” Já Woudsma e Jensen (2005) examinaram as
relações entre acessibilidade e usos do solo em Calgary, através da localização dos
negócios de mercadorias e logística. Concluíram que “os padrões de desenvolvimento das
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actividades de distribuição e logística têm uma significativa relação com as condições de
trânsito que existiam 5 a 10 anos antes. Este resultado por sua vez sugere que poderá ser
possível ter uma ideia da distribuição dos usos do solo no futuro a partir das condições de
acessibilidade actuais” (idem, pp.12-13). Para Primerano e Taylor (2005, pp.12), analisar a
acessibilidade implica ter em consideração o aspecto localização, mas também “diferenças
entre indivíduos e entre as actividades a que eles acedem, as propriedades das localizações
onde as actividades se desenrolam, a rede de transportes que as liga e o impacte do factor
tempo na acessibilidade.”
Acesso será definido como “a facilidade para aceder a bens, serviços, actividades e
destinos” (Litmann, 2008, pp.3).
A mobilidade “designa qualquer tipo de movimento espacial” (Mayhew, 1997, pp.283).
É um indicador que resulta da observação das necessidades de transporte, da acessibilidade
existente e do uso efectivo que as pessoas fazem dos transportes, em função das suas
necessidades, meios e gostos.
O conceito de centralidade reflecte o grau em que uma localidade serve a sua área
envolvente. A centralidade de um lugar está dependente da sua boa acessibilidade e da
variedade de bens e serviços oferecidos (Mayhew, 1997). Se o lugar for de difícil alcance,
será menos atractivo e a procura será diminuta.
O transporte pode ser considerado como a translacção de um lugar para outro de
pessoas (passageiros), bens (mercadorias) ou informação. Inclui todos os meios e
infraestruturas utilizadas na deslocação, assim como os serviços envolvidos na sua
recepção, entrega e manuseamento. Os transportes de passageiros podem ser classificados
como individuais ou colectivos. Transporte individual refere-se a meios que só transportam
uma ou poucas pessoas ao mesmo tempo: caminhar, bicicleta, motociclo ou carro. Já o
transporte colectivo serve uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo: autocarro,
avião, transporte fluvial ou comboio. Estes podem, também, ser divididos em públicos e
privados. Segundo o decreto nº 37272/48 de 31 de Dezembro, os transportes particulares
são “transportes realizados em veículos da propriedade de entidade singular ou colectiva,
da sua exclusiva conta e sem direito a qualquer remuneração directa ou indirecta.” Os
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transportes públicos serão aqueles em que há direito a uma remuneração, pelo serviço
prestado.
Sendo a influência dos transportes relevante para, praticamente, todos os sectores da
sociedade, a sua optimização requererá um trabalho de conjunto, que envolverá diferentes
áreas disciplinares, nomeadamente, a economia, a engenharia, a política e a geografia,
entre outras. Segundo Bastos (1982, pp.19), “(...) o transporte é uma realidade
essencialmente social e que o seu estudo é objecto de geografia e a sua disciplina objecto
de política. Por tal razão, a disciplina do transporte reflectirá, necessariamente, o modelo
político que lhe subjaz. Por tal razão, o estudo sistemático do transporte e a técnica dele
derivada se inserirá na reflexão da geopolítica, consequentemente, da geoestratégia.”

1.1. Papel dos Transportes na Evolução do Espaço Urbano
É possível encontrar uma interdependência entre a evolução dos transportes e a
evolução do espaço urbano.
“A relação entre a forma urbana e um sistema de transportes, concebido de uma forma
geral, é muito antiga. Desde tempos imemoriais, a situação no que respeita à rede viária
tem sido considerada um dos factores essenciais na localização das cidades, codeterminando o papel dos restantes elementos dentro do sistema urbano. Mudanças nos
percursos e até na intensidade de tráfego foram decisivos para um desenvolvimento mais
rápido ou para a ruína das cidades já existentes” (Inouye, 1966, pp.20).
A rede viária é, também, um dos principais elementos caracterizadores das diferentes
formas urbanas, aqui reduzidas a cinco (Carvalho, 2003):
-

orgânica: edifícios em banda, ao longo de ruas de traçado irregular;

-

clássica: edifícios em banda, ao longo de ruas de traçado regular formando
quarteirões;

-

jardim: edifícios unifuncionais soltos, envolvidos por espaço verde;

-

modernista: edifícios colectivos soltos, envolvidos por espaço público;

-

urbano-campestre: a da dispersão periurbana, da mistura campo/cidade.
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Nas três últimas formas urbanas encontramos “separação de tráfego, sendo que pelo
menos o de atravessamento deverá ser exterior à zona residencial” (idem, pp.67).
Giuliano (1989, pp.150) refere que “o conceito básico por detrás da relação entre os
usos do solo e o transporte é a acessibilidade. Qualquer melhoria significativa no sistema
de transportes (por exemplo, uma nova autoestrada) aumenta a acessibilidade e reduz os
custos de transporte. A teoria da localização então prevê que melhorias na acessibilidade
serão capitalizadas no valor do solo e reflectidas em mudanças no uso do solo em resposta
às mudanças no valor do solo.” Refere ainda outros estudos relativos aos impactes de vias
ferroviárias e autoestradas recentes que demonstram que outros factores afectam de forma
mais importante a decisão sobre a localização. Entre eles encontram-se as condições
económicas locais, acesso a áreas residenciais de estratos sociais médios ou elevados,
disponibilidade de solo e as políticas locais de uso do solo (idem).
A forma urbana condiciona e é condicionada pelos transportes, assim como o seu
crescimento. Se a cidade medieval tinha uma dimensão adaptada às deslocações a pé, com
a mecanização dos transportes, a cidade cresceu. “Porque a eficiência do sistema de
transportes terrestres nesta altura (era pré-industrial) era fraca, a grande maioria do
comércio era de âmbito local. Da prespectiva da organização económica regional, o
abastecimento das cidades de bens perecíveis estava limitado a um raio de cerca de 50km,
no máximo. A dimensão das cidades também se manteve constante no tempo. Sendo que
as pessoas conseguem percorrer a pé 5km por hora e não estavam dispostas a percorrer
mais do que uma hora por dia a caminhar, o espaço de interacção diário estaria restrito a
um raio de 2,5 km, ou cerca de 20km2. Assim, as áreas rurais centradas em volta de uma
aldeia e uma cidade raramente excediam um diametro de 5km” (Rodrigue et al., 2006,
pp.14). Por sua vez, o seu crescimento provocou o desenvolvimento de meios de transporte
que percorram maiores distâncias em menos tempo. Foi com a revolução industrial que se
deu esta alteração. Segundo Inouye (1966) os meios de transporte urbanos da altura eram
as diligências e carroças. Estes, por regra, não davam resposta às necessidades, o que
resultava em congestionamentos. “O significativo crescimento da população urbana
favoreceu a construção do primeiro sistema de transportes urbanos” (Rodrigue et al, 2006,
pp.22). A energia eléctrica tornou-se amplamente utilizada nos anos 1880s e alterou
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consideravelmente os sistemas de transportes urbanos com a introdução dos carros
eléctricos, nomeadamente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América
(Rodrigue et al, 2006, Inouye, 1966). Estes possibilitaram as primeiras formas de expansão
urbana e de especialização das funções económicas, nomeadamente através da maior
separação entre os locais de trabalho e de residência. “Nas grandes aglomerações, os
sistemas de metro subterrâneo começaram a ser construídos, sendo o de Londres o
primeiro em 1863” (Rodrigue et al, 2006, pp.22).
De um modo geral, nas duas últimas décadas do séc. XIX e início do séc. XX a situação
relativa aos transportes era aceitável, excepto em algumas poucas grandes cidades (idem).
Naquela que é designada por Rodrigue et al. (2006) como a era Fordista (1920-70) as
infraestruturas básicas de telecomunicação, como o telefone e a rádio, eram massamente
comercializadas. “No entanto, a grande mudança foi a larga difusão do automóvel,
principalmente a partir dos anos 1950s quando se tornou um verdadeiro produto de
consumo de massas. Nenhum outro modo de transporte mudou tão drasticamente os modos
de vida e a estrutura das cidades, especialmente nos países desenvolvidos. Criou a
suburbanização e expandiu as cidades para áreas maiores de 100km em diâmetro em
alguns casos. Em regiões densas e produtivas, como o nordeste dos E.U.A., o sistema
urbano estruturou-se e ficou interligado através de redes de transporte ao ponto de poder
ser considerada uma vasta região urbana: a Megalopolis” (idem, pp.23).
A expansão das cidades resultou numa diminuição da sua densidade e no aumentar da
distância entre local de residência e o centro da cidade. “Então os empregos começaram a
deslocar-se para fora da cidade, assim como, de forma crescente, os centros comerciais, de
lazer, educação, entre outros” (Clark, 1957, pp.199).
Mas, se os transportes contribuiram para a forma como a cidade se desenvolveu,
também a forma da cidade pode limitar a disponibilidade de alternativas de transporte.
“(...) porque as cidades desenvolvem-se mais lentamente do que as tecnologias disponíveis.
Como resultado, as cidades antigas têm dificuldade em acomodar o tráfego actual; é por
este motivo que muitas delas – principalmente na Europa – excluíram o automóvel do seu
centro, optando por regressar ao mundo pedestre da idade média” (Hall, 1994 pp.211).
Actualmente, o automóvel tem um peso muito importante na repartição modal. Por
exemplo, os valores apresentados no PROTAML (CCRLVT, 2001) relativos à repartição
modal das viagens vão de encontro a esta afirmação: 43,5% são feitas utilizando automóvel
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ligeiro, 27,1% são em transporte público, 24,1% a pé, 1,6% utilizaram uma combinação
entre automóvel ligeiro e transporte público e 3,7% utilizaram outros meios de transporte.
“A hemorragia dos centros das cidades e o crescimento dos arredores e das coroas
periurbanas são hoje parâmetros incontornáveis a ter em conta na pesquisa de respostas
técnicas e políticas ao desenvolvimento do transporte urbano. (...) No quadro do
PROTAML, o diagnóstico sobre a ocupação difusa do território pôs em evidência a
fragmentação do território e a dispersão dos fluxos de tráfego que favorece o Transporte
Individual em detrimento do Transporte Colectivo” (Gaivoto, 2006, pp.78).

1.2. Transportes colectivos urbanos
O transporte colectivo urbano tem como objectivo facilitar a mobilidade sobre
determinadas partes da cidade. A sua eficiência é atingida quando transporta grandes
volumes de pessoas de forma a beneficiar de economias de escala. Por outro lado, um dos
seus papéis é, precisamente, contribuir para a criação de economias de escala e de
aglomeração e para a especialização associadas ao crescimento urbano, potenciando as
ligações entre o centro e a periferia, facilitando a interacção e o movimento entre os
espaços, permitindo trazer as populações das áreas próximas para a área urbana em causa.
Deste modo, cria-se um ciclo virtuoso, onde o transporte colectivo pode ajudar o
surgimento de uma situação da qual irá beneficiar.
Giuliano (1989, pp.153) refere que “na presença de economias de aglomeração, o papel
dos custos de transporte dependem do trade-off entre os benefícios da aglomeração e os
custos associados aos congestionamentos. Os registos históricos sugerem que o
congestionamento é muito menos importante: o desenvolvimento continua a ser mais
intenso nas baixas de algumas das cidades mais congestionadas (por exemplo, Los
Angeles, New York, San Francisco, Chicago) (...)”.
Podemos referir o aumento populacional, relacionado com o aumento das migrações e
da esperança de vida, a evolução tecnológica, a entrada das mulheres no mercado de
trabalho, a desconcentração e descentralização urbana, como responsáveis pelo aumento do
número e distância das viagens casa-trabalho. Axhausen (2002) refere que as mulheres
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começaram a ter acesso a automóvel durante e após a II Guerra Mundial. A maior
disponibilidade de transporte motorizado, associado ao aumento do rendimento familiar,
fez aumentar o recurso ao veículo privado e a procura pela qualidade do transporte.
“Mantém-se uma quota de pessoas sem carta de condução, mas muito poucos de forma
voluntária. A carta tornou-se num símbolo de maioridade muito relevante para ser
ignorado. A posse de viatura própria entre os possuidores de carta de condução é
impressionante em todos os grupos etários. Claro que alguns segmentos mais jovens não
têm os recursos necessários (até determinado ponto), o que atrasa o acesso universal”
(idem, pp.4-5). Por todos estes motivos, a mobilidade urbana tem aumentado e, com ela, o
recurso ao transporte urbano. “ As deslocações estão cada vez mais associadas à autonomia
das pessoas e são resultantes das novas formas e estruturas urbanas. (...) Por sua vez, existe
cada vez mais uma multiplicidade dos pólos de geração de tráfego que se traduz por
diferentes volumes de circulação ao longo dum mesmo dia, assim como o crescimento dos
fluxos e das interconexões. As actividades múltiplas e consecutivas ao longo de uma
mesma jornada, de indivíduos e famílias, traduzem-se por novos hábitos de mobilidade”
(Gaivoto, 2006, pp.79).
O artigo 77º do Regulamento de Transportes em Automóveis3 define carreiras urbanas
como “(...) as carreiras que se efectuam dentro dos limites das povoações ou entre os
grandes centros populacionais e as localidades vizinhas, desde que todo o percurso se faça
através de vias urbanas ou urbanizadas”.
No caso do autocarro, este caracteriza-se pela existência de percursos, paragens e
horários fixos. O serviço é efectuado por múltiplos veículos motorizados de passageiros.
Este serviço pode ser sincronizado com outros meios de transporte, servindo este de
“alimentador”.
A opção pelo autocarro como transporte urbano aumentou nos países da União
Europeia, embora de forma tímida (fig.1). De qualquer modo, não tem conseguido
competir com o automóvel, pelos motivos apontados anteriormente. A procura do
transporte ferroviário tem-se mantido constante, devido à grande utilização do metro.

3

Decreto nº 37272/48 de 31 de Dezembro
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Fonte: Retirado de Comissão Europeia, Livro Branco, 2001
Fig. 1 - Transporte de passageiros: evolução do tráfego por modo de transporte na UE-15, entre 1970
e 1999

Os transportes urbanos deverão ser capazes de satisfazer vários e diferentes tipos de
procura, relacionados com os diferentes tipos de movimentos que se realizam. Estes tipos
de movimentos estão relacionados com as diferentes actividades existentes em espaço
urbano, pois cada uma delas atrai e gera um tipo específico de deslocação, relacionado com
o motivo que a provocou. De acordo com Rodrigue et al. (2006) podemos distinguir os
seguintes: pendulares, profissionais, pessoais, turísticos e de distribuição. Os movimentos
pendulares são movimentos obrigatórios entre o local de residência e o local de trabalho.
São cíclicos e previsíveis tanto quanto aos locais de origem e destino como quanto aos
horários em que ocorrem. Os movimentos podem ser de carácter profissional, quando
relacionados com as actividades profissionais, como reuniões ou serviços ao domicílio.
São designados como de carácter pessoal quando são voluntários, relacionados com
actividades de lazer e comerciais. Os movimentos turísticos são importantes para cidades
com feições históricas ou recreativas, relevantes para actividades como hotelaria ou
restauração. Normalmente são sazonais ou estão relacionados com determinados eventos.
Os movimentos de distribuição relacionam-se com a distribuição de bens para satisfação
do consumo e estão relacionados com centros de comércio.
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Para responder a tão diferentes necessidades eles poderão diferenciar os seus serviços,
mas nunca discriminar, investindo apenas nos serviços mais lucrativos. Não dar resposta a
necessidades de parte da população, por representar um serviço desvantajoso em termos de
relação custo/benefício, ignora a importância que o tranporte colectivo tem na promoção
da equidade no acesso. Sendo os idosos e os jovens os principais utilizadores, para eles
este será, muitas vezes o único meio motorizado que têm para se deslocar. Sabe-se hoje
que fora dos grandes centros urbanos (Áreas Metropolitanas do Porto e Lisboa), o
transporte público serve essencialmente (ou na quase totalidade), a população de muitos
baixos recursos, os estudantes, e ainda a população pós-activa (Babo, 2005).
Os problemas associados ao transporte colectivo são diversos. O congestionamento de
tráfego, devido ao aumento da utilização do automóvel, provoca atrasos nos modos de
transporte colectivo que não circulam em sítio próprio. A lentidão com que se circula
aumenta o tempo de circulação para a execução de um percurso. Isto aumenta os gastos
com o abastecimento, aumentando os custos do serviço, diminuindo a produtividade.
Apesar de os transportes colectivos, por poderem transportar uma maior quantidade de
passageiros, poderem contribuir para uma menor degradação ambiental, a verdade é que
eles também poluem. Em 2005 o consumo energético nos transportes individuais de
passageiros era de 40,5 gep/pkm, enquanto que o consumo energético dos transportes
rodoviários colectivos de passageiros em 2005 era de 29,05 gep/pkm (DGA, 2006).
Metri (2006, pp.36) cita um estudo levado a cabo por Shrivastav e Dhingra4 que revela
que “a limitada capacidade do transporte público rodoviário levou ao aumento do uso de
serviços de transporte privados e intermédios.” Este tipo de meio de transporte tem
percursos e horários pré-estabelecidos, sendo essa rigidez uma importante desvantagem
deste modo. Outros factores referem-se ao desconforto, insegurança, tanto real como
percebida, especialmente em locais de interface à noite ou de madrugada e ao facto de no
automóvel poder-se beneficiar de maior privacidade (Hine e Scott, 2000).
Mas é possível verificar bastantes vantagens neste tipo de transporte. Permite deslocar
grandes quantidades de pessoas com um menor nível de impactes negativos. Uma maior
4

Shrivastav, P., e L. Dhingra (2001) Development of feeder routtes for suburban railway stations using

heuristic approach in Journal of Transportation Engineering 127 (4), pp.249-253
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utilização do transporte colectivo (maiores quotas de mercado) permite reduzir o tráfego
automóvel individual e, assim, os congestionamentos e os atrasos, o consumo de energia, a
poluição sonora e as emissões poluentes para a atmosfera. De acordo com o PNAC (DGA,
2006), em 2005 as emissões de GEE nos automóveis eram de 127,21g/pkm, enquanto que
nos pesados de passageiros eram de 92,77g/pkm.
Várias são as categorias de custos que têm que ser cobertos pelas empresas de
transportes públicos: mão-de-obra (salários, seguros, entre outros), combustível e energia,
manutenção, custos associados aos sistemas de controlo, materiais, rendas dos espaços para
estacionamento, depreciação das viaturas, seguros das viaturas e infraestruturas (White,
1976). “Embora a discriminação de preços através das características dos utilizadores
possa ser uma base válida da política de atribuição de preço, também é importante
assegurar que o total de custos esteja relacionado com a receita total. A atribuição de preço
tradicional faz isto, por definição, mas frequentemente implica subsidiar de forma
transversal os grandes prejuízos em alguns serviços através do excedente de outros” (idem,
pp.130).
“Os percursos e sistemas de transportes públicos utilizados desenvolveram-se nas
cidades existentes ao longo de muitos anos. Podem ser antiquados, sobrecarregados ou
pouco económicos de manter e haver necessidade de os substituir por novos sistemas mais
adequados. Isto aplica-se principalmente ao autocarro que há muito tempo tem sido olhado
como um modo de transporte de qualidade inferior. (...) porque utiliza veículos antiquados
que operam em vias congestionadas por outros tipos de tráfego. Mais recentemente o novo
design dos autocarros, motores mais limpos e infraestruturas como as vias reservadas
ajudaram a melhorar a sua imagem” (Richards, 2001, pp.9).
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Conclusão
Os Transportes sempre desempenharam e continuam a desempenhar um importante
papel no desenvolvimento das várias actividades e produtos das sociedades.
Um dos produtos da sociedade que mais evidencia os efeitos do transporte e da
mobilidade é a cidade. A forma urbana, o seu crescimento ou ocaso, a sua importância na
estrutura urbana e na relação com outros centros urbanos depende do seu sistema de
transportes e da adequação deste às necessidades locais.
A mobilidade e os usos do solo têm, no entanto, uma relação bidireccional: por um lado,
os padrões de uso do solo podem influenciar a mobilidade, por outro, o decréscimo dos
custos do transporte permite a expansão territorial das cidades, assim como a construção de
infraestruturas de transporte pode orientar o crscimento urbano (Silva, 2007).
É possível apontar várias vantagens e desvantagens aos transportes colectivos. As
desvantagens estão normalmente relacionadas com a pouca rapidez, falta de comodidade e
a rigidez associada a estes meios de transporte. As vantagens, por sua vez, são a
diminuição do volume das diversas formas de poluição (sonora, atmosférica) na hipótese
de estes meios de transporte possuírem maiores quotas de mercado.
Os transportes colectivos estão ainda muito longe de poder competir com o transporte
individual, apesar de várias políticas, medidas e inovações técnicas recentes concorrerem
no sentido de melhorar a sua imagem.
“(...) é claro que em muitas áreas o transporte público serve um sector específico da
população, o qual possui pouca possibilidade de escolha entre os diversos modos de
transporte, estando assim dependente da continua disponibilização do serviço de transporte
público” (White, 1976, pp.49-50).
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2. Cidades Médias
O conceito de cidade não é uniforme, varia de país para país, evolui com o tempo,
adaptando-se à realidade local.
Segundo Hall e Hay (1980, pp.3-4), o conceito de urbano pode ser interpretado de três
formas diferentes. “A primeira delas é no sentido físico. Nessa perspectiva o urbano
parece-se com uma cidade: tem um grande número de edifícios perto uns dos outros; estes
são diferenciados funcionalmente, sendo alguns utilizados como residência, outros para
trabalho, outros para compras, outros para lazer; há relativamente pouco espaço não
construído e esse espaço é dedicado especificamente para lazer tanto de natureza pública
ou privada. O segundo sentido é funcional. Nesse o urbano funciona como uma cidade: as
suas funções económicas são a indústria e os serviços; as funções sociais são a
intercomunicação e a interacção a uma grande escala (Hall et al., 1973, pp.425). O terceiro
sentido é político ou administrativo. Nesse o urbano é governado como uma cidade: tem a
sua própria assembleia municipal; esta poderá ter diferentes poderes e responsabilidades de
outras administrações locais.”
Desde a Idade Média e até ao séc. XIX, estas definições eram na sua maioria
razoavelmente coincidentes. Mas no século XX, elas tornaram-se cada vez mais
divergentes. Por um lado, o crescimento urbano físico aconteceu para além das fronteiras
administrativas da cidade, para os subúrbios fisicamente contíguos que podem no entanto
não ser incorporados na cidade. Por outro, cada vez mais e mais pessoas começaram a
viver de um modo que é funcionalmente urbano – quanto às funções económicas que
desempenham e às relações sociais existentes – embora possam viver em localidades que
fisicamente não são consideradas (ibidem).
“Infelizmente, na maior parte dos países as definições oficiais de ‘urbano’ e de
‘urbanização’ ainda são baseados faute de mieux em critérios administrativos que podem
ter pouca relação com a realidade física e funcional; e os dados das Nações Unidas, que
são baseados nas definições nacionais, têm pouca utilidade para comparações de nível
5

Hall, Peter; Ray, Thomas; Gracey, Harry e Drewett, Roy (1973) The Containment of Urban England,

George Allen and Unwin, Londres
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internacional. (...) Por isso o problema permanece: como produzir uma ou mais definições,
baseadas em critérios consistentes, que podem ser aplicados para reordenar as muito
variadas bases de dados de diferentes países e assim produzir um padrão para comparações
a nível internacional?” (ibidem).
Deste modo, também a definição de cidade média não é estanque. Segundo Costa
(2002), podemos interpretar o conceito de cidade média na perspectiva da concepção
urbana, em que esta está associada ao equilíbrio e tamanho óptimo. Por outro lado,
podemos associá-la ao sistema urbano e regional, em que são analisadas as suas funções e
papel no sistema, enquadrada numa perspectiva de ordenamento e desenvolvimento
regional.
De acordo com Alexandre (2003, pp.9), “primeiramente, a sua definição assentou em
critérios demográficos de ordem quantitativa. Os intervalos, no entanto, variavam segundo
os autores e segundo os contextos (de país para país e ao longo do tempo). Na década de
1960, o termo ‘cidade média’ pressupunha uma armadura estática e rigidamente
hierarquizada, onde este tipo de cidade ocupava uma posição ‘média’ entre as grandes e as
pequenas cidades. Todavia, nos últimos tempos, o que a caracteriza não é tanto a sua
população absoluta, mas a sua escala, a sua centralidade, ou seja, a existência de um
número mínimo de funções centrais que lhe permitam polarizar os centros mais pequenos
da sua área de influência, sendo capaz de criar e inovar (tendo, no entanto que recorrer a
um centro urbano de maior dimensão para obter bens e serviços mais raros), bem como o
tipo de vida que se desenvolve em função daquelas”.
As primeiras referências ao conceito de cidade média surgem em França, nos finais dos
anos 60 e início dos anos 70, com as políticas de desconcentração populacional e de
actividades implementada pelo VI Plano de Desenvolvimento Económico e Social (19711975) (Lajugie, 1974). O focus estava colocado no crescimento urbano e os objectivos das
intervenções no espaço passavam pela promoção do ordenamento do território e pela
correcção das assimetrias regionais. Os critérios utilizados eram estatísticos: população e
dimensão. Nesta altura vários estudos surgem a mencionar e a definir este conceito,
apresentando a sua importância. Um deles, o segundo estudo apresentado ao Conselho
Económico e Social (Lajugie, 1974 adaptado por Costa, 2002, pp.12-13) refere que as
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cidades médias deveriam: “constituir centros de emprego industrial e terciário alternativo
às grandes cidades para a população que migre dos territórios rurais envolventes; oferecer
alojamento e equipamentos colectivos à população que chega e reside na cidade; dispor de
serviços públicos (educação, saúde, cultura, desporto, lazer) capazes de oferecer aos seus
habitantes qualidade de vida urbana; possuir meios de comunicação que não só assegurem
a sua ligação aos níveis mais elevados da hierarquia urbana, como também ao espaço rural
envolvente; assegurar a coesão regional, no sentido da não exclusão do espaço rural
envolvente.”
De meados dos anos 70 a meados dos anos 80, o conceito é enquadrado numa
perspectiva regional, sendo a cidade média parte desta. Vive-se o paradigma do
desenvolvimento endógeno como base do desenvolvimento regional (Costa, 2002).
Para Ferrão, as cidades médias teriam uma população de 50 a 500 mil pessoas. Estas
ocupavam uma posição “média” no interior da hierarquia nacional, “tanto do ponto de vista
demográfico como funcional, não se esperando (nem se desejando?) que possuíssem
equipamentos ou desenvolvessem actividades com um grau de qualificação ou
especialização superior ao que a sua dimensão sugeria” (Ferrão, 1995, pp.12, 13). Eram
vistas como capitais regionais ou sub-regionais (ibidem).
A Federação dos Presidentes das Comunidades Sede de Cidades Médias em França
define cidade média como cidade autónoma, independente das grandes aglomerações, no
centro de uma bacia de emprego ou de uma região. Embora o critério demográfico e
funcional face ao sistema nacional continuasse a ser relevante, maior atenção passou a ser
dada ao seu papel a nível regional e a critérios subjectivos, como a qualidade de vida
(Costa, 2002).
De meados dos anos 80 aos anos 90 surgem os conceitos de cidade intermédia e de
cidade sustentável (Costa, 2002).
O conceito de cidade intermédia “impôs-se com a internacionalização da economia e as
alterações das condições de competitividade que ocorreram nas últimas décadas” (Costa,
2002, pp.117). A cidade média passa a ser definida pela forma como se relaciona com o
sistema urbano regional e nacional: estabelece relações com os níveis superiores e
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inferiores da hierarquia, ao mesmo tempo que se relaciona com outras cidades do mesmo
nível hierarquico, articulando-se em rede (ibidem).
Para Pardal e Lobo (2000), estas cidades deverão ser pólos operacionais para as
intervenções políticas de estímulo ao desenvolvimento local e regional, especialmente em
caso de crises do tecido empresarial. Estas cidades terão a “escala para se afirmarem como
pólos dinamizadores de desenvolvimento regional e municipal” (idem, pp.228).
Para Vaz (2007, pp.35), o conceito de cidade intermédia não está tão relacionado com a
dimensão demográfica, mas sim com a “forma qualitativa” como se relaciona com os
restantes territórios. Mais do que pólos dinamizadores locais, “devem constituir-se como
charneiras de articulação estratégica entre a área que polarizam e o mundo externo.”
Nesta prespectiva, o sistema urbano forma uma rede, em que as cidades são os seus
nós. Os critérios de ordem quantitativa deixam de ser tão relevantes na definição destes
territórios, passando a ser dada atenção a critérios qualitativos, como o dinamismo
empresarial.
O conceito de cidade sustentável será a aplicação do conceito de desenvolvimento
sustentável à cidade, em que ela terá como “objectivo prioritário o bem-estar da população
a longo prazo, o que compreende a satisfação das necessidades económicas e materiais mas
também as de ordem cultural, social e ambiental. (...) A aplicação do conceito de
desenvolvimento sustentável às cidades pressupõe a incorporação dos princípios de justiça
social, de produção de economias estáveis e de sustentabilidade ambiental. Estes três
princípios estão interligados de forma clara: a justiça social assenta na sustentabilidade
económica e na equidade, que por sua vez requerem sustentabilidade ambiental” (Costa,
2002, pp.119).
Em todas as diferentes abordagens à realidade da cidade média foram, e são, utilizados
critérios para definir e delimitar o fenómeno. Podemos utilizar dois tipos de critérios: os
quantitativos e os qualitativos.
Os critérios quantitativos mais utilizados para definir uma cidade média são os
demográficos. “ É evidente que o volume de população é um elemento importante para a
identificação das cidades médias. Há um limiar mínimo abaixo do qual um centro urbano
não se pode considerar no papel de uma cidade média, mas constitui uma cidade pequena,
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até mesmo uma vila grande, e tem, aliás, um papel particular a desempenhar na rede
urbana regional. Essa estatura mínima corresponde à ‘massa crítica’ para a qual o leque de
bens e serviços disponibilizados pelo centro é ainda muito incompleto para que possa
efectivamente render a metrópole regional. No sentido inverso, acima de um determinado
limiar, já não falamos de cidades médias, mas estamos face a cidades grandes que têm
outras funções e com preocupações diferentes” (Lajugie, 1974, pp.11).
Quanto aos critérios quantitativos, vários problemas lhes podemos apontar (Alexandre,
2003): o critérios nacionais não permitem comparação, pois não há uma regra de
harmonização internacional, a delimitação do perímetro urbano nem sempre coincide com
as divisões de recolha estatística e os dados nem sempre são fiáveis, por um lado, por em
muitos países estes serem falsos, por outro, por os dados e indicadores utilizados não serem
neutros, mas sim “construídos com a ajuda de um arsenal de critérios e de categorias
sociais e territoriais” (idem, pp.12).
Para Lajugie (1974, pp.12) os critérios qualitativos estão relacionados com a qualidade
de vida. “Com efeito, ao critério quantitativo convém juntar critérios qualitativos. A cidade
média, para a maioria dos que usam o termo, evoca sobretudo uma ideia de um certo
quadro de vida, de certas condições de existência, pode dizer-se um estilo de vida que não
é o das vilas rurais, privadas de equipamentos característicos da vida urbana e que estão
longe do das grandes aglomerações, onde a escala não permite a existência de relações
pessoais que fazem da cidade média uma comunidade de habitantes”.
Em Portugal, no contexto do PROSIURB (Costa, 2002, pp.108), foram consideradas
como cidades médias “ as de média dimensão, localizadas fora das áreas metropolitanas de
Lisboa e Porto, que constituam:
-

centros efectivamente alternativos às áreas metropolitanas, com as consequências
que daí advêm em termos de capacidade de atracção e retenção de recursos
qualificados;

-

centros susceptíveis de actuar como catalisadores de desenvolvimento das áreas
envolventes;

-

centros estruturantes de espaços sub-regionais com graus apreciáveis de coesão
(interacção/complementaridade) e de autonomia;
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-

centros com capacidade para desempenhar um papel significativo no âmbito das
redes internacionais de cooperação e intercâmbio.”

Este programa abrangeu 36 cidades com uma população superior a 10.000 habitantes.
“O critério de escolha ultrapassa a lógica demográfica, atendendo sobretudo à sua
importância regional e ao contributo para a organização de sistemas urbanos regionais”
(Costa, 2002, pp.108).
Esta caracterização inclui critérios de diferentes modelos territoriais mencionados
anteriormente. O primeiro ponto reflecte o paradigma da hierarquia urbana: são Cidades
Médias, pois têm uma dimensão média e encontram-se numa posição intermédia na
hierarquia urbana. Pretende-se que se apresentem como alternativa às áreas metropolitanas,
espaços urbanos que estarão no topo da hierarquia urbana nacional e que correspondem às
áreas mais dinâmicas. Os restantes pontos apresentam uma prespectiva de organização
pólos de desenvolvimento com um funcionamento em rede - o focus está agora na relação
destas cidades com as restantes e com o seu espaço envolvente e não na sua dimensão e
posição. As Cidades Intermédias que deverão estruturar os espaços sub-regionais através
de interacção e/ou complementaridade, assim como terem um papel significativo nas redes
internacionais, deverão ser também pólos dinamizadores das áreas envolventes.
A forma como as várias cidades portuguesas se relacionam não é equivalente. Neste
sentido, a definição apresentada irá de encontro aos resultados do Estudo do Sistema de
Cidades Médias, que, para além de defender a “falência dos modelos de hierarquia urbana”
(Marques, 1997, pp.11), “evidenciou claramente que, mesmo no interior de um modelo de
arquipélago como é o do território continental português, sem grande espaço para uma
visão acéfala da hierarquia urbana, existe uma realidade rica, em matéria de sistema urbano
e de subsistemas associados e de policentrismos, já instalados ou a organizar futuramente”
(Marques, 1997, pp.444).
Noutra prespectiva, esta definição encerra critérios que, mais do que características que
estes territórios devem possuir, são objectivos que se espera que estes territórios tenham
potencial para atingir: “(...) os critérios considerados (demográfico, económico, assentes na
qualidade de vida ou nos valores sócio-culturais destas mesmas cidades), entendidas na
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dupla prespectiva que valoriza as especificidades dos territórios ao mesmo tempo que se
promove a sustentabilidade desses processos, mais do que critérios de definição, são metas
a atingir no âmbito das políticas de ordenamento e desenvolvimento territorial” (Costa,
2002, pp.124).
Ficou de fora a prespectiva sustentável. Não foi apontado nenhum critério que reflicta o
bem-estar da população residente ou qualquer parâmetro do seu funcionamento interno. No
entanto esta prespectiva não deverá ser negligenciada na abordagem às políticas urbanas.
“... o desenvolvimento económico-social implica uma aposta crescente nas cidades médias.
Desenvolvimento na competitividade e na sustentabilidade, mas igualmente em favor da
coesão social e da cidadania” (José Augusto de Carvalho in Marques, 1997, pp.5).

2.1. Políticas e Planeamento de Transportes Urbanos nas
Cidades Médias Portuguesas
Já foi referido anteriomente que os transportes têm impactes no território, na forma
como este se desenvolve, na economia e sociedade, ao facilitar, ou não, a mobilidade da
população e o acesso às diferentes actividades. “As infraestruturas de transporte terrestre, e
os fluxos nelas verificados, moldam de maneira decisiva o sistema urbano nacional, já que
permitem à rede de cidades assumir-se como a principal armadura de estruturação do
território. Pode verificar-se que uma parte importante do nosso país e as cidades aí
localizadas apresentam frequentemente indicadores sociais, demográficos e económicos
desfavoráveis, coincidindo com um défice de acessibilidades relativo, quando comparadas
com áreas mais dinâmicas. Se é verdade que as principais cidades constituem já a
armadura de estruturação do sistema rodoviário nacional, não é menos verdade que essa
lógica se restringe praticamente às capitais de distrito e às cidades localizadas nos eixos
entre aquelas e ainda na direcção das principais fronteiras” (Marques, 1997, pp.65). Mas
impactes semelhantes podem ser identificados no espaço interior da cidade, com a rede
viária a ser utilizada como elemento estruturante da cidade, sendo as áreas mais acessíveis
as mais dinâmicas.
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Várias são já as cidades médias portuguesas que adoptaram um sistema de transportes
colectivos urbanos, por exemplo, Braga, Coimbra, Vila Real, Aveiro ou Oliveira do Bairro.
Segundo Ziv e Napoleon (1981, pp.218-219), o transporte urbano “é um equipamento em
que fracos investimentos provocam – dentro do curto prazo à escala do desenvolvimento
de uma cidade e mesmo de um mandato eleitoral – resultados espectaculares. Estas razões
explicam que a maioria dos eleitos, de todas as cores políticas, sejam muito presos à defesa
das suas prerrogativas dentro deste sector. Esta unanimidade contrasta com as suas
posições relativamente a outros equipamentos”. O facto de a relação custo-benefício ser
positiva para o município talvez seja uma das explicações para a aposta neste sector em
tantas cidades médias.
Mas, para cidades desta dimensão, este serviço poderá ser importante para o seu
desenvolvimento e para melhorar a qualidade de vida da sua população: “para dispor de
mais equipamentos temos de ter mais população de suporte, a qual pode ser reforçada
através, não só de uma boa rede viária, mas também de uma boa rede de transportes
colectivos a nível regional e sub-regional. Essa rede viária e esses transportes permitem
trazer as populações de zonas próximas para a cidade em causa, devendo não ser esquecido
que temos de ser capazes de oferecer também àqueles não residentes que se deslocam de
automóvel um estacionamento capaz de os servir adequadamente” (Viegas, 1995, pp.5758). Mas a implementação deste serviço como investimento isolado, sem a criação de
equipamentos e serviços complementares, pode pôr em causa o sucesso da empresa. É
importante perceber quais as necessidades dos potenciais utilizadores para lhes dar
resposta e encontrar formas de tornar o serviço apelativo.
A existência de “uma rede de transportes urbanos (...) pode exercer uma contribuição
decisiva para diminuir a pressão dos automóveis sobre o centro da cidade” (Viegas, 1995,
pp.58). Deste modo, pode não só diminuir a poluição atmosférica, como libertar espaço
urbano para outros modos de transporte, nomeadamente os modos suaves.
Segundo Viegas (1995, pp.58), “(...) a oferta de um sistema de transportes urbanos (...)
beneficia não só a população da própria cidade, mas também possibilita a fixação dessa
população de suporte nas periferias mais ou menos alargadas dessa cidade, evitando a
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concentração de todos nesse principal centro urbano, com o que se contribui também para
o ordenamento do território a uma escala para além do urbano.” Ou seja, para além de
poder facilitar as deslocações intra-urbanas, poderá contribuir para a existência de
economias de escala que permitam que aí se estabeleçam mais serviços e equipamentos,
melhorando a qualidade de vida local, sem promover uma concentração populacional e,
com ela, uma concentração do edificado que leve a deseconomias de escala.
Ao falarmos em melhoria da qualidade de vida da população local, podemos referir
especificamente a oportunidade de acesso que este serviço proporciona à população com
maiores dificuldades de mobilidade. Estas dificuldades podem ser a nível económico e/ou
físico. Este aspecto é de grande importância quando sabemos que esta é a principal
característica dos utilizadores deste serviço nas cidades médias: “... nas cidades médias e
pequenas e no interurbano «de curta e média distâncias», o perfil dos utentes de transporte
público assenta basicamente na população escolar, na componente feminina dos agregados
de baixos recursos e nos idosos” (Babo, 2005, pp.2).
Os impactes da política de transportes reflectem-se a diferentes níveis, assim como
variadas são as áreas que terão influência no desempenho do sistema de transportes
municipais. “As opções no âmbito das Políticas de Transportes com vista à definição de
uma estratégia municipal neste domínio são exercidas a diversos níveis:
- Uso do Solo e respectivo planeamento;
- Gestão e controlo da circulação e estacionamento;
- Rede de infraestruturas rodo-ferroviárias;
- Subsidiação ou não dos Transportes Colectivos (Tarifário)” (Pereira, 1994, pp.6).
Ao nível da Região Norte, região à qual pretencem os casos de estudo apresentados
neste trabalho, o processo de tomada de decisão neste domínio está repartido, não havendo
ainda uma cultura de trabalho em conjunto em prole de um objectivo comum. O trabalho
desenvolve-se dentro de cada município ou da área de acção de uma determinada empresa.
De acordo com Babo (2005, pp.23), “a estratégia de transportes ou a organização da
logística para a Região Norte, não pode continuar a ser o somatório das decisões parciais
tomadas por cada empresa/operador – visão unimodal - , por cada conjunto intermunicipal
(“grandes áreas metropolitanas”, “comunidades urbanas”, “associações de municípios”,
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etc.), ou por cada entidade ou associação de interesses (ainda que legítimos) em particular;
carece antes da definição conjunta de objectivos estratégicos concretos que podem e devem
reflectir opções por determinadas ideias de projecto indutoras de novos comportamentos
colectivos.”

Conclusão
Várias são as prespectivas sobre a realidade da cidade média. Cidade de tamanho
médio, com um papel de intermediação na rede urbana regional e/ou sustentável. O
conceito evoluiu ao longo do tempo.
A atenção dada a esta realidade urbana deve-se à capacidade que tem de reunir o melhor
de dois mundos: o urbano e o rural. Têm também um papel relevante na organização do
território e no desenvolvimento dos territórios adjacentes e sob a sua influência. Segundo
José Augusto de Carvalho (in Marques, 1997, pp.5), estas cidades serão “dinâmicas e
solidárias como espaços atractivos de iniciativas e emprego, «âncoras» fundamentais para
o desenvolvimento dos territórios de proximidade e influência. Cidades para o reforço da
transversalidade das relações no espaço nacional e não só”.
De acordo com Viegas (1995, pp.57), “(...) em larga medida o sucesso ou a qualidade de
vida urbana nessas cidades decorre de uma harmoniosa conjugação de dois factores: por
um lado serem capazes de dispor dos equipamentos colectivos dum escalão acima da sua
verdadeira dimensão e, por outro lado, serem (ainda) capazes de dispor da tranquilidade de
um escalão abaixo da sua verdadeira dimensão.”
O sucesso referido anteriormente deve muito à qualidade da mobilidade por esta ser um
elemento fixador de empregos e de equipamentos.
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3. Políticas Públicas de Transportes e Planeamento
Urbano
Neste capítulo iremos abordar as políticas de transportes nacionais e europeias e a
legislação relativa aos transportes com aplicação em Portugal. Mencionaremos, também
outras atribuições dos municípios, nomeadamente, relativas ao planeamento e ordenamento
do território.
Iremos começar por abordar o processo de tomada de decisão e a interacção deste com o
processo de planeamento.

3.1. O Processo de Tomada de Decisão Política
O conceito de política é utilizado para “designar o exercício de um poder organizado
com vista a uma acção específica numa qualquer colectividade” (Birou, 1977, pp.308).
Planeamento pode ser definido como “um processo de orientação da acção para
determinados fins. Constitui um novo instrumento dos poderes públicos, com influência no
crescimento e na organização da economia” (Maia, 2002, pp.285).
A partir destas definições é perceptível a interligação existente entre estes dois
conceitos, sendo a política a guiar o planeamento e o planeamento o processo pelo qual as
políticas são postas em prática.
Segundo Ciuffini (1965 adaptado por Macário, 2005), os objectivos das políticas de
transportes tentam abranger várias dimensões:
-

Organização do sistema de transportes: balanço adequado entre modos e meios de
transporte, de forma a que todos os que não utilizam o transporte privado tenham
à disposição alternativas de boa qualidade, sem qualquer tipo de discriminação
social, geográfica ou sectorial;

-

ambiental: a configuração do sistema de mobilidade urbana deve resultar em
impactes ambientais inferiores a determinados limiares definidos de acordo com
normas e políticas ambientais e normas de saúde pública;
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-

económico: o sistema deve oferecer um bom “value for money”, induzindo um
comportamento adaptativo por parte dos utilizadores, e deve ser capaz de criar
novos recursos financeiros capazes de suportar o investimento;

-

social: o sistema deve assegurar que os cidadãos têm acesso a um sistema de
transportes adequado às suas necessidades e que nenhum tipo de exclusão, quer
através do preço, ou qualquer outro critério, será imposta para atingir objectivos
económicos ou financeiros.

“O Transporte nunca é um produto acabado em si mesmo. Deve servir os objectivos da
sociedade, da comunidade e do indivíduo. Os critérios e as especificações do desempenho
dos transportes e dos seus componentes devem ser medidos de encontro a estes objectivos,
e não a aspectos como: eficiência modal, auto-suficiência fiscal, equilíbrio” (Glancy, 1972,
pp.188).
Para Litmann (2008), o principal objectivo do transporte é o acesso. Handy (2005,
pp.11) defende as definições propostas por Walter Hansen (“How Land Use Affects
Accessibility, 1959) em que acessibilidade é um conceito diferente de mobilidade:
“mobilidade é definido como o potencial para se mover e acessibilidade é o potencial para
interagir”. Interagir será a “capacidade para ir aonde for necessário, sem restrições a um
único meio de transporte.” No mesmo documento, refere que nas últimas décadas o
planeamento tem-se focado na mobilidade e não na acessibilidade. “Como alternativa
propõe planear para a acessibilidade, focando-se no fim e não nos meios. Essencialmente,
esta prespectiva levaria a um planeamento para as necessidades das pessoas, e não baseado
nas necessidades do sistema. O objectivo seria maximizar a interacção humana e a
satisfação de necessidades, mais do que maximizar a capacidade de viajar” (ibidem).
Rodrigue et al. (2006, pp.238) refere que “enquanto que o objectivo da política de
transportes tradicional, melhorar a acessibilidade, ainda é útil, terá que ser considerado no
contexto de outros objectivos também desejáveis. Por exemplo melhorar a segurança e a
saúde, reduzir as emissões de veículos, promover equidade, reforçar as oportunidades
económicas, melhorar o modo de vida da comunidade e promover a mobilidade são todos
válidos. Mas que objectivo(s) são prosseguidos resultam num processo de planeamento
muito diferente. Definir objectivos torna-se numa fase muito mais complicada no
planeamento contemporâneo. Há cada vez mais objectivos a ter em consideração na gestão
da procura, em vez de tentar criar capacidade.”
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A decisão é, segundo Macário (2005, pp.65), “a resposta para o intervalo entre a
definição de objectivos para o sistema e a percepção de que esses objectivos foram
insuficientemente atingidos” e a transformação das decisões em resultados é feita através
de processos complexos que envolvem canais institucionais, estruturas organizacionais e
relações comerciais entre agentes.
As políticas são decisões e reflectem opções, modos de ver e lidar com a realidade. EC,
TIS et al. (1997, pp.26; adaptado por Macário, 2005, pp.21-22) propõe a existência de 3
níveis de tomada de decisão no ambiente institucional do sistema urbano de mobilidade: o
estratégico, o táctico e o operacional.
-

“o nível estratégico, onde a política de mobilidade, objectivos e meios, são
definidos reflectindo as necessidades dos cidadãos. O correspondente processo de
decisão deve ser executado pelas entidades políticas;

-

o nível táctico, onde o sistema de mobilidade é concebido e as respectivas
políticas definidas traduzindo os objectivos estratégicos em especificações
operacionais, assegurando a eficiência e a coerência do sistema. Dependendo dos
diversos parâmetros, as funções que este nível implica podem ser executadas por
diferentes agentes públicos ou privados e os contratos podem ser alocados através
de procedimentos competitivos;

-

o nível operacional, onde os serviços de transporte são produzidos e consumidos.
Dependendo da opção de regulação, os serviços de transporte público podem ser
levados a cabo directamente pela autoridade de transportes, e nesse caso acumula
também o design do sistema, ou contratado a um operador (privado ou público)
através de negociação directa ou através de um processo de adjudicação. Convém
referir que os modos individuais e auto-produzidos e todas as infraestruturas
também são componentes do sistema de transportes.”

Na realidade os limites entre estes diferentes níveis não são claros e há, habitualmente,
sobreposição dos níveis estratégico e táctico.
Há uma série de decisões que podemos alocar a um determinado nível do processo
descrito anteriormente (Macário, 2005):
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-

A nível estratégico as maiores preocupações são o longo prazo: definição da
política de mobilidade, mercado, nível de cobertura dos custos pelas receitas,
definição de áreas de intervenção para o sistema de mobilidade, definição dos
níveis de acessibilidade a ser providenciados a diferentes áreas e a diferentes
horas, delimitar o carácter de serviço público dos serviços que serão
providenciados e os meios a ser alocados na produção desses serviços,
estabelecendo o grau de intermodalidade providenciado pelo sistema.

-

A nível táctico as maiores preocupações são o médio prazo e estão relacionadas
com a configuração da oferta do sistema, definição do serviço individual de forma
a ir de encontro a diferentes segmentos de mercado e especificações detalhadas,
como: tipo de veículo, percursos, horários, tarifas, serviços adicionais, definição
de standards de performance, definição da base contratual para contratar os
fornecedores do serviço, etc.

-

A nível operacional as preocupações são a curto prazo e relacionadas com a
gestão dos serviços e recursos. É a este nível que o serviço é executado mas
também onde a monitorização do funcionamento do serviço é levada a cabo. O
planeamento da produção pode ir desde a gestão da infraestrutura até à gestão da
escala de serviço de pessoal e viaturas. Dependendo do grau de integração das
actividades todas estas funções podem ser alocadas, de diferentes formas,
conforme definido no quadro de regulação, a uma ou várias entidades.

Esta especialização vertical do processo de tomada de decisão é consistente ao ser
coerente, eficiente e responsável. Estas características são essenciais para que a cadeia de
decisão tenha sucesso na prática. Mas a direcção seguida pela decisão pode variar.
Segundo The Instituition of Highways and Transportation (1996) existem 3 formas de
definir uma estratégia de transportes: a Tradicional, a Bottom-Up e a Top-Down.
A forma Tradicional caracteriza-se por, nas primeiras etapas se examinarem um vasto
conjunto de opções, conjunto este que vai diminuindo à medida que se aproxima da
estratégia final, ao mesmo tempo que o grau de detalhe vai aumentando. Recentemente, a
forma Tradicional tem dado lugar às outras duas.
Na Bottom-Up começa-se pela identificação detalhada de problemas existentes no
sistema de transportes, seguida de uma análise das suas causas através de modelos de
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transportes. A partir destes modelos chega-se a potenciais soluções, sendo que as que
melhor resolvem os problemas identificados e que vão ao encontro dos objectivos
definidos passam a fazer parte da estratégia a adoptar.
Na Top-Down começa-se por definir os objectivos a atingir. Servem-se de modelos de
transportes para testar diversas estratégias, sendo os resultados dos testes a base para a
definição da estratégia a seguir.
Os mesmos autores apresentam um processo de desenvolvimento de uma Estratégia de
Transportes (fig.2). Neste, as ideias e conceitos da estratégia a seguir só aparecem após a
análise de um conjunto de aspectos: as características actuais da área de estudo
(oportunidades e constrangimentos), as actuais e futuras características de mobilidade e
procura, as actuais políticas de transportes, os problemas do sistema de transportes actuais
e futuros, a percepção do público relativamente aos problemas actuais e futuros, os futuros
usos do solo e o desenvolvimento futuro do sistema de transportes já definido (com o qual
já se comprometeram). Há ainda que ter em conta os objectivos quanto ao
desenvolvimento urbano e do sistema de transportes, os constrangimentos financeiros, a
opinião dos habitantes, as possíveis soluções já existentes na política e medidas
actualmente em prática e os conceitos e tecnologias actuais.
Depois destas terem sido definidas, são testadas utilizando modelos de transportes e o
quadro de avaliação. Posteriormente, as diversas opções são apresentadas à população
local, a qual apresentará os seus pontos de vista. Só depois fica decidida qual a estratégia a
seguir. Esta é depois posta em prática: define-se um plano de acção, esquematização e
desenvolvimento de políticas, estabelece-se a forma e os meios de financiamento, o modo
de implementação e o sistema de monitorização e revisão.
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Fonte: adaptado de The Institution of Highways and Transportation, 1996, pp.6
Fig. 2 - Processo de desenvolvimento de uma estratégia para o sector dos transportes

Neste modelo, o planeamento não é apenas um instrumento para pôr em prática a
política definida. É também o instrumento que fornece a informação necessária à tomada
de decisão e acompanha todo este processo.
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O planeamento dos transportes, para ser eficaz, deve ser capaz de providenciar
oportunidades para a análise de uma vasta gama de alternativas. “Gera informação sobre as
consequências e as características de implementação das alternativas que será útil e
compreensível para quem tomar a decisão final. O papel do técnico de planeamento tornase o de planear com os grupos interessados e autoridades oficiais em vez de planear para
um público geral unitário, como na tradição racionalista” (Meyer e Miller, 2001, pp.60).
“O papel e as características do processo de planeamento dependem muito do tipo de
processo de tomada de decisão que é assumido” (Meyer e Miller, 2001, pp. 60). O
processo de tomada de decisão revela o tipo e os objectivos do planeamento que serão mais
eficientes em determinado contexto. Segundo Meyer e Miller (2001), existem 5 modelos
de tomada de decisão: o modelo do actor racional, o modelo compensatório, o modelo
incremental, o modelo do processo organizacional e o modelo de negociação política.
O modelo do actor racional pressupõe que os decisores têm acesso a toda a informação
disponível e que o processo de decisão tem como objectivo maximizar a obtenção de um
conjunto de fins e objectivos. É intensivo em informação estruturada. O processo de
planeamento seria estruturado de modo a identificar todas as alternativas possíveis,
compará-las através de um conjunto de critérios de avaliação e “alinhá-las” por ordem de
preferência com respeito pelos fins e objectivos previamente definidos. Estas tarefas
requerem o desenvolvimento de técnicas de análise para proporcionar estimativas de todos
os impactes relativos aos critérios de avaliação. Versões modificadas deste modelo já
reconhecem as limitações dos decisores para digerir a informação.
No modelo compensatório, os decisores escolhem as alternativas que satisfazem um
nível mínimo de aceitação ou que induzem o menor distúrbio ou prejuízo, enquanto
produzem algum benefício. A base para a escolha é, à semelhança do modelo anterior, a
escolha racional, embora limitada pelos recursos e capacidade do decisor para adquirir e
processar a informação. Neste modelo, as alternativas e as consequências das acções são
descobertas sequencialmente através do processo de pesquisa. Cada acção lida com um
conjunto restrito de situações e consequências. A decisão é orientada pelo objectivo e é
adaptativa. Os decisores definem um conjunto de acções que podem ser implementadas em
situações recorrentes.
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No modelo incremental a decisão é tomada com base nas diferenças marginais ou
incrementais das suas consequências. O decisor tem em atenção apenas as opções que
diferem incrementalmente das políticas existentes. O objectivo é resolver problemas, mais
do que atingir objectivos comuns. Assume uma coordenação limitada entre decisoreschave. Só um pequeno número de alternativas é considerado e, para cada uma destas,
apenas um número restrito de consequências consideradas importantes são avaliadas. O
problema é continuamente redefinido, pois o incrementalismo permite contínuos ajustes de
forma a tornar mais fácil lidar com o problema. Como fim não há uma solução que seja a
correcta, mas uma contínua série de aproximações ao problema através de avaliações e
análises em série. Este modelo é descrito como uma solução a curto prazo, atribuindo
maior importância à melhoria das imperfeições presentes, concretas e sociais do que à
promoção dos fins sociais futuros.
No modelo do processo organizacional o processo de decisão é influenciado pelas
estruturas formais e informais das organizações, canais de comunicação e processos de
operação standardizados. Este modelo é importante em 3 áreas: as decisões tomadas por
líderes accionam rotinas organizacionais que levam à sua implementação. São estas rotinas
que muitas vezes definem o espectro de escolha efectiva aberta aos líderes. As alternativas
consideradas frequentemente vêm de agências ou organizações cuja percepção do âmbito e
seriedade do problema influenciam o conjunto de alternativas apresentadas. As políticas e
os programas só são bem sucedidos quando os organismos responsáveis pela sua
implementação têm capacidade para o fazer. O papel do planeamento é fornecer a
necessária informação sobre as alternativas. O impacte mais importante no planeamento é
o significado que a implementação tem no processo de desenvolvimento do projecto ou
programa. Porque as organizações são críticas para a implementação, compreender as suas
capacidades, competências e recursos são informações importantes para os decisores
aquando da escolha do projecto a implementar.
O modelo de negociação política reconhece que os actores envolvidos no processo de
decisão têm muitas vezes objectivos, valores e interesses distintos, o que causa conflitos e
a necessidade de negociar. A grande diferença entre este e o primeiro modelo apresentado
é que o resultado deste processo pode não ser o óptimo em termos técnicos. Este tipo de
decisão representa normalmente um compromisso, com muitos aspectos controversos
potencialmente ignorados ou deixados para discussão futura. Se por um lado a partilha de
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poder de decisão leva a situações de impasse, por outro a procura de consenso é necessária
para a realização dos objectivos para a maioria dos líderes e a única estratégia eficiente na
forma de governo existente. O papel do planeamento é vasto e o processo deve
providenciar o maior volume de informação possível sobre as alternativas propostas pelos
vários grupos de interesse, o que significa que a análise deve ser suficientemente flexível
para responder rapidamente a pedidos de informação sobre as alternativas que poderão
surgir ao longo das negociações. Deve, também, ser sensível a novos assuntos que possam
surgir, tendo em atenção os interesses em competição e incluir bastante informação sobre
eles de modo a clarificar essas questões.
Após a apresentação destes modelos, Meyer e Miller (2001) retiram 5 aspectos que
caracterizam o processo de decisão. Assim, o processo de decisão deve ser:
-

Pluralista: o processo é guiado pelo interesse público (fins e objectivos). São tantos
e tão diversos os problemas e assuntos apresentados, que o tempo gasto na análise
de cada tópico acaba por ser limitado.

-

Distribuidor de recursos: a alocação equitativa de recursos financeiros e
organizacionais é difícil. Os projectos/programas não serão implementados a não
ser que existam fundos de fontes locais ou externas (sector privado ou governo
central) ao corpo local.

-

Promotor de consensos: é importante para projectos que terão impactes
disseminados ou então será considerado intrusivo.

-

Simplificador de problemas: é difícil desenvolver uma resposta política coerente e
eficiente face a um problema complexo. Daí que se desenvolvam problemas bem
definidos e até divididos, para que possam ser tratados mais facilmente. Para estes
podem ser realizadas análises mais claras, levando a resultados que possam ser
monitorizados mais facilmente. Corre-se o risco de excessiva simplificação, em
que a solução se refere apenas a sintomas, não chegando à raiz do problema.

-

Promotor da certeza: grande parte das decisões têm um horizonte temporal
reduzido. Por essa razão é difícil o envolvimento em esforços de planeamento a
longo prazo. A incerteza associada à inovação é suficiente para limitar as suas
hipóteses de obter apoio, ou adopção.
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3.2. As Políticas de Transportes
Como referido anteriormente, actualmente, as políticas de transportes visam uma série
de objectivos, que abrangem várias áreas.
Segundo Servant (1978), as políticas de transportes pretendem atingir diversos
objectivos. A nível social: corrigir distorções sociais devidas a falta de liberdade de
movimento, por falta de acesso a viatura própria ou a meios de transporte e, por isso, a
serviços de que necessitam. Pretendem facilitar os movimentos pendulares, procurando
evitar que a diminuição dos tempos de trabalho não sejam absorvidos pelos tempos de
deslocação, assim como facilitar as deslocações fora das horas de ponta, quando a oferta de
transportes colectivos é menor, dificultando as deslocações a quem depende integralmente
destes meios de transporte. Outros objectivos passam pela melhor repartição das fontes de
financiamento dos transportes urbanos: utilizadores, contribuintes, empresas e pela
promoção da partilha do uso da via a determinados utilizadores que foram
progressivamente afastados, como os peões. A nível ambiental pretende-se melhorar o
conforto e eficiência dos meios de transporte colectivos, assim como diminuir a poluição
atmosférica e sonora e promover a reconquista do espaço urbano ocupado pela circulação
automóvel. A nível económico: melhorar a eficácia e a rentabilidade dos transportes
urbanos, assim como economizar espaço urbano dedicado à mobilidade, controlando a
utilização da rede viária; reduzir os custos sociais associados à mobilidade. Incluem-se
aqui as despesas monetárias, investimentos em infraestruturas e custos de exploração,
inconvenientes, como tempo perdido devido ao congestionamento e a economização de
energia.
A nível europeu, foi desenvolvida a Política Comum de Transportes (Comissão
Europeia, 2001). Nela, a UE serve-se do princípio da subsidiaridade para, em relação aos
transportes urbanos, incentivar a utilização de fontes diversificadas de energia nos
transportes e para promover boas práticas: “apoio – com fundos comunitários – às cidades
pioneiras, ficando cada Estado responsável por elaborar planos nacionais; recurso
acrescido aos veículos não poluentes e aos meios de transporte colectivos acessíveis a
todos os utentes, incluindo pessoas com mobilidade reduzida (em especial, deficientes e
idosos); identificação e divulgação das melhores práticas dos sistemas de transportes
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urbanos, incluindo os serviços ferroviários urbanos e regionais, bem como da gestão das
infra-estruturas correspondentes” (idem, pp.93).
O Livro Verde da Mobilidade Urbana “pretende lançar um grande debate público sobre
aquilo que poderá vir a ser esta política europeia” (Comissão Europeia, 2007, pp. 4). Este
documento apresenta apenas as grandes linhas orientadoras para a criação de uma “nova
cultura de mobilidade urbana”. São cinco as temáticas com destaque neste documento:
- o descongestionamento dos centros urbanos através da promoção de deslocações a pé
e de bicicleta e da optimização do automóvel particular e do transporte de mercadorias;
- “vilas e cidades mais verdes”, apostando em novas tecnologias com o apoio de
contratação pública e/ou conjunta respeitadora do ambiente e na promoção de novas
formas de condução (condução ecológica);
- tornar os transportes urbanos mais inteligentes, utilizando sistemas de tarifação
inteligente e apostando em melhor informação ao público;
- tornar os transportes urbanos mais acessíveis, fazendo com que os transportes
colectivos respondam às necessidades dos cidadãos, partindo de um quadro comunitário
adequado e mediante soluções inovadoras, competências adequadas, uma coordenação
equilibrada do ordenamento do território e uma abordagem integrada da mobilidade
urbana;
- tornar os transportes urbanos seguros, tanto através de um comportamento mais
prudente, de infraestruturas mais seguras, como também pela utilização de veículos mais
seguros.
Em comum estes dois documentos têm a preocupação ambiental e com as necessidades
de mobilidade dos cidadãos.
Em Portugal, até há relativamente pouco tempo, no sector dos transportes, tinham
grande relevância as grandes obras, com impactes a nível nacional. Segundo Gaivoto
(2006, pp.75), “as políticas públicas de transporte, desde os anos 80, não asseguraram uma
boa coordenação entre a evolução das políticas urbanas e os serviços de transporte urbano.
Desde a entrada de Portugal na CEE em 1986 e graças aos Quadros Comunitários de
Apoio, os governos sucessivos puderam concretizar a transformação e o desenvolvimento
da Rede Rodoviária Nacional assim como a renovação da Rede Ferroviária Nacional
através da execução de políticas baseadas nas “Grandes Obras Públicas”. Esta política foi
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aplicada no quadro do Plano Rodoviário Nacional (PRN) que incluía as redes das duas
Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Esta política desenvolveu-se nos anos 80 e 90
e reforçou a migração das populações das cidades do interior para o espaço geográfico
litoral compreendido entre Lisboa e Porto. Privilegiaram-se os investimentos das
infraestruturas e de equipamentos de transporte pesado, numa óptica “intermodal” ao nível
nacional, regional e metropolitano. As políticas levadas a cabo no interior das áreas
urbanas, foram coordenadas pelas autarquias locais mas sem ferramentas globais que
integrem urbanismo, transportes e ambiente.”
Actualmente estão em vigor instrumentos de política de transportes cujas prioridades já
não são obras públicas.
Nas Principais Linhas e Medidas para o período 2005-2009 (MOPTC, 2005, pp.62),
encontramos como grande objectivo “requalificar a mobilidade urbana, promovendo
políticas de transporte sustentável integradas em novas políticas de cidade, diminuindo os
seus custos totais mediante o fomento da intermodalidade”. Para isso defende a aplicação
das seguintes medidas:
- reduzir progressivamente os tempos de deslocação nas relações mais significativas da
mobilidade nacional e das áreas urbanas, elevando o conforto e a qualidade de vida dos
cidadãos;
-

intensificar a intermodalidade, optimizando o desempenho global do conjunto dos

modos de transporte e promovendo a sua utilização e a redução do congestionamento;
-

melhorar a relação espaço/tempo associada aos principais eixos longitudinais e

transversais do País, tendo em atenção as necessidades de uso e o equitativo e solidário
tratamento de todos os cidadãos na garantia da sua mobilidade, promovendo, assim, a
coesão nacional;
- promover a melhoria das infra-estruturas de transporte a nível nacional, efectuando
igualmente uma aposta clara no aumento da segurança em todos os modos de transporte e
na diminuição da sinistralidade, através da eliminação gradual de pontos negros, em
conjunto com a implementação de sistemas de monitorização, campanhas de prevenção e
sensibilização tendentes à redução dos índices de sinistralidade;
-

diminuir progressivamente os tempos de deslocação entre cidades de primeiro nível,

tendo em vista alcançar tempos máximos de uma hora e meia entre Lisboa e o Porto e de
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duas horas entre Lisboa e as capitais de distrito a Sul do Rio Douro, e entre o Porto e as
capitais de distrito a Norte do Rio Tejo;
-

retomar a prática de planeamento dinâmico e sistemático dos sistemas de mobilidade,

em articulação com outros sistemas de incidência territorial;
- clarificar os poderes de regulação do Estado, os princípios de financiamento do
sistema de transportes e as regras de financiamento das prestações de serviço público de
transporte, tanto no sector público como no privado, quer do seu funcionamento, quer dos
investimentos necessários à prossecução de uma política de mobilidade financeiramente
sustentada;
-

incentivar a inovação tecnológica no âmbito dos sistemas de informação e bilhética,

proporcionando aos utilizadores dos transportes públicos e individuais sistemas nacionais e
metropolitanos de orientação e de emergência.
Quanto ao PNPOT (Lei 58/2007 - Política Nacional de Planeamento e Ordenamento do
Território), apresenta-nos um conjunto de políticas de transportes e de possibilidades de
articulação destas com o ordenamento do território. Este documento propõe:
- o desenvolvimento de planos de transportes urbanos sustentáveis, visando reforçar a
utilização do transporte público e a mobilidade não motorizada e melhorar a qualidade do
ar, nomeadamente em áreas de grande densidade populacional;
- a regulamentação da utilização de veículos em meio urbano, tanto de transporte
público como individual, de passageiros ou de mercadorias e mistos, definindo os índices
de emissão admissíveis, através de medidas incidentes na aquisição e na utilização, tendo
em vista executar a estratégia nacional para a energia e prosseguir a política sustentada
para as alterações climáticas;
- a restrição do apoio do Governo à implantação de estações de camionagem (interfaces
rodoviárias) aos casos em que existam planos de mobilidade, permitindo, nomeadamente,
uma fácil acessibilidade pedonal e uma articulação eficiente com as carreiras de transporte
colectivo urbano existentes;
- a integração no planeamento municipal e inter-municipal da dimensão financeira dos
sistemas de transportes e de mobilidade, programando os investimentos, os subsídios e a
captação de valor junto dos beneficiários indirectos, de forma a assegurar a boa gestão e a
sustentabilidade da exploração desses sistemas;
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- a promoção da elaboração de planos de mobilidade intermunicipais que contribuam
para reforçar a complementaridade entre centros urbanos vizinhos, para uma maior
integração das cidades com o espaço envolvente e que contemplem o transporte acessível
para todos, de modo a estruturar e desenvolver as redes de infraestruturas de suporte à
acessibilidade e à mobilidade, favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas
e de sistemas urbanos mais policêntricos;
- a promoção de um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico no
Continente, contrariar a construção dispersa, estruturar a urbanização difusa e incentivar o
reforço das centralidades intra-urbanas através da revisão do quadro legal, para que nas
áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nas aglomerações urbanas de maior dimensão
se verifique uma maior articulação entre o desenvolvimento de novas urbanizações e o
sistema de transportes. Tal passará pelo condicionamento da aprovação de planos de
pormenor e licenciamento de loteamentos à avaliação dos seus impactes no sistema de
mobilidade, pela introdução de procedimentos de avaliação do impacte territorial, pela
criação de infra-estruturas e equipamentos de uso colectivo, nomeadamente em termos do
impacte no crescimento urbano, na mobilidade e no uso eficiente dos recursos;
- a promoção de um desenvolvimento integrado dos territórios de baixa densidade e das
zonas rurais ajustado à sua diversidade, considerando em especial as necessidades e a
especificidade das áreas mais vulneráveis e despovoadas. Para isso defende a promoção do
desenvolvimento de soluções inovadoras na organização de sistemas de transportes à
escala local (municipal/intermunicipal), no território continental e, com as necessárias
adaptações, nos territórios das Regiões Autónomas, incluindo o recurso a frotas de
automóveis de gestão centralizada, que assegurem níveis elevados de acessibilidade a
todos os grupos da população das áreas rurais e de baixa densidade.
Os objectivos das políticas referidas anteriormente efectivamente não têm como
prioridade as obras públicas. O ambiente é uma das principais prioridades, através da
limitação das emissões poluentes, propondo a introdução de procedimentos de avaliação
ambiental e promovendo meios de deslocação mais ecológicos ou o recurso a fontes
energéticas diversificadas.
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A nível económico e social, tornar os transportes colectivos mais acessíveis a todos os
utentes, com sistemas inteligentes de tarificação e de informação ao público, e mais
seguros.
Outra vertente é o ordenamento do território, através da integração do planeamento
urbano com o planeamento dos transportes: elaboração de planos de transportes
sustentáveis; retomar práticas de planeamento dinâmico em articulação com o do território;
integrar no planeamento municipal a dimensão financeira do sistema de transportes e
mobilidade, assim como a elaboração de planos intermunicipais de mobilidade ou a
promoção do desenvolvimento de zonas rurais com soluções inovadoras de transportes
locais.
Estas políticas procuram promover sistemas de transportes sustentáveis, aliando a
defesa do ambiente com o ordenamento do território e a facilidade de acesso para todos os
cidadãos.

3.3. Enquadramento Legal
Em Portugal, a legislação mais antiga, relativa aos Transportes, ainda em vigor, é o
Regulamento de Transportes em Automóveis (decreto 37272 de Dezembro de 1948), que
foi criado para regulamentar a Lei 2008 de 1945 (Lei de Coordenação dos Transportes
Terrestres). No seu art. 77º define carreiras urbanas como as “que se efectuam dentro dos
limites das povoações ou entre os grandes centros populacionais e as localidades vizinhas,
desde que todo o percurso se faça através de vias urbanas ou urbanizadas.”
Mais recentemente surgiu a Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres (Lei
10/90). Esta define como transportes urbanos “os que visam satisfazer as necessidades de
deslocação em meio urbano, como tal se entendendo o que é abrangido pelos limites de
uma área de transportes urbanos ou pelos de uma área urbana de uma região metropolitana
de transportes” (nº4 da alínea b) do nº 4 do art. 3º). “Considera-se área de transportes
urbanos a que tenha sido qualificada e delimitada como área de um centro urbano, ou de
um conjunto de aglomerados populacionais geograficamente contíguos, no plano director
municipal, ou, quando este não exista ou não esteja devidamente aprovado, por deliberação
da assembleia municipal respectiva, ratificada pelos Ministros do Planeamento e da
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Administração do Território e Obras Públicas, Transportes e Comunicações” (nº5 do
art.3º). O art.20º define transportes regulares urbanos como “um serviço público, explorado
pelos municípios respectivos, através de empresas municipais, ou mediante contrato de
concessão ou de prestação de serviços por eles outorgados, por empresas transportadoras
devidamente habilitadas (...)”.
Um serviço público “é um serviço relativamente ao qual a administração pública
assume o compromisso do seu efectivo cumprimento. Há três alternativas para esse
cumprimento: a execução directa através dos órgãos da administração, a sub-delegação
numa empresa pública e a concessão a uma empresa privada” (Viegas, 1995, pp.60).
Relativamente à concessão de carreiras, o art. 98º do R.T.A. refere que, no caso de
carreiras dentro das sedes dos concelhos, a concessão competirá às respectivas câmaras
municipais. O nº2 diz-nos que “as deliberações das câmaras municipais respeitantes à
concessão de carreiras regulares e provisórias carecem, para se tornarem executórias, de
aprovação do Ministério das Comunicações”. “A municipalização de serviços de
transportes não poderá ser aprovada nos termos do art.100º do Código Administrativo sem
prévia informação do Ministro das Comunicações de que não prejudica a coordenação de
transportes” (nº3).
Dentro da legislação no domínio dos transportes “é confuso entender o que é que está
em vigor, havendo dois elementos fundamentais contraditórios: o RTA (...) de 1948 e a Lei
de Bases dos Transportes Terrestres de 1990, que o revoga mas que não foi regulamentada
(pelo que se considera essa revogação ineficaz). No entanto, em qualquer desses textos, e
mesmo na versão actualmente em preparação de revisão do RTA, é considerado que todo o
transporte urbano, todo o transporte colectivo regular de passageiros em meio urbano
constitui serviço público” (Viegas, 1995, pp. 59-60).
Quanto à delimitação e coordenação da administração central e local em matéria de
investimentos públicos, o DL 77/84 diz que é da competência dos municípios a realização
de investimentos públicos na rede de transportes colectivos urbanos (art.8º).
O DL 159/99, o qual estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências
para as autarquias locais, no art. 13º refere que as autarquias têm atribuições na área dos
transportes. O art. 18º especifica que as competências neste domínio passam pelo
planeamento, gestão e realização de investimentos na rede viária de âmbito municipal, na
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rede de transportes regulares urbanos, na rede de transportes regulares locais que se
desenvolvam exclusivamente na área do município, nas estruturas de apoio aos transportes
rodoviários, nas passagens desniveladas em linhas de caminho de ferro ou em estradas
nacionais e regionais e nos aeródromos e heliportos municipais. Anteriormente, no art. 10º,
é legislada a possibilidade de criação ou participação dos municípios em empresas de
âmbito municipal ou intermunicipal “para a prossecução de actividades de interesse
público ou de desenvolvimento regional e local cujo objecto se contenha no âmbito das
suas atribuições e competências.”
No mesmo DL, no art. 29º, são referidas as competências no âmbito do ordenamento do
território e urbanismo. Estas são a elaboração e aprovação dos planos municipais de
ordenamento do território; delimitação das áreas de desenvolvimento urbano e construção
prioritárias com respeito pelos planos nacionais e regionais e pelas políticas sectoriais;
delimitação das zonas de defesa e controlo urbano, de áreas críticas de recuperação e
reconversão urbanística, dos planos de renovação de áreas degradadas e de recuperação de
centros históricos; aprovação de operações de loteamento; participação na elaboração e
aprovação do respectivo plano regional de ordenamento do território; propor a integração e
a exclusão de áreas na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional;
declaração da utilidade pública, para efeitos de posse administrativa, de terrenos
necessários à execução dos planos de urbanização e dos planos de pormenor plenamente
eficazes; licenciamento, mediante parecer vinculativo da administração central, de
construções nas áreas dos portos e praias. As competências que os municípios possuem na
área do planeamento urbano são cruciais na definição da mobilidade no interior da área
urbana, pelos impactes que têm na distribuição dos pontos de atracção e geração de tráfego
e na criação dos percursos que os irão ligar.
Apesar da relevância do planeamento urbano para a mobilidade, o direito do
Ordenamento do Território e do Urbanismo é escasso em referências à questão das redes
de transportes urbanos. Encontramo-las apenas no DL 380/99 e na Lei 10/90.
O DL 380/99, o qual apresenta o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial, refere que o PDM deve, no seu conteúdo material, identificar a rede de
transportes (alínea b) do art. 85º). Refere ainda que o PU deve estabelecer o sistema urbano
de circulação de transportes públicos (alínea b) do art. 88º).
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A Lei 10/90 de 17 de Março diz-nos apenas que a área de transportes urbanos é
delimitada no PDM (nº 5 do art.3º).
Quanto aos custos e receitas dos serviços de transportes colectivos urbanos, o DL
439/83 cria a taxa municipal de transportes, tendo em conta que “os custos de exploração
das redes de transportes colectivos urbanos de passageiros só em parte são pagos pelos
utentes, aceitando o Estado, no âmbito de uma política de interesse social, suportar a
diferença entre o custo real e as receitas directas obtidas na exploração.” Com o objectivo
de criar condições de maior justiça e equidade, “aponta-se para que a atribuição de
indemnizações compensatórias a estes transportes passem a ser da competência dos
municípios onde existam essas redes de transportes, criando-se, para o efeito, uma taxa
municipal de transportes a ser suportada pelos empregadores.” Esta taxa, segundo o art.2º,
só poderá ser aplicada em municípios, associações ou federações de municípios com uma
população igual ou superior a 50.000 habitantes, com uma área de transportes urbanos
definida e a sua população não ser inferior a 25.000 habitantes e existir nessa área um
sistema de transportes colectivos urbanos de passageiros em funcionamento ou um plano
para a sua criação e implementação aprovado nos termos da legislação em vigor. O art. 5º
define que “as pessoas colectivas de direito público e as empresas privadas que tenham a
sua sede, delegações, sucursais, filiais ou locais de trabalho numa área de transportes
urbanos (...), desde que nesta disponham ao seu serviço, com carácter permanente ou não,
de 10 ou mais trabalhadores, qualquer que seja o respectivo título” ficam sujeitas ao
pagamento da TMT.
A Portaria 798/94 estabelece que “os preços a observar nos transportes colectivos
urbanos rodoviários de passageiros concessionados pelos municípios são os que decorram
do respectivo contrato de concessão” (art.1º). “Quando o contrato de concessão for omisso
nesta matéria, os preços são fixados pelo operador” (art.2º).

Conclusão
O processo de tomada de decisão e o processo de planeamento estão interligados, sendo
a política a guiar o planeamento e o planeamento o instrumento de recolha de informações
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para a tomada de decisão e, posteriormente, um instrumento para a implementação da
política.
Os objectivos das políticas de transportes abrangem várias áreas, para além dos
transportes: ambiente, economia, sociedade.
As políticas são resultado de decisões tomadas pelos agentes com poder para tal. Estas
são tomadas a 3 níveis: o estratégico, o táctico e o operacional.
No entanto, a especialização vertical não é rígida. Podemos referir 3 formas de definir
uma estratégia de transportes: a tradicional, a bottom-up e a top-down. “A top-down é mais
adequada quando se pretende uma revisão da política em vigor, enquanto que a abordagem
bottom-up pode ser utilizada quando não se pretendem grandes alterações de política” (The
Instituition of Highways and Transportation, 1996, pp.7).
Como já referido neste capítulo, o processo de planeamento depende do processo de
tomada de decisão assumido.
Meyer e Miller (2001) apresentam 5 modelos de tomada de decisão distintos: o actor
racional, o compensatório, o incremental, o processo organizacional e o de negociação
política. Todos os modelos são diferentes, prioritizando aspectos e/ou agentes diferentes.
E, na realidade, é possível encontrarmos misturas entre os modelos apresentados. Após a
sua análise, podemos referir que o processo de decisão deve ter 5 características: ser
pluralista, distribuidor de recursos, promotor de consensos, deve simplificar os problemas e
evitar a incerteza.
Segundo Merk (1972, pp.12), “os objectivos da política de transportes colectivos
urbanos, até onde podem ser determinadas, falham todas as características de uns
objectivos bons e exequíveis. Não são claros; não são mensuráveis; e não existe uma data
limite para a sua conclusão.”
Nos documentos referidos anteriormente, estas características não se aplicam na sua
totalidade. Todos os documentos têm uma data limite, na qual se espera que os objectivos
tenham sido atingidos. Os objectivos são clarificados e tornados mais específicos ao serem
acompanhados de medidas e iniciativas que podem ser postas em prática. Mas, no entanto,
não são mensuráveis. Não são apresentadas metas, valores a atingir, nem indicadores que
possibilitem uma análise de resultados e uma avaliação das políticas propostas.
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Se compararmos os diversos documentos é possível verificar que há coerência entre
eles. A Política Comum dos Transportes dá relevo ao incentivo à utilização de energias
diversificadas. O Livro Verde, por sua vez, dá grande ênfase à segurança e qualidade dos
meios e serviços de transporte disponibilizados aos cidadãos, assim como ao impacte que a
mobilidade poderá ter na qualidade de vida e no ambiente urbano. E, se anteriormente em
Portugal, as políticas de transportes eram políticas de grandes obras, em ambos os
instrumentos nacionais apresentados defende-se que a requalificação da mobilidade urbana
passa pela criação de políticas e no desenvolvimento de planos de transportes urbanos
sustentáveis, mantendo a atenção no aspecto ambiental já verificada a nível europeu,
havendo, nas medidas apresentadas, uma tendência para aliar estas políticas com as
políticas de ordenamento da cidade.
A legislação portuguesa dos transportes encontra-se desadequada. A Lei de Bases do
Sistema de Transportes veio actualizar a legislação dos transportes em Portugal. O
objectivo era que este diploma entrasse progressivamente em vigor, à medida que diplomas
legais e regulamentadores necessários para a sua execução fossem sendo produzidos.
Estabeleceram para isso um prazo de 2 anos a partir da sua publicação, mas a verdade é
que ainda hoje a maior parte dos regulamentos não existe. Deste modo, o R.T.A. está ainda
em vigor. Outro aspecto a realçar é o facto de a Lei 10/90 ser anterior à Política Comum de
Transportes, o que significa que é necessária a sua revisão.
A questão dos transportes urbanos não é apenas matéria da área dos transportes. Há que
ter em consideração o ordenamento do território para, entre outros, delimitar fisicamente a
área de actuação deste tipo de serviço. Apesar de se reconhecer a existência eventual de
redes de transportes urbanos, a legislação não lhe atribui muita importância na estruturação
da cidade.
Quanto ao financiamento do serviço, foi criada a Taxa Municipal de Transportes, que
visa criar maior justiça e equidade da distribuição dos custos deste serviço. Apesar de
existir esta possibilidade, a taxa municipal de transportes não está em vigor.
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4. Casos de Estudo
Neste capítulo iremos descrever e caracterizar as duas cidades utilizadas como caso de
estudo: sua localização, principais acessos e papel na estrutura urbana e fazer uma
caracterização demográfica e de mobilidade.
Posteriormente, apresentaremos os respectivos Serviços de Transportes Urbanos: forma
de exploração, rede, frequência, política tarifária e política ambiental.

4.1 Caso de estudo – Braga
Braga é a capital do distrito com o mesmo nome e situa-se na região minhota. O
concelho de Braga tem uma área de 183,2 km2 que incluem 62 freguesias. Destas 36 são
urbanas. Faz fronteira a Norte com os concelhos de Vila Verde e Amares, a Este com
Póvoa de Lanhoso, a Oeste com Barcelos e a Sul com V.N. Famalicão e Guimarães (fig.3).

Fig. 3 - Concelhos pertencentes ao distrito de Braga

Fonte: Elaboração própria
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O concelho de Braga apresenta um relevo bastante irregular. A altitude varia entre os
50m e os 600m. O concelho é ainda atravessado pelo Rio Este, um dos afluentes do Rio
Ave.
Segundo Marques (1997, pp.427-428), a cidade de Braga é uma “cidade densa e
dinâmica que se assume como pólo de equilíbrio face à cidade-aglomeração do Porto e
dentro do sistema urbano do Noroeste peninsular.” De acordo com o estudo “Sistema
Urbano: Áreas de Influência e Marginalidade Funcional” (I.N.E., 2004), a cidade de Braga
situa-se no 4º lugar da hierarquia urbana nacional, fornecendo 116 dos 117
serviços/funções considerados no estudo. A sua área de influência para funções muito
especializadas inclui 262 freguesias, correspondendo a uma população de 312.944 pessoas,
43% residente no centro urbano. Para funções especializadas, a sua área de influência são
72 freguesias, 175.150 pessoas, 76% das quais residentes no centro urbano. Esta cidade
exerce uma grande força polarizadora, não apenas na sua área circundante, devido ao seu
papel como capital de distrito e devido às funções que oferece, mas em toda a região do
noroeste, competindo com a área metropolitana do Porto a nível de criação de emprego.
Ao nível das infra-estruturas ferroviárias a cidade é servida pela Linha do Minho,
através da Linha de Braga, que a liga ao Porto e a Valença. Os serviços ferroviários com
paragem em Braga incluem os: “urbanos”, “alfa pendular”, “inter-regional” e
“internacional”.
Os principais acessos rodoviários são a A3 que a liga ao Porto e a Espanha, a A11 que a
liga a Guimarães e ao litoral, a N101 liga-a a Guimarães, a N103 liga-a ao interior e ao
litoral e a N201 liga-a a Espanha.
A ciclovia, aberta ao público desde 2005, é um percurso urbano de 4,4km localizado ao
longo da variante da encosta. Pertende-se a criação de mais troços, de modo a abranger
outras áreas da cidade.
O serviço de autocarros urbanos é da responsabilidade da empresa municipal TUB/EM,
a qual tem a cargo uma rede constiuída por 76 linhas que ligam vários pontos, não apenas
da área urbana, mas também dos restantes pontos do concelho.

- 54 –

Políticas de Transporte em Cidades Médias: O Papel do Transporte Urbano

Quanto aos serviços de autocarro interurbanos, são assegurados por diversas empresas
privadas. Asseguram ligações aos concelhos pertencentes à região minhota, assim como à
cidade do Porto.

Demografia
A população residente aumentou de 143.650 em 1991 para 164.193 em 2001,
verificando-se assim uma taxa de variação de 16,2%. Em 2005 este valor era de 172.571,
aumentando em 5,1% relativamente a 2001. Destes 82.993 eram homens e 89.578
mulheres. A densidade populacional em 1991 era de 771,09 hab/km2 e em 2001 era de
896,3 hab/km2. Em 2005 aumentou para 942,08 hab/km2.
Nas freguesias do centro urbano, a densidade populacional é superior, variando, em
2001, entre 3.584,6 hab/km2 em S. João do Souto e 9.694,6 hab/km2 na Sé (fig.4). A área
urbana tem 12,85 km2 e a densidade populacional em 2001 era de 5.356,6 hab./km2.

Fig. 4 - Densidade populacional nas freguesias da cidade de Braga em 2001
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Fonte: I.N.E., Recenseamento Geral da População, 2001
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Quanto à taxa de natalidade, é visível uma quebra de 1992 para 2005, apesar das
oscilações, sendo que o valor mais baixo foi registado em 2004 (fig.5). A taxa de
mortalidade é semelhante ao longo dos anos analisados, apresentando sempre valores
muito inferiores aos da taxa de natalidade.

Fig. 5 - Evolução da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade no concelho de Braga de 1992 a 2005
(%)
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Fonte: I.N.E., O País em Números, 2007

A pirâmide etária revela uma população envelhecida, tendo a base a tendência para se
estreitar (fig.6). O índice de envelhecimento em 2000 era de 60 e em 2005 aumentou para
65.
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Fig. 6 - Pirâmide etária de Braga em 2001

Fonte: I.N.E., O País em Números, 2007

O índice de dependência de idosos cresceu ligeiramente de 1991 para 2005, enquanto o
índice de dependência de jovens diminuiu. Estes dados revelam uma tendência para o
envelhecimento populacional nesta unidade geográfica. O índice de dependência total
diminuiu devido ao decréscimo no volume de jovens na população local (tabela 1). Estes
dados são consistentes com uma diminuição da natalidade e manutenção de uma
mortalidade baixa.

Tabela 1 - Índices de dependência para o concelho de Braga em 1991, 2001 e 2005

IDI

IDJ

IDT

1991

0,13

0,34

0,46

2001

0,16

0,27

0,42

2005

0,17

0,26

0,42

Fonte : I.N.E., Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001 ; O País em Números, 2007
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Quanto à população residente economicamente activa, verifica-se um aumento da taxa
de desemprego, devido à situação conjuntural vivida pelo sector da indústria
transformadora, neste caso em particular, das indústrias têxtil e do vestuário. Dentre os
sectores de actividade, o aumento verificou-se no sector terciário. É o sector de actividade
com mais população empregada tanto em 1991 como em 2001 e, neste último, representa
mais de metade da população activa (tabela 2). Os restantes sectores perderam população
de 1991 para 2001.

Tabela 2 - Taxa de desemprego e taxa de emprego por sector de actividade, em 1991 e 2001, em Braga
(%)

Taxa

Taxa emprego

Taxa emprego

Taxa emprego

desemprego

Sector I

Sector II

Sector III

1991

4,9

2,42

45,09

47,58

2001

6,9

1,05

36,83

55,2

Fonte : I.N.E., Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001

No final do mês de Dezembro de 2005, encontravam-se 9.275 desempregados inscritos
no centro de emprego de Braga (I.E.F.P., 2005). Este valor corresponde a uma taxa de
desemprego de 10,89%.

Mobilidade
De acordo com o Inquérito à Mobilidade da População Residente (I.N.E., D.G.T.T.,
2002), a população móvel no concelho de Braga relativamente à sua população residente é
de 78,2%. O número médio de deslocações diárias da população móvel em Braga é de 3,7.
O grupo etário com maior número de deslocações diárias é o grupo dos 25 aos 44 anos,
seguido do dos 45 aos 64 anos. O grupo com menor número de deslocações diárias é o dos
mais de 65 anos (fig.7). Em todos os grupos, a população do sexo masculino apresenta um
maior número de deslocações diárias do que a população do sexo feminino.
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Fig. 7 - Número médio de deslocações diárias, por sexo e grupo etário, em 2000, em Braga
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

A esmagadora maioria das viagens implica apenas 1 deslocação. Relativamente às
viagens com 2 ou mais deslocações, 31,4% delas implicam transbordo, ou seja, 1,9% de
todas as deslocações implicam transbordo (tabela 3). Nas restantes não há transbordo, mas
as viagens têm mais do que uma etapa devido à existência de mais do que um motivo
principal para a viagem, implicando paragens intermédias.

Tabela 3 - Viagens por número de deslocações, em 2000, em Braga (%)

1

2 ou mais

Transbordo

94,1

5,9

1,9
Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

A população activa apresenta uma percentagem de deslocações superior (64,6%) à da
população inactiva (35,4%). Desta, 84,1% trabalha no concelho de Braga.
O principal motivo de viagem, depois do “regresso a casa”, é o “trabalho”, seguido do
“lazer”. O motivo menos mencionado foi “compras” (fig.8).
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Fig. 8 - Volume de viagens por motivo, em 2000, em Braga (%)
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

A grande maioria das viagens é feita com recurso apenas a um modo de transporte
(97,3%). O principal meio de transporte utilizado é o automóvel. Em segundo lugar
encontramos andar a pé (fig.9).

Fig. 9 - Volume de viagens por modo de transporte, em 2000, em Braga (%)

2%
13%
31%
Pé
Automóvel
Transporte Público
Outros

54%

Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

- 60 –

Políticas de Transporte em Cidades Médias: O Papel do Transporte Urbano

Quanto à ocupação dos veículos automóveis, a maioria transporta apenas 1 passageiro,
sendo que a percentagem dos veículos com uma taxa de ocupação maior diminui à medida
que o número de passageiros transportados aumenta (tabela 4). Em média circulavam 1,4
pessoas por automóvel por deslocação, em Braga, em 2000.

Tabela 4 - Taxa de ocupação dos veículos automóveis, em 2000, em Braga

1

2

3

4

5+

49,4%

29,6%

13%

5,7%

2,4%

Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

Na Região do Cávado/Ave, à qual pretence o concelho de Braga, os períodos horários
em que há maior volume de deslocações são entre as 7h e as 9h, entre as 12h e as 14h e
entre as 17h e as 20h (fig.10). De notar que a hora de ponta do almoço tem um peso muito
semelhante às horas de ponta da manhã e da tarde.

Fig. 10 - Distribuição das deslocações ao longo do dia, em 2000, na Região do Cávado/Ave
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

No pico da manhã o principal motivo de deslocação é “escola”, seguido de “trabalho”.
A meio do dia o principal motivo é “trabalho”. No pico entre as 17h e as 20h predomina o
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“regresso a casa”, seguido do motivo “outros”. Fora das horas de ponta, de manhã o
principal motivo é “compras”, enquanto de tarde é “lazer” e “compras”. À noite predomina
o motivo “lazer” (fig.11).

Fig. 11 - Distribuição das deslocações ao longo do dia, por motivo, em 2000, na Região do Cávado/Ave
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

A grande maioria das viagens da população residente em Braga realiza-se dentro do
próprio concelho de Braga. O número de viagens com destino fora da região do
Cávado/Ave é diminuto, destacando-se, dentro deste grupo, o Grande Porto (tabela 5).
Mas, “entre os concelhos do Vale do Ave, Braga e do Vale do Sousa articulam-se
movimentos cruzados, de saídas e entradas, criando uma interdependência concelhia. Este
modelo está naturalmente associado ao padrão disperso de povoamento e de distribuição
das empresas industriais e do comércio” (Marques, 1997, pp.234). Entre estes concelhos é
difícil identificar um “núcleo polarizador” dada a intensidade dos cruzamentos de
movimentos. Estes são motivados pelo emprego na indústria têxtil, vestuário, calçado e
mobiliário (ibidem).
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Tabela 5 - Principais fluxos interconcelhios casa-trabalho da população residente empregada, em 2000,

1,2

0,1

Outros

6,5

Vouga

418,1

Entre Douro e

Grande Porto

0,2

Baixo Tâmega

Cávado / Ave

11,3

Vale do Sousa/

Vizela

3,7

Vila Verde

Nova

Famalicão

Trofa

0,7 5,4 0,5 0,5

Vila

Santo Tirso

1,2

Guimarães

Fafe

13,9 376,2

Esposende

Barcelos

4,5

Braga

Amares

de

em Braga (milhares de deslocações)

4,6

Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

Quanto a saber qual o principal motivo para utilizar o transporte individual, o mais
apontado foi “razões profissionais”. Outros motivos também apontados foram o “hábito” e
a “combinação com outras pessoas” (fig.12).

Fig. 12 - Primeira razão apontada para o uso de Transporte Individual, em 2000, em Braga (%)
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

O aspecto mais apontado como positivo dos transportes colectivos em Braga foi a
facilidade de acesso a transporte. Outros aspectos também muito mencionados foram o
atendimento, a adequação dos percursos, a segurança para pessoas e bens na circulação e a
frequência de circulações (fig.13).
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Fig. 13 - Aspectos positivos dos Transportes Colectivos, em 2000, em Braga (%)
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

Exploração do Serviço de Transportes Urbanos
O serviço de transportes urbanos em Braga iniciou-se no ano de 1882, altura em foi
construído o Elevador do Bom Jesus e uma linha de caminho de ferro a vapor que fazia
ligação ao centro da cidade. Em 1914 surgem os primeiros carros eléctricos e em 1961 os
troleicarros.
Mas já antes, a 20 de Junho de 1948 iniciou-se a exploração de autocarros em carreira
regular entre o Bairro Duarte Pacheco e o Aeródromo de Palmeira. A 1 de Fevereiro de
1967 a exploração dos Transportes Urbanos de Braga deixa de ser feita pelo Município,
sendo a concessão entregue a um consórcio particular sediado em Guimarães. No ano
seguinte, este consórcio trespassou a concessão para a SOTUBE, que a explorou até 31 de
Janeiro de 1982, altura em voltam a ser explorados pelo Município de Braga.
A 10 de Dezembro de 1998, aproveitando a Lei 58/98 de 18 de Agosto, a T.U.B./S.M.
foi constituída Empresa Municipal. De acordo com esta Lei, as empresas municipais
podem ser criadas “para exploração de actividades que prossigam fins de reconhecido
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interesse público cujo objectivo se contenha no âmbito das respectivas atribuições”. Os
capitais são totalmente detidos pela Câmara Municipal (TUB, 2007). Assim, para efeitos
da Lei 58/98 considera-se uma empresa pública (alínea a) do nº3 do art.1º).
A Lei 53F/2006, que revoga a Lei 58/98, refere que “as empresas têm obrigatoriamente
como objecto a exploração de actividades de interesse geral, a promoção do
desenvolvimento local e regional e a gestão de concessões, sendo proibida a criação de
empresas para o

desenvolvimento

de actividades de natureza exclusivamente

administrativa ou de intuito predominantemente mercantil” (art.5º).
Segundo Cotta (1977, pp.158-159), “a empresa pública não está, por natureza,
submetida à obrigação de obter um lucro.” A criação de empresas públicas tem por base
dois motivos: produzir os bens e serviços que a iniciativa privada negligencia (transportes,
ensino), ou substituir-se a ela, por diversas razões, que vão desde a penalização até à
preocupação pelo interesse público (a nacionalização). Os objectivos são o lucro, no caso
de este não ter sido afastado de início, o interesse geral e a realização de uma determinada
política económica (ibidem).
O principal objectivo da empresa é a prestação do Serviço de Transporte Urbano de
Passageiros na área do Concelho de Braga (TUB, 2005).
A empresa tem a seu cargo a gestão da frota, da mão-de-obra, a fiscalização, a
promoção e marketing dos seus serviços, assim como a definição da rede e dos horários.
As taxas são fixadas administrativamente.
A empresa tem como missão alicerçar a sua política “nos pressupostos da
responsabilidade ambiental, social e económica” (TUB, 2005).
Por seu lado, a Câmara Municipal subsidia este serviço. No âmbito de ContratoPrograma celebrado, recebem da Câmara Municipal uma verba a título de indemnização
compensatória pela prestação de serviços e pelo transporte escolar (TUB, 2007). Recebem
também uma verba por parte da Direcção-Geral das Autarquias Locais, referente à
comparticipação nas despesas com transportes escolares. Ambos os subsídios têm como
objectivo a cobertura dos encargos resultantes da prática de preços sociais (ibidem).
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Para além das carreiras urbanas, a empresa presta ainda outros serviços nos quais se
incluem serviços ocasionais, assim como um circuito turístico, operado em parceria com a
Carristur (ibidem).
Foi celebrado, no âmbito do PIDDAC, nº 25/07, um acordo de colaboração técnicofinanceira entre a Câmara Municipal de Braga e o IMTT em Setembro de 2007, “para
financiar a promoção de estudos associados à melhoria da mobilidade na cidade de Braga,
visando adequar os serviços de transportes urbanos às necessidades da população” (TUB,
2007, pp.89). Foi, neste contexto, desenvolvido o “Estudo de Mobilidade da População
Residente no Concelho de Braga”, com os objectivos de “caracterizar e dimensionar os
padrões actuais das necessidades de mobilidade da população residente; aferir os principais
motivos de não utilização do serviço de transporte público; identificar pontos fortes e
fracos, oportunidades e ameaças e potenciais necessidades não satisfeitas” (Costa e Soares,
2007, pp.4).
A empresa realiza, também, uma análise da satisfação dos clientes (TUB, 2007).
A nível intermunicipal, a Associação Municipal do Vale do Cávado elaborou um
relatório correspondente à proposta de Programa de Acção de Serviços Colectivos
Territoriais de Proximidade (PAISCTP) para a NUTS III do Cávado. Este Programa “visa
o objectivo geral de definir as prioridades de intervenção pública (de competência
essencialmente da administração local) para o período 2007-2010, no espaço territorial da
NUTS III do Cávado, num conjunto de tipologias de equipamentos e serviços públicos,
claramente identificados”, como os transportes (Quaternaire Portugal, 2008, pp.2).
Afirma que “a emergência do novo período de programação para o período 2007-2013
advoga uma natureza diferenciada dos desafios de desenvolvimento para o domínio das
acessibilidades e mobilidade. Pretende-se passar progressivamente de uma política de
infraestruturas para uma política de valorização do sistema de transportes” (idem, pp.53).
Conclui que esta região, ao nível das acessibilidades rodo e ferroviárias, tem uma
integração privilegiada nos grandes eixos, ao mesmo tempo que persistem défices de
ligação e integração nos territórios do interior. Refere também que há uma margem de
progressão significativa para tomar medidas que alteram a repartição modal a favor do
transporte colectivo. Este estudo considera que a escolha e priorização dos projectos na
área dos transportes deve ser regulada por objectivos, nomeadamente o “reforço da
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intermodalidade entre os diversos meios de transporte (rodoviários, ferroviário e formas
ambientalmente mais sustentáveis – corredores cicláveis, vias pedonais, etc...)” (idem,
pp.60) e o “desenvolvimento de ofertas inovadoras e/ou mais eficazes de transporte
público e escolar em territórios de baixa densidade” (idem, pp.60). Estas serão as linhas
pelas quais as futuras políticas de transportes nesta área se irão guiar.

Rede
A rede de transportes urbanos de Braga tem actualmente 236,3 km e 76 linhas.
Entre elas há carreiras diametrais – que atravessam a área central, com percursos
significativos fora do centro –, carreiras radiais – que têm um extremo na área central e
outro na periferia – e carreiras que apenas servem o interior do perímetro urbano (fig.14).
A rede de transportes urbanos da cidade de Braga extravasa os limites da área urbana,
percorrendo todas as freguesias do concelho. A rede tem uma estrutura radial, cuja
densidade diminui com a distância ao centro (fig.14).
Para a definição dos percursos, a metodologia passa pela análise ao histórico da procura
na zona, o levantamento das necessidades existentes (origem, destino, horários), quer
através de entrevistas porta a porta, quer ouvindo a opinião das Juntas de Freguesia que
possuem habitualmente um contacto privilegiado com os munícipes, a análise de sugestões
e reclamações recebidas e o levantamento dos pólos de interesse e geradores de
necessidade de mobilidade que porventura possam existir (ex: loja do cidadão, escolas,
fábricas, hospitais, segurança social, tribunais, etc). Posteriormente são definidas as
paragens tendo em atenção as necessidades detectadas, a segurança do local, quer ao nível
da espera dos utentes, quer ao nível do tráfego e tendo por base a recomendação do IMTT
que as paragens devem distar em média cerca de 350m umas das outras. É habitual nestas
situações analisar, ainda, se o local definido para a paragem tem condições para a
colocação de abrigo. Habitualmente, é solicitado apoio à divisão de trânsito da Câmara
Municipal de Braga (Santos, 2009).
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Fig. 14 - Rede de Transportes Urbanos de Braga

Fonte: Elaboração própria com base em cartografia TUB

De acordo com Demetsky et al. (1982), vários critérios devem ser tidos em conta
aquando da definição da localização das paragens. Os primeiros estão relacionados com a
linha que serve: o espaçamento entre paragens, a área de mercado de cada paragem e a
existência de pontos de transferência entre linhas. Estes aspectos são tidos em conta na
definição das paragens da rede TUB: através dos resultados das entrevistas feitas, quer à
população, quer aos seus representantes (Juntas de Freguesia) e tratamento das sugestões e
reclamações, são identificadas as necessidades existentes, assim como os hábitos de
mobilidade (origem, destino, horários). Deste modo, têm conhecimento das áreas de
mercado de cada paragem e dos pontos de transferência existentes. No entanto, o
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espaçamento entre paragens é definido, não através da área de mercado de cada uma, mas
seguindo as orientações do IMTT.
Outros critérios prendem-se com o impacte nos usos do solo adjacentes e seu
desenvolvimento. Por exemplo, ter em conta as vantagens de as localizar perto de grandes
estabelecimentos comerciais, mas também em associação com os parques de
estacionamento, de modo a influenciar os hábitos de estacionamento (Demetsky et al.,
1982). No caso dos TUB, através da análise das entrevistas são identificados os geradores
de tráfego. A localização de paragens junto aos geradores de tráfego facilita o acesso a
estes locais, promovendo o seu desenvolvimento.
Outro aspecto é a segurança. Deve ser dada atenção aos movimentos dos passageiros
após sairem da viatura. Deve ser tido em conta o movimento da viatura quando sai da
paragem, facilitando a reentrada na via de trânsito. Há ainda os movimentos do restante
tráfego e os movimentos dos peões (Demetsky et al., 1982). No caso dos TUB, este é um
aspecto ao qual foi dada relevância, tanto para os utentes como para os restantes
utilizadores da via de trânsito, análise feita com a colaboração da Divisão de Trânsito da
Câmara Municipal.
Relativamente às alterações à oferta, estas têm várias motivações. Um dos objectivos é
eliminar carreiras com níveis de procura muito reduzidos. Foi com esse objectivo que em
2006 se procedeu à supressão de circulações e à fusão de algumas carreiras essencialmente
aos fins de semana (TUB, 2006). Outros motivos são o cumprimento de horários, evitando
atrasos e faltas de circulação, assim como o aparecimento de novos geradores de procura.
Por exemplo, a inauguração de uma nova área comercial em 2007 levou ao prolongamento
de uma carreira (TUB, 2007). Estas alterações à rede permitiram ajustar o funcionamento
às necessidades de mercado e, ao mesmo tempo, a redução de custos, nomeadamente a
redução de viaturas e agentes únicos, e reorganizar os serviços, permitindo a eliminação de
chapas de serviço (ibidem).
As alterações à oferta visam melhorar a qualidade do serviço, corrigindo e evitando
atrasos e adaptando a oferta ao aparecimento de novos geradores de tráfego, mostrando que
a metodologia previamente apresentada é efectivamente seguida. Mas a questão da
diminuição dos custos, visando a redução dos défices de exploração, é o principal motivo
subjacente a estas reorganizações da oferta.
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De toda a oferta, parte desta rede serve a área urbana de Braga (fig.15 e 16).
O perímetro urbano da cidade de Braga é, de acordo com o Regulamento do PDM
(art.35º), “determinado pelo conjunto dos espaços urbanos, urbanizáveis e industriais que
lhe são contíguos, definidos na planta de ordenamento”. Dentro deste perímetro existem
ainda espaços agrícolas e florestais.

Fig. 15 - Relação entre a planta de ordenamento do perímetro urbano da cidade de Braga e as linhas
de Transporte Urbano

Fonte: Elaboração própria com base em cartografia TUB e CMB

Os espaços urbanos caracterizam-se por se localizar “em tecidos urbanos construídos, já
estabilizados ou em fase de estabilização, em que se verifca simultaneidade de usos e
actividades”. “Nos espaços urbanos é preponderante a função habitacional, sendo
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permitidas, contudo, outras utilizações ou ocupações, desde que compatíveis com a função
habitacional” (idem).
Os espaços urbanizáveis caracterizam-se por serem “áreas estrategicamente localizadas,
com capacidade construtiva, capazes de assegurar a expansão urbana a curto e a médio
prazo, e que correspondem geralmente à evolução dos espaços urbanos já consolidados”
(idem). “As áreas englobadas nos espaços urbanizáveis destinam-se à localização
predominante de actividades residenciais, complementadas com outras actividades,
nomeadamente comerciais, de equipamento, de serviços e industriais ou armazenagem,
desde que não criem condições de incompatibilidade com a função residencial” (idem).

Fig. 16 - Área de influência das paragens TUB

Fonte: Elaboração própria com base em cartografia TUB e CMB
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A rede de transportes urbanos percorre os espaços urbanos e urbanizáveis, ligando
também os espaços industriais e os equipamentos. Serve as áreas com maior densidade de
ocupação (fig.16). Estas são as áreas onde se localizam, não apenas os serviços, como
também grande parte dos empregos da população do concelho, visto que mais de 50% da
população trabalhava no sector terciário e cerca de 36% no sector secundário, em 2001.
A relação entre os transportes e os usos do solo estabelece-se apenas na associação entre
a expansão urbana e a rede viária principal, que a estrutura. Quanto aos transportes
colectivos, na revisão do PDM pretende-se que o plano preveja “a análise adequada e
medidas concretas para a eficiência” desse serviço (Direcção Municipal de Planeamento e
Ordenamento, 2008, pp.172). Garantir a eficiência deste serviço (entre outros) é um dos
motivos para a programação das dinâmicas urbanas, “por forma a que estas visem uma
rentabilização da utilização das infra-estruturas, equipamentos, etc.” (ibidem). Refere
também que a programação da ocupação urbana deverá articular-se com a estrutura viária
(ibidem). Também em relação ao objectivo de “reforçar a identidade dos núcleos urbanos
periféricos”, um papel importante é dado à rede viária, sendo a sua integração relevante
para garantir o reforço da identidade destes espaços (idem, pp.175).
Outro objectivo presente na revisão do PDM será a “racionalização da rede de
transportes públicos” (idem, pp.177). Para que estes possam competir com o transporte
individual, as medidas possíveis passam pela concertação entre os vários operadores,
medidas de racionalização da rede de transportes e criação de transportes alternativos,
criação de espaços inter-modais, criação e racionalização das faixas BUS em períodos
alternativos de exclusividade/complementaridade entre transporte público e privado,
planeamento da localização de parques de estacionamento público para veículos pesados
de passageiros, etc. (ibidem).

Frequência
Quanto à distribuição da oferta pelo tempo, independentemente do dia da semana, a
amplitude do período de funcionamento é de 18h, iniciando às 6h até às 24h.

- 72 –

Políticas de Transporte em Cidades Médias: O Papel do Transporte Urbano

De 2ª a 6ª, a frequência é superior nos períodos de ponta (fig.17). Há uma maior
concentração de circulações entre as 7h e as 8h, sendo que nos restantes períodos o número
de serviços diminui: na hora de almoço entre as 12h e as 15h e no fim da tarde entre as 17h
e as 20h. Este regime de frequências segue um padrão semelhante ao da distribuição das
deslocações ao longo do dia na região do Cávado/Ave.
Em média, a oferta é de 43 circulações por hora. A carreira com maior frequência faz 4
circulações por hora, nas horas de ponta da manhã.

Fig. 17 - Frequência de viaturas em circulação por hora a um dia útil (carreiras por hora em toda a
rede TUB)
90
80
70
Frequência

60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horas

Fonte: Elaboração própria com base em horários TUB

Aos Sábados a oferta é superior de manhã, tendo o seu pico entre as 7h e as 9h (fig.18).
A partir daí começa a decrescer, existindo alguns picos locais, mas que não contradizem
esta tendência. Em média, a oferta é de 19 circulações por hora. A carreira com maior
frequência faz 2 circulações por hora, durante todo o dia. Comparando com os dias úteis, o
número total de serviços por hora é muito inferior em qualquer período em cerca de
metade. Aos Sábados o padrão da oferta é diferente dos restantes dias, de modo a dar
resposta a movimentos pendulares e outros de carácter pessoal que ainda se verificam ao
sábado de manhã.
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Fig. 18 - Frequência de viaturas em circulação aos Sábados (carreiras por hora em toda a rede TUB)
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Fonte: Elaboração própria com base em horários TUB

Aos Domingos e Feriados os picos de oferta são semelhantes aos verificados nos dias
úteis, embora o volume seja bastante inferior (fig.19). Em média, a oferta é de 15
circulações por hora. A carreira com maior frequência faz entre 1 e 2 circulações por hora,
ao longo do dia.

Fig. 19 - Frequência de viaturas em circulação aos Domingos (carreiras por hora em toda a rede TUB)
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Fonte: Elaboração própria com base em horários TUB
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Nos dias úteis, a oferta acompanha o volume da procura, sendo superior aos restantes
dias. As horas de ponta apresentam um volume de oferta superior de modo a dar resposta
aos movimentos pendulares, mas mantém uma frequência nos restantes períodos horários
que permitem à população aceder a outras actividades, como compras e lazer.
Relativamente ao fim de semana, aos Sábados ainda se nota que há alguma procura
relacionada com o motivo trabalho de manhã. Mas aos Sábados à tarde e durante os
Domingos a oferta diminui, sendo o principal motivo de deslocação o lazer e as compras.
Estes motivos estão mais associados à utilização de viatura individual, devido à
flexibilidade de destino e de horários e à privacidade que permite.

Política tarifária
O tarifário está dividido em 3 coroas, sendo que o valor aumenta à medida que aumenta
a distância ao centro (fig.20).

Fig. 20 - Limites das Coroas dos Tarifários do serviço de Transportes Urbanos de Braga

Fonte: Transportes Urbanos de Braga/ E.M.
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Dentro desta divisão há outra, por tipo de título de transporte: o passe normal, jovem
munícipe, estudante, reformado e reformado (horário livre). Existem ainda os módulos précomprados, os bilhetes a bordo e o bilhete turístico (tabela 6).
A variedade de títulos de transporte pretende dar resposta aos diferentes tipos de
procura, permitindo o acesso a este serviço de pessoas de estratos e condições de vida
diferentes.

Tabela 6 - Tarifários dos Transportes Urbanos de Braga, em 2009 (euros)
Tipo de título de transporte

1 coroa

2 coroas

Preço de

3 coroas

Preço de

Preço de

Preço

1 viagem

Preço

1 viagem

Preço

1 viagem

Passe normal

22,85

0,52

33,10

0,75

38,30

0,87

Passe jovem municipe

17,30

0,39

24,85

0,56

28,60

0,65

Passe estudante

17,30

0,39

24,85

0,56

28,60

0,65

Passe reformado

5,90

0,13

8,20

0,19

10,70

0,24

livre)

11,45

0,26

16,55

0,38

19,15

0,44

Módulos (5 viagens)

0,65

0,13

0,90

0,18

1,30

0,26

Passe reformado (horário

Bilhete de bordo
Especial 1

1,35

Especial 2

1,45

Tarifa única

1,75

Bilhete turístico
1 dia

3,15

2 dias

6,15

Cartão pré-comprado

1,00

Cartão transporte

5,50

Certidão transporte

4,00
Fonte: Elaboração própria com base no tarifário TUB de 1 de Janeiro de 2009

Deste modo, uma viagem para um reformado será o mais barato. Fica cerca de 13 vezes
mais barato do que um bilhete de bordo (tarifa única). Uma viagem para um “jovem
munícipe” ou estudante é 4 vezes mais barata do que um bilhete de bordo (tarifa única).
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Uma viagem com um passe normal ficará a menos de metade do preço de um bilhete de
bordo (tarifa única).
Esta tabela de preços beneficia os idosos e os jovens, os principais utilizadores deste
meio de transporte. No entanto, de notar que a aquisição de módulos de 5 viagens fica mais
barata do que a viagem com o passe reformado (horário livre).
De acordo com o Estudo de Mobilidade da População Residente do Concelho de Braga
(Costa e Soares, 2007), quase 70% dos clientes declara não auferir nenhum rendimento ou
aufere até 500€. Este dado demonstra a importância que este serviço tem ao facilitar a
mobilidade da população com menores recursos ou dependente.
A definição dos tarifários está associada ao cumprimento de objectivos sociais definidos
pela Câmara Municipal. Em 2007 bonificou-se em 75% o preço de 79.387 passes de
Reformado e Terceira Idade; bonificou-se em 25% o preço de 4.141 passes de Jovem
Munícipe; bonificou-se o preço entre 25% e 100% de 90.750 passes de Estudante dos
diferentes graus de ensino; bonificou-se em 100% o preço de 543 passes de portadores de
deficiência e seus acompanhantes (TUB, 2007).
As preocupações sociais também se vêem na existência do passe social, permitindo que
toda a população, independentemente dos seus recursos, tenha acesso às diferentes
actividades e serviços que a cidade oferece.
Há ainda que salientar a existência de bilhetes turísticos, que permitem viajar durante 1
ou 2 dias com apenas 1 bilhete. Há um reconhecimento da importância que o turísmo tem
para a cidade e de como é importante que os visitantes tenham fácil acesso aos vários
pontos turísticos não só da cidade, mas também do concelho. Facilidade não apenas na
deslocação, como também no pagamento, pois terão somente de pagar uma vez e podem
fazer as deslocações que quiserem para onde quiserem dentro da rede. No entanto, nem em
2006, nem em 2007 foi vendido qualquer bilhete turístico (TUB, 2007).
Os custos dificilmente são cobertos com as receitas dos bilhetes vendidos. Por isso são
atribuídos subsídios para que o serviço se mantenha. “No entanto, devido à característica
do serviço público que esta empresa presta, há bastantes carreiras que, embora não sendo
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rentáveis, não podem ser suprimidas, facto ainda não coberto pelos subsídios em questão”
(TUB, 2006, pp.11).

Política Ambiental
A empresa TUB/EM aposta em combustíveis alternativos e menos poluentes: 16
viaturas são movidas a gás, 6 híbridas e 31 a diesel numa frota de 112 veículos (TUB,
2007). As restantes são movidas a gasóleo.
A aposta em combustíveis alternativos foi positiva não só pelos benefícios para o
ambiente, mas também como forma de redução de custos energéticos: “a opção por
combustíveis alternativos, mais concretamente o biodiesel, resultou num claro ganho
operacional, permitindo à empresa enfrentar com sucesso o aumento generalizado do preço
dos combustíveis, facto bem visível na redução do custo energético por km em quase
16,41%” (TUB, 2007, pp.27).

Procura
Com base nos estudos de satisfação dos clientes deste serviço (TUB, 2007), podemos
afirmar que a maioria dos clientes é do sexo feminino (65%). A idade média é de 37 anos.
As principais situações profissionais são: estudantes (36%), trabalhadores (30%) e
aposentados (20%).
Os dados do Estudo de Mobilidade (Costa e Soares, 2007) revelam que a percentagem
de cativos dos transportes públicos é elevada: 62,7% dos utilizadores do serviço TUB não
possui carta de condução, 18,2% afirmaram não existir qualquer veículo no agregado
familiar e 50% referem a existência de apenas um veículo no agregado familiar. O facto de
não possuirem carta de condução ou, no caso de a terem, de não possuirem viatura própria
são constrangimentos na escolha do meio de transporte a utilizar.
Na generalidade, os resultados deste Estudo vão de encontro aos resultados do Inquérito
à Mobilidade previamente apresentado (I.N.E., 2002). Assim como no estudo realizado
pelo I.N.E., o principal motivo das deslocações é o “trabalho”. 74,2% dos não clientes do
serviço TUB deslocam-se de automóvel e 24,2% a pé. Dos que utilizam o automóvel como
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meio de transporte, 52% viajam sozinhos. Quanto ao principal motivo para não utilizarem
o transporte colectivo, os resultados são algo diferentes dos conseguidos pelo I.N.E.. O
mais respondido foi “hábito e comodismo” (29%). “Razões profissionais” obteve apenas
5,9% das respostas. O facto de a resposta “hábito e comodismo” ser a mais respondida,
também revela a preferência pela viatura própria como meio de transporte (Costa e Soares,
2007).
No total, o número de passageiros transportados neste serviço tem vindo gradualmente a
diminuir de 2005 a 2007 (tabela 7). De 2005 para 2006 a quebra foi de 2,45%. De 2006
para 2007 foi de 0,56%. De referir que, em 2001 transportou 24 milhões de passageiros e,
já na altura, registou um decréscimo de cerca de 3% em relação a 1990 (Direcção
Municipal de Planeamento e Ordenamento, 2008).

Tabela 7 - Passageiros transportados pelo serviço de Transportes Urbanos de Braga em 2005, 2006 e
2007

2005

2006

2007

11.670.648

11.385.124

11.320.910
Fonte: TUB, 2006 e 2007

De acordo com o Relatório da Avaliação da Execução do PDM de Braga, no capítulo da
Mobilidade Intra-Urbana no Concelho e Transportes (Direcção Municipal de Planeamento
e Ordenamento, 2008, pp.94), “as dificuldades sentidas neste sector devem-se, sobretudo, à
sua excessiva dependência da população escolar, verificando-se, inclusivamente, a
existência de carreiras que encerram nos períodos de férias escolares, não dando
alternativas viáveis às populações, que se vêem obrigadas a recorrer ao transporte
individual.

Simultaneamente,

verifica-se

o

acréscimo

de

soluções

específicas,

vocacionadas, sobretudo, para o transporte escolar, promovido pelas próprias instituições,
ou empresas particulares distintas (nem sempre regulamentares) que concorrem fortemente
com os TUB, pelo facto deste não procurar novos nichos de mercado. Deste modo, e
prolongando-se esta situação, verificar-se-á a tendente diminuição dos utilizadores deste
meio de transporte que, por sua vez, potenciará o envelhecimento das frotas dos veículos,
contribuindo para a diminuição da qualidade deste serviço”.
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Quanto aos títulos de transporte, o mais utilizado é o passe, com uma percentagem de
utilização que ronda os 80%. Os bilhetes pré-comprados e os bilhetes de bordo têm uma
utilização que ronda os 10%. Como referido anteriormente, o bilhete turístico não tem
procura. Estes resultados mostram uma fidelização de grande parte dos clientes a quem,
por serem clientes frequentes deste serviço, compensa a utilização do passe.
Síntese
O processo de tomada de decisão para a criação da empresa municipal foi o Top-Down:
começaram por definir os objectivos a prosseguir e posteriormente testaram-se estratégias
para os atingir. O objectivo é explorar uma actividade de interesse geral, neste caso, o
sistema de transportes urbanos, com responsabilidade ambiental, social e económica.
Seguiu o modelo do actor racional, pois os decisores têm acesso a toda a informação
disponível e o processo de decisão tem como objectivo maximizar a obtenção de um
conjunto de fins e objectivos. Na empresa estão concentradas as funções de gestão da frota,
da mão-de-obra, a fiscalização, a promoção e marketing dos seus serviços, assim como a
definição da rede e dos horários. Apenas as taxas são definidas administrativamente. Deste
modo, o agente decisor e os agentes responsáveis pelo planeamento e os estudos são o
mesmo, facilitando a definição da estratégia a seguir e a sua implementação no terreno.
A definição de objectivos sociais por parte da Câmara Municipal como base para a
bonificação de vários títulos de transporte vai de encontro ao proposto na Política Comum
dos Transportes: o recurso a modos colectivos acessíveis a todos os utentes. Ao definir
preços mais baixos para os idosos e também para os jovens, procura corrigir distorções
sociais relacionadas com a falta de mobilidade. Outra das medidas que constam deste
documento é incentivar a utilização de fontes diversificadas de energia. Os Transportes
Urbanos de Braga possuem várias viaturas movidas a energias alternativas, com o
objectivo de diminuir a poluição atmosférica e sonora, assim como os custos energéticos.
Quanto à relação entre as deslocações da população e as características da oferta, a
frequência é superior nos períodos de maior procura: durante a semana nas designadas
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horas de ponta e aos sábados de manhã. A rede tem uma estrutura radial, facilitando as
ligações ao centro da cidade. É precisamente no centro urbano, na área urbana, onde se
localiza maior diversidade de funções, nomeadamente serviços e equipamentos. Ainda
dentro do perímetro urbano localizam-se algumas indústrias. Estas funções são as que
empregam a maior parte da população do concelho, motivando um grande volume de
deslocações para estes destinos.
As alterações à rede e aos horários, actualmente, têm como base a relação directa com a
procura e a procura do equilíbrio entre custos e benefícios. Ou seja, têm em conta a opinião
dos utentes (reclamações, sugestões, inquéritos), assim como dos seus representantes
(Juntas de Freguesia). Há também um levantamento de geradores de tráfego. Contam com
a colaboração da divisão de trânsito da Câmara Municipal na definição das paragens. Não
é clara, no entanto, a relação entre o planeamento operacional do serviço TUB e o
planeamento territorial por parte da Câmara Municipal. A rede vai-se adaptando às
alterações no território.
Há uma contínua adaptação da rede, também, à procura, pois a diminuição da procura
origina supressões e fusões de carreiras, da mesma forma que o aparecimento de novos
geradores de tráfego leva à criação de novas carreiras.
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4.2 Caso de estudo – S. João da Madeira
O concelho de S. João da Madeira tem uma área de 8,1 km2, constituído por apenas uma
freguesia. Faz fronteira a Norte com o concelho de Santa Maria da Feira e a Sul com
Oliveira de Azeméis (fig.21). Pertence ao distrito de Aveiro e, desde 2005, faz também
parte da Área Metropolitana do Porto.

Fig. 21 - Concelhos pertencentes ao distrito de Aveiro

Fonte: Elaboração própria

A cidade localiza-se em terrenos cuja altitude varia entre os 50m e os 300m. O relevo é
plano, inclinando-se um pouco para sul. É atravessada pelo rio Ul / Antuã.
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A cidade de S. João da Madeira situa-se no “Eixo do Entre Douro e Vouga”: “eixo
urbano com um sistema industrial enraizado, denso e diversificado, num modelo territorial
difuso, que compreende Santa Maria da Feira, S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis”
(Marques, 1997, pp.429). Situa-se no 41º lugar na hierarquia urbana nacional (I.N.E.,
2004) ao fornecer 113 dos 117 serviços/funções considerados neste estudo. A sua área de
influência para funções muito especializadas é de 38 freguesias, correspondendo a uma
população de 100.244 pessoas, 21% residentes no centro urbano (ibidem). Para funções
especializadas, a sua área de influência são 7 freguesias, correspondendo a 34.343 pessoas,
61% das quais residentes no centro urbano (ibidem). Apesar de não ter um papel relevante
a nível administrativo, como acontece com Braga, esta cidade apresenta uma variada oferta
de funções e serviços, para além do papel como empregador na indústria. Em 2006, 5.404
trabalhadores por conta de outrém nos estabelecimentos do concelho de S. João da Madeira
trabalhavam no sector secundário, enquanto que 3.716 trabalhavam no terciário e zero no
primário (I.N.E., 2008).
O seu sistema de transportes de passageiros inclui uma rede de transportes urbanos, para
além dos serviços de transportes interurbanos e uma ligação ferroviária. Os principais
acessos rodoviários são a E.N.1 / I.C.2 e a E.N.227. Estas são ligações importantes, não só
aos concelhos envolventes, como Vale de Cambra, Santa Maria da Feira e Oliveira de
Azeméis, como a cidades hierarquicamente superiores, como Porto e Aveiro, tanto
directamente, como optando pela autoestrada: A29 e A1.
O acesso ferroviário é feito pela Linha do Vale do Vouga. É uma linha de bitola
métrica, não permitindo a ligação directa com a Linha do Norte. Esta linha tem uma
importância meramente regional, ligando S. João da Madeira a Sernada do Vouga e a
Espinho. A partir destas localidades é possível aceder a outros destinos, como Porto ou
Aveiro através do comboio.
O serviço de transportes urbanos é assegurado por uma empresa de transporte de
passageiros privada em regime de concessão municipal. É constituído por duas linhas que
percorrem a única freguesia deste concelho.
Os serviços de transportes rodoviários interurbanos são assegurados por empresas
privadas. Estes oferecem ligações directas aos concelhos envolventes, como Vale de
Cambra, Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, assim como a Aveiro e Porto.
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O Centro Coordenador de Transportes localiza-se no centro da cidade. Está ainda em
curso a requalificação e remodelação desta infraestrutura municipal. O projecto tem em
conta a necessidade de interligação com a estação de caminhos de ferro, de modo a que
futuramente possam funcionar como Centro Intermodal.

Demografia
De 1991 para 2001, a população residente aumentou em 14,4%, de 18.780 para 21.102.
Em 2005 era de 21.641, verificando-se um aumento de 2,55% em relação a 2001. Em
2005, 10.237 eram homens e 11.404 mulheres. Tinha em 2001 uma densidade
populacional de 2.646,9 hab/km2. Em 2005 aumentou para 2.729 hab/km2.
Quanto às taxas de natalidade e mortalidade, se, por um lado, e apesar das oscilações ao
longo do período em causa, de 1992 para 2005 se verificou uma quebra na natalidade, mais
clara em 2003, a mortalidade, no mesmo período aumentou, embora o valor mais elevado
tenha sido atingido em 1999 (fig.22).

Fig. 22 - Taxa de natalidade e de mortalidade em S. João da Madeira, de 1992 a 2005
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Fonte: I.N.E., O País em Números, 2007
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A pirâmide etária revela envelhecimento da população residente neste concelho, embora
se note uma ligeira recuperação na classe dos 0 aos 4 anos (fig.23).

Fig. 23 - Pirâmide etária de S. João da Madeira, em 2001

Fonte: I.N.E., O País em Números, 2007

O índice de envelhecimento em 2000 era de 64,4 e em 2005 aumentou para 85.
O índice de dependência total diminuiu entre 1991 e 2005, embora tenha aumentado
ligeiramente de 2001 para 2005, de acordo com as estimativas do I.N.E. de 1991 a 2005, o
índice de dependência de idosos aumentou, mas o índice de dependência de jovens
diminuiu numa maior proporção (tabela 8). Estes valores são consequência da diminuição
da natalidade e da manutenção dos baixos níveis de mortalidade.

Tabela 8 - Índices de dependência do concelho de S. João da Madeira, em 1991, 2001 e 2005

IDI

IDJ

IDT

1991

0,14

0,3

0,44

2001

0,17

0,25

0,42

2005

0,20

0,23

0,43

Fonte : I.N.E., Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001 ; O País em Números, 2007
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Relativamente à população residente economicamente activa, a taxa de desemprego
aumentou de 1991 para 2001 (tabela 9).
Há um aumento da população empregada nos sectores primário e terciário, sendo o
sector secundário o único a perder população. Também neste concelho é a situação vivida
pela indústria a responsável pela diminuição da população empregada. Predomina a
“indústria dos couros e calçado, que apresenta níveis de especialização muito altos (...) o
que transmite alguma vulnerabilidade à base económica da cidade/concelho, face a uma
eventual crise no sector” (Marques, 1997, pp.180). No entanto, o sector de actividade com
mais população empregada é, tanto em 1991 como em 2001, o sector secundário (tabela 9).

Tabela 9 - Taxa de desemprego e taxa de emprego por sector de actividade, em 1991 e 2001, em S. João
da Madeira (%)

Taxa

Taxa

Taxa

Taxa emprego

desemprego

emprego

emprego

Sector III

Sector I

Sector II

1991

3,1

0,34

59,44

37,11

2001

5,5

0,49

50,71

43,35

Fonte : I.N.E., Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001

No final do mês de Dezembro de 2005, encontravam-se 1.127 desempregados inscritos
no centro de emprego de S. João da Madeira (I.E.F.P., 2005). A este valor corresponde
uma taxa de desemprego de 9,76%.

Mobilidade
De acordo com o Inquérito à Mobilidade da População Residente (I.N.E., D.G.T.T.,
2002), 83,4% da população residente neste concelho era, em 2000, população móvel. O
número médio de deslocações por dia da população móvel era, em 2000, de 2,9, sendo que
este valor é superior para os homens (3,1) relativamente às mulheres (2,6).

- 86 –

Políticas de Transporte em Cidades Médias: O Papel do Transporte Urbano

Por grupos etários, é possível verificar que o grupo com maior número médio de
deslocações diárias é o dos 25 aos 44 anos, seguido do dos 45 aos 64 anos. O grupo com
menor número de deslocações é o dos mais de 65 anos. Em todos eles, os homens fazem
mais deslocações por dia do que as mulheres (fig.24).

Fig. 24 - Número médio de deslocações diárias, por sexo e grupo etário, em 2000, em S. João da
Madeira
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

A grande maioria das deslocações implica apenas 1 viagem. Quanto às deslocações com
2 ou mais viagens, 8,2% delas implicam transbordo, ou seja, 0,19% de todas as
deslocações implicam transbordo (tabela 10). Nas restantes, há mais do que um motivo
principal para a viagem, tendo esta mais do que uma etapa.

Tabela 10 - Número de viagens por deslocação, em 2000, em S. João da Madeira

1
97,7

2 ou mais Transbordo
2,3

0,19
Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

A população activa faz em média 66,6 deslocações, enquanto a população inactiva faz
apenas 33,4 deslocações. De entre a população activa empregada, 75,7% trabalham no
concelho de residência.
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Se excluirmos o “regresso a casa”, o principal motivo é “trabalho”, seguido de “escola”
e “lazer” (fig.25).

Fig. 25 - Volume de viagens por motivo, em 2000, em S. João da Madeira (%)

3%
29%
Trabalho
Escola
Compras
Lazer

48%

Regresso a casa
9%

Outros

2%
9%

Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

O principal modo de transporte é o automóvel, apresentando a opção “a pé” uma
percentagem também significativa (fig.26).

Fig. 26 - Volume de viagens por modo de deslocação, em 2000, em S. João da Madeira (%)

4% 2%

35%
Pé
Automóvel
Transporte Público
Outros
59%

Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002
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A maioria dos veículos transporta apenas 1 passageiro. Há uma redução continuada do
peso dos veículos que transportam mais de um passageiro. Este valor diminui com o
aumento do número de passageiros transportados, sendo igual a 0 relativamente a uma
ocupação de 5 pessoas (tabela 11). Em média circulavam 1,4 pessoas por automóvel por
deslocação, em S. João da Madeira, em 2000.

Tabela 11 - Taxa de ocupação de veículos automóveis, em 2000, em S. João da Madeira

1

2

3

4

5+

47,2%

31,8%

13,3%

7,7%

0%

Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

Quanto à distribuição das deslocações ao longo do dia na região Entre o Douro e
Vouga, à qual pretence o concelho de S. João da Madeira, o primeiro pico inicia às 7h e
prolonga-se até cerca das 9h. O segundo, à hora de almoço, entre as 12h e as 14h e, ao fim
do dia, entre as 17h e as 20h (fig.27). De notar que a hora de ponta do almoço tem um peso
muito semelhante às horas de ponta da manhã e da tarde.

Fig. 27 - Distribuição das deslocações ao longo do dia, em 2000, na região de Entre o Douro e Vouga
16,0

Volume de deslocações (%)

14,0
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10,0
início
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fim

6,0
4,0
2,0
0,0
0

1
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3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Horas

Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002
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No pico da manhã, os principais motivos de deslocações são “trabalho” e “escola”.
Entre as 7h e as 11h são as “compras”. A partir das 11h “trabalho” e “regresso a casa”.
Entre as 12h e as 14h “escola”, entre as 14h e as 15h “compras” e “lazer”. A partir das 16h
predomina o “regresso a casa”, mas também é importante o motivo “compras”. Das 20h às
22h o principal motivo de deslocações é o “lazer” (fig.28).

Fig. 28 - Distribuição das deslocações ao longo do dia, por motivo, em 2000, na região de Entre o
Douro e Vouga

50,0

V o lu m e de deslo caçõ es (% )
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Outros

10,0
5,0
0,0
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

As viagens são, na sua maioria, dentro do concelho, embora algumas tenham como
destino os concelhos de Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira. São, quase na
totalidade, dentro da região de Entre Douro e Vouga. Fora desta região destaca-se o
Grande Porto (tabela 12). “Em torno de S. João da Madeira, Santa Maria da Feira e
Oliveira de Azeméis, (...), desenvolve-se preferencialmente um eixo polarizado em termos
de movimentos, por S. João da Madeira (cerca de 12.000 entradas diárias). Esta rede de
movimentos é fortemente animada pela força e dinâmica de uma estrutura industrial
diversificada (...) localizada nestes concelhos” (Marques, 1997, pp.234).

- 90 –

Políticas de Transporte em Cidades Médias: O Papel do Transporte Urbano

Tabela 12 - Principais fluxos interconcelhios casa-trabalho da população residente empregada, em

0,9

9,2

6,4

37,2

0,7

54,5

1,9

0,1

0,1

Outros

Tâmega

Vale do

Sousa/ Baixo

Cávado / Ave

Porto

Grande

e Vouga

Entre Douro

Cambra

Vale de

Madeira

São João da

da Feira

Santa Maria

Azeméis

Oliveira de

Arouca

2000, em S. João da Madeira (milhares de deslocações)

0,6

Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

O principal motivo para o uso do transporte individual são razões profissionais (fig.29).

Fig. 29 - Principais razões para o uso do transporte individual, em 2000, em S. João da Madeira

Outra
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

O aspecto mais apontado como positivo nos transportes colectivos em S. João da
Madeira é a facilidade de acesso a transporte. Outros aspectos também bastante
mencionados foram: ligação com outros modos de transporte, pontualidade, tempo de
percurso e o atendimento (fig.30).
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Fig. 30 - Aspectos positivos do uso de transportes colectivos
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Fonte: I.N.E., D.G.T.T., Inquérito à Mobilidade, 2002

Exploração do Serviço de Transportes Urbanos
O serviço de transportes urbanos de S. João da Madeira iniciou-se em Setembro de 2005
e é constituído por duas linhas – a verde e a azul – que percorrem a cidade de S. João da
Madeira. Estas são complementadas pelo actual sistema de transportes interurbanos
explorado pela empresa Caima Transportes, S.A. (Câmara Municipal de S. João da
Madeira, 2005b).
Já há alguns anos que estava em curso um concurso público para a adjudicação deste
serviço de transportes. O concurso público havia caducado em 1996 e, apesar de ter sido
entretanto reaberto, nunca chegou a ser adjudicado (Câmara Municipal de S. João da
Madeira, 2003). Em 2003, os percursos urbanos de transportes de passageiros eram
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assegurados pelas empresas Auto Viação do Souto e Caima Transportes, “ajustando o
percurso à rentabilidade de ocupação, não existindo horários devidamente estabelecidos”
(ibidem). Nesta altura decidiu-se abrir novo concurso.
Em Julho de 2005 o serviço é adjudicado à empresa Caima Transportes, S.A.
A empresa Caima Transportes, S.A. é a empresa que detém a maior parte do mercado
de transportes de passageiros nesta região. Esta foi adquirida pelo Grupo Transdev em
2002, passando a fazer parte de um grupo internacional, originalmente francês.
De acordo com o contrato celebrado entre a Câmara Municipal de S. João da Madeira e
a empresa Caima Transportes, esta última tem a seu encargo a disponibilização do material
circulante, dos respectivos motoristas e todos os encargos com combustível, manutenção e
conservação dos equipamentos. São também da responsabilidade da empresa “desenvolver
a imagem e os suportes gráficos para a sua identificação” e “assegurar a instalação nos
veículos a ela afectos de meios de cobrança electrónica com capacidade de contabilização
do número de utentes portadores de títulos individuais de transporte, obliterador
electrónico, ou outro, de forma a assegurar com fiabilidade o valor da receita arrecadada a
ser transferida para o Município” (Câmara Municipal de S. João da Madeira, 2005b). Para
compensar a empresa pelos encargos decorrentes com a criação e divulgação do serviço, os
três primeiros meses de exploração da linha Verde reverteram para a empresa.
Todas as receitas com a exploração das linhas revertem para a Câmara Municipal. Em
contrapartida, a Câmara Municipal pagará mensalmente uma quantia pelo aluguer das duas
viaturas. Cabe aos serviços da Câmara Municipal promover a fiscalização do
funcionamento de ambas as linhas. A Câmara Municipal define os percursos e as tarifas.
A definição das linhas foi baseada em estudos técnicos. Em Junho de 2005 estava em
curso a elaboração de diversos estudos sectoriais como: o Estudo de Circulação e
Transportes, o Diagnóstico das Barreiras Urbanísticas e o Plano de Intervenção das
Acessibilidades, realizado no âmbito da adesão à “Rede Nacional de Cidades e Vilas com
Mobilidade para Todos” e o Estudo sobre o Sistema de Transportes do Entre Douro e
Vouga, Espinho e Ovar (Câmara Municipal de S. João da Madeira, 2005a). Foi
desenvolvido também o Plano Estratégico do Desenvolvimento Local (Câmara Municipal
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de S. João da Madeira, 2008), com o objectivo de apresentar o diagnóstico, a visão e a
estratégia para a implementar, envolvendo os principais interessados. Ao nível dos
transportes, foca a importância da criação de duas novas auto-estradas, “que se pretende
venham a permitir a recuperação da acessibilidade de S. João da Madeira através do
reforço das ligações Norte/Sul e Nascente/Poente” (idem, pp.37). Ao nível ferroviário, é
referida a proposta de “reforço da circulação ferroviária dentro do concelho (...) e a criação
em curso de uma plataforma multimodal (terminal ferroviário e rodoviário)” para reforçar
a capacidade e eficiência dos transportes públicos (idem, pp.38). Relativamente ao
estacionamento, afirma que no centro da cidade foi solucionado através da colocação de
parquímetros e da criação de dois parques de estacionamento subterrâneos de iniciativa do
Município (ibidem). Nas zonas industriais, as novas empresas ou parques empresariais
“devem ajudar a resolver este problema mediante a criação de estacionamento próprio
dentro dos limites dos lotes” (ibidem). Quanto ao serviço de Transportes Urbanos de S.
João da Madeira, refere que “ a recente implementação dos Transportes Urbanos de S. João
da Madeira (TUS), através da criação de 2 linhas (linha verde e linha azul), pretende
reforçar o hábito da utilização dos transportes públicos e, consequentemente, contribuir
para o descongestionamento das principais vias” (ibidem).
A 24 de Setembro de 2007 foi aprovada em Assembleia Municipal a constituição e os
estatutos da empresa “Mobilidade de S. João, E.E.M.”. Esta, apesar de dotada de
personalidade jurídica e de autonomia administrativa, fica sujeita à tutela económica e
financeira da Câmara Municipal de S. João da Madeira (Câmara Municipal de S. João da
Madeira, 2007b).
Na Assembleia Municipal de 3 de Julho de 2007 apresentaram-se os prós e contras da
criação de uma empresa neste âmbito. Contra pesava “uma má opinião acerca das
motivações da criação de empresas municipais ora pelos vencimentos usufruídos –
designadamente por autarcas – ora pelo facto de se pensar que se disfarçariam prejuízos ou
iludir regras de endividamento.” Deu-se, no entanto, como exemplo positivo a Empresa
Municipal Habitar S. João, “na qual não se paga qualquer valor aos autarcas e tem uma
gestão e finanças equilibradas tal como a nova lei do sector empresarial local passou a
exigir recentemente.” Referiu-se ainda a “redução de responsabilidade da Câmara
Municipal apesar da sua participação na empresa” e que “a dimensão da cidade não
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justifica esta empresa que além de poder aumentar as despesas reduz a intervenção e
responsabilidade da Autarquia” (Câmara Municipal de S. João da Madeira, 2007a).
Os objectivos da constituição da empresa seriam “a gestão e fiscalização do sistema de
estacionamento público urbano de duração limitada e da sinalização rodoviária, a
promoção da mobilidade urbana e a gestão e exploração dos transportes públicos urbanos
de S. João da Madeira, incluindo o Centro Coordenador de Transportes.” O valor das
coimas pelo não pagamento passaria a constituir uma receita que seria aplicada no
Município, designadamente no espaço público (Câmara Municipal de S. João da Madeira,
2007a).
Actualmente a empresa mantém-se inactiva e sem prazos para a sua concretização.

Rede

Fig. 31 - Linhas da rede de Transportes Urbanos de S. João da Madeira

Fonte: Elaboração própria com base em informações disponibilizadas pela CM-SJM
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S. João da Madeira é uma cidade com uma pequena área. Assim sendo, as duas carreiras
que compõem a rede de transportes urbanos percorrem praticamente toda a cidade (fig.31).
A rede tem uma extensão de 32km. A Linha Verde tem uma extensão de 17km e a Azul de
15km.
O percurso da linha Azul está relacionado com uma série de políticas de mobilidade
levadas à prática no centro cívico da cidade.
Antes da implementação do “Projecto de Reordenamento do Sistema de Mobilidade da
Zona Pedonal”, esta área caracterizava-se, segundo o Presidente da Câmara Municipal
(Câmara Municipal de S. João da Madeira, 2006b), por circulação automóvel caótica,
estacionamento abusivo generalizado, sistema de cargas e descargas desordenado,
insegurança pedonal, barreiras arquitectónicas e urbanísticas com implicação nas
acessibilidades e mobilidades para todos, conflito entre o peão e o automóvel e insegurança
urbana.
No seguimento do “Projecto de Reordenamento do Sistema de Mobilidade da Zona
Pedonal”, o centro cívico foi transformado numa zona pedonal. Esta abrange a Praça Luís
Ribeiro e os arruamentos envolventes.
Este Projecto surge após, na Assembleia de Câmara Municipal (Câmara Municipal de S.
João da Madeira, 2006a), se ter expressado a preocupação pelos “efeitos negativos ao nível
do comércio para além da Praça ter deixado de ser o Centro”. Efectivamente, esta era uma
zona de elevado tráfego, onde passava anteriormente a Estrada Nacional. Com estas
alterações passou a haver dificuldade de acesso e consequente desertificação. Propunham
que a solução passasse “por uma alteração da dimensão pedonal (na medida em que sendo
uma boa orientação foi excessiva)”.
Actualmente, caracteriza-se por ser uma área com prioridade ao peão, para a qual foram
definidas regras de utilização no designado “Regulamento de Circulação e Estacionamento
para a Zona de Trânsito Condicionado do Centro da Cidade de S. João da Madeira”. Neste
documento refere-se que é proibida a circulação a qualquer tipo de veículos, “excepto a
veículos de transporte público ou táxis6, entre outros.
6

As restantes excepções são referentes a veículos de residentes e comerciantes das Ruas, Praça ou Largo,

desde que autorizados pela autarquia, veículos prioritários em serviço (bombeiros, polícia, etc.), carros

- 96 –

Políticas de Transporte em Cidades Médias: O Papel do Transporte Urbano

Os objectivos deste Projecto eram manter a actual área pedonal como zona de
prioridade ao peão, introduzir novos corredores de circulação rodoviária, claramente
definidos, mas em ambiente partilhado, introduzir o transporte público na zona pedonal,
dotar o local de zona de cargas e descargas, criar bolsas de estacionamento de apoio,
eliminar barreiras arquitectónicas e urbanísticas criando condições de mobilidade para
todos, criar pontos verdes (...) e criar um ambiente urbano mais confortável, acolhedor e de
referência inovadora (Câmara Municipal de S. João da Madeira, 2006b). Propunha-se “a
demarcação clara de uma zona estritamente pedonal e de uma zona pedonal partilhada
entre o peão e o transporte público automóvel.”
No âmbito deste Projecto, inicialmente o percurso desta linha era diferente, como
mostra o percurso a azul claro no esquema abaixo (fig.32). A criação desta linha esteve
associada ao Programa “Mini-Autocarros Eléctricos em Frotas de Transporte Público
Urbano”, organizado pela Associação Portuguesa do Veículo Eléctrico. A carreira
experimental, designada “Linha Azul”, funcionou, de forma gratuita para o público, de 8 a
20 de Novembro de 2004 (Associação Portuguesa do Veículo Eléctrico, 2004).
Em 2005, a Linha Azul era apresentada em Assembleia de Câmara Municipal: “a linha
com a designação Azul, que decorreu da experiência piloto realizada com a introdução de
autocarros de motores a propulsão eléctrica, tem uma extensão aproximada de 6,4km,
servindo o centro urbano como principal área comercial da cidade e um conjunto de
equipamentos localizados na sua envolvente, preservando esta área das agressões
ambientais provocadas pela emissão de gases de escape emanados por viaturas com
motores de combustão interna, encontrando-se actualmente a ser operada com o recurso ao
aluguer de duas viaturas do tipo mini-bus com motores de propulsão a gasóleo por não
existirem no mercado soluções alternativas viáveis. O percurso desta linha serve o centro
urbano que se encontra actualmente pedonizado, abrangendo ainda os núcleos escolares de
Fundo de Vila e Quintã numa perspectiva de serviço à comunidade escolar, constituindo-se
como um reforço significativo na capacidade de veículos com melhores performances
ambientais contribuirá também para uma melhoria da qualidade de vida. Os dois veículos
funnerários, em serviço; casos excepcionais, previamente autorizados pela Câmara Municipal,
designadamente o de deficientes motores e veículos para efeitos de mudanças.
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garantem um tempo médio por percurso de 10 minutos assegurando assim um tempo de
espera de 5 minutos o que contribui decisivamente para o sucesso da sua operação,
atendendo a que é vital para a sua eficácia e fiabilidade, como também a frequência
associada a um tempo de espera mínimo da ordem dos seis minutos” (Câmara Municipal
de S. João da Madeira, 2005b).

Fig. 32 - Esquema da rede TUS e das carreiras interurbanas que a complementam, em 2005

Fonte: Retirado de Câmara Municipal de S. João da Madeira, 2005c
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A linha verde liga as 2 áreas industriais existentes, atravessando a cidade de modo a
unir a área a sul com as áreas a norte e a este (fig.33).
A linha azul percorre desde Junho de 2007 o que é designado na planta de ordenamento
como área urbana: o centro cívico, a área central alargada e a área periférica (fig.33).
Percorre áreas de cariz residencial e onde se localizam os principais serviços e
equipamentos.
Mas, para além do percurso de atravessamento da cidade pela linha verde, não há uma
ligação entre espaço residencial e de serviços e o espaço industrial, o que poderá dificultar
o acesso da população aos seus locais de trabalho.
Actualmente, ambos os percursos têm a duração de 50 minutos. Deste modo, ambas as
carreiras asseguram um tempo de espera que não ultrapassa 1 hora. A linha Azul é
assegurada por um veículo de tipologia urbano mini-bus. A linha verde por um veículo de
tipologia interurbano standard. A Linha Azul é uma circulação, enquanto a Linha Verde
tem um percurso diametral, que atravessa o centro da cidade.
De acordo com o Regulamento do P.D.M. o espaço industrial “caracteriza-se por uma
forte ocupação de indústrias com elevado nível de infraestruturas.” O centro cívico é
“caracterizado por ser uma área densamente edificada, por um elevado nível de infraestruturação com uma ocupação praticamente estabilizada. Zona central da cidade, com
uma ocupação funcional mista residencial, comercial e de actividades terciárias.” A área
central alargada é “caracterizada por ser uma área em transformação, por um elevado nível
de infra-estruturação, com uma ocupação funcional mista residencial, comercial e de
actividades terciárias.” A área periférica caracteriza-se “por uma densidade de edificação
baixa, uma infra-estruturação adequada à ocupação determinada, com uma ocupação
funcional predominantemente residencial.”
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Fig. 33 - Relação entre a planta de ordenamento e as linhas de Transporte Urbano

Fonte: Elaboração própria com base em cartografia CM-SJM

De acordo com Marques (1997, pp.72), “a cidade apresenta grandes áreas de malha
urbana não consolidada envolventes ao núcleo antigo/centro urbano (cruzamento da N1
com a N227), e resultantes das expansões apoiadas ou limitadas pelos elementos da
macroestrutura viária e ferroviária. (...) Comparativamente à área urbana, as áreas
industriais são muito extensas e dispersas pela forma da cidade, sendo que o PDM define,
propõe a ampliação da que se localiza a nascente do centro do aglomerado, apoiada no
IC2”. A rede viária é a estrutura na qual a urbanização se apoia para evoluir.
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Fig. 34 - Área de influência das paragens do serviço TUS

Fonte: Elaboração própria com base em cartografia CM-SJM

Quanto à área de influência, praticamente toda a cidade está servida por este serviço
(fig.34). De fora estão alguns espaços naturais e espaços urbanizáveis e periféricos: são as
áreas de menor densidade de edificado, de menor infraestruturação, onde potencialmente a
procura será menor.
As paragens estão muito próximas umas das outras: as áreas de influência sobrepõemse. Se para o utente poderá significar menores distâncias a percorrer a pé entre a paragem e
o destino final, é pouco eficiente em termos operacionais, pois implica um constante páraarranca, o que tem custos em tempo e em combustível.
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Frequência
Relativamente à distribuição temporal dos serviços, a amplitude do período de
funcionamento é superior nos dias úteis, sendo de 13h, enquanto aos sábados é de apenas
6h. Aos Domingos este serviço não se realiza todo o dia.
A frequência de 2ª a 6ª é constante ao longo do dia, não havendo qualquer distinção
entre as designadas “horas de ponta” e os restantes horários (fig.35). Há apenas uma linha
que inicia uma hora antes da outra – a linha verde – pois liga as áreas industriais,
facilitando o acesso ao emprego. Durante todo o dia o percurso repete-se de hora a hora,
uma viatura para cada linha.

Fig. 35 - Frequência de viaturas em circulação aos dias úteis (circulações por hora em toda a rede
TUS)
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Fonte: Elaboração própria com base em horários TUS

A amplitude do serviço está relacionada com a distribuição das deslocações ao longo do
dia: a grande maioria destas iniciam às 7h, sendo o principal motivo de deslocação a esta
hora o “trabalho”. Quanto ao regresso a casa ao fim do dia, termina por volta das 21h.
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Ao fim de semana a rede apenas funciona ao sábado de manhã, até às 13h, não havendo
qualquer oferta aos domingos (fig.36). A distribuição dos serviços é semelhante ao que
ocorre nos dias úteis, iniciando a linha verde uma hora antes da linha azul.

Fig. 36 - Frequência de viaturas em circulação aos Sábados (circulações por hora em toda a rede TUS)
2,5

Frequência

2

1,5

1

0,5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horas

Fonte: Elaboração própria com base em horários TUS

A principal preocupação é responder à procura associada às viagens casa-trabalho, o
principal motivo de deslocação, iniciando a linha verde uma hora antes, de modo a servir
as indústriais locais. Nos restantes horários a oferta mantém-se, beneficiando a população
idosa, os principais utentes durante esse período, pois não têm outro modo de deslocação.
Não há quebras na oferta durante o dia, não que a procura o justifique, mas é também uma
forma de “habituar” a população à disponibilização deste serviço. Nos dias e nos períodos
horários em que o trabalho não será um motivo de deslocação, como antes das 6h e depois
das 20h de 2ª a 6ª, depois das 14h aos Sábados e nos Domingos, o serviço não se efectua.
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Política tarifária
O tarifário divide-se apenas em 4 categorias: bilhete normal, passe para menores de 13
anos, passe com cartão jovem municipal ou nacional e passe da “3ª idade” com cartão
sénior. O passe é válido, não apenas na Rede TUS, mas também em toda a rede Transdev
dentro da cidade de S. João da Madeira (Câmara Municipal de S. João da Madeira, 2006a).
A definição dos valores das tarifas teve em conta este facto. Sendo que a rede TUS
funciona de forma articulada com a rede de transportes explorada pela empresa à qual foi
adjudicada a prestação deste serviço, e o valor mínimo da tarifa praticada nos transportes
interurbanos era de 0,60 euros, ficou este valor definido como a tarifa mínima do título de
transporte individual (Câmara Municipal de S. João da Madeira, 2005b). Nesta decisão foi
tido em conta o facto de os utilizadores dos transportes públicos serem pessoas, na
generalidade, com recursos financeiros limitados.
A 1 de Janeiro de 2006 o preço do bilhete individual foi actualizado, aumentando 5
cêntimos, por portaria do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Desde essa data, os preços em vigor são os que constam da tabela 13.

Tabela 13 - Tarifários dos Transportes Urbanos (euros)

Tipo de título de transporte

Preço

Preço

de

1

viagem
Bilhete Individual

0,65

0,65

Caderneta pré-comprados (10 títulos)

5

0,5

Passe mensal

15

0,34

Passe para menores de 13 anos

10

0,23

10

0,23

Passe da “3ª idade” com cartão sénior A

7,5

0,17

Passe da “3ª idade” com cartão sénior B

5

0,11

Passe com cartão jovem municipal e/ou
cartão jovem nacional

Fonte: Elaboração própria com base no tarifário TUS de 1 de Janeiro de 2006

- 104 –

Políticas de Transporte em Cidades Médias: O Papel do Transporte Urbano

O custo médio de uma viagem até ao centro será de 0,32 euros. O valor mais baixo
corresponde ao custo de uma viagem com o passe de 3ª idade cartão B e o mais caro o
bilhete individual.
Também neste caso a população idosa é a mais beneficiada, assim como os jovens.
Com o objectivo de promover o uso do transporte público, durante a Semana da
Mobilidade (segunda quinzena de Setembro de 2008) o serviço TUS foi gratuito.

Procura
Relativamente à procura por este serviço, os dados disponibilizados referem-se ao
número de passes vendidos (fig.37).

Fig. 37 - Número de passes vendidos por tipo de passe
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Fonte: Elaboração própria com base em dados TUS

A maioria dos passes vendidos são passes mensais, seguidos dos cartões sénior, B e A
respectivamente. Os passes para os mais novos – Menores de 13 anos e com Cartão Jovem
Nacional ou Municipal – são os menos procurados. No entanto, se somarmos o número de
passes com cartão sénior, vemos que a população idosa é a principal utilizadora deste
serviço, correspondendo a 48,65% dos passes vendidos.
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Síntese
O processo de tomada de decisão foi Bottom-Up: após constatarem que o serviço de
transportes urbanos não tinha horários, nem percursos definidos, estando estes à mercê do
conceito de rentabilidade das empresas privadas que o prestavam, a Câmara Municipal
decidiu responsabilizar-se pela prestação deste serviço. Utilizando como instrumentos
diversos estudos, não apenas da área dos transportes, mas também de ordenamento do
território, definiu a rede, os horários e os tarifários deste serviço. Assim como no modelo
do processo organizacional, já referido anteriormente, as alternativas consideradas vieram
de organizações cuja percepção do âmbito e seriedade do problema influenciam o conjunto
de alternativas apresentadas, ou seja, parte destes estudos foram desenvolvidos por
empresas de planeamento. E porque as organizações são críticas para a implementação,
compreender as suas capacidades, competências e recursos foram informações importantes
para os decisores aquando da escolha do projecto a implementar. Estes factores foram tidos
em conta aquando da opção por adjudicar este serviço a uma empresa privada: uma
organização que já detém os recursos e as competências para implementar e explorar este
serviço.
Algumas das medidas e projectos apresentados neste caso têm relação com as propostas
referidas em Documentos Supramunicipais. Um dos pontos referidos na Política Comum
dos Transportes é precisamente o recurso a meios colectivos acessíveis a todos os utentes.
Ao definir preços mais baixos para os idosos e também para os jovens, pretendem-se
corrigir distorções sociais relacionadas com a falta de mobilidade.
A pedonalização do Centro Cívico da cidade teve como um dos objectivos o seu
descongestionamento, promovendo as deslocações em modos suaves, uma medida presente
no Livro Verde da Mobilidade Urbana. Esta decisão promoveu também a reconquista de
espaço urbano anteriormente ocupado por transportes, neste caso, pela Estrada Nacional.
A nível ambiental, há a referir a ideia da utilização de viaturas movidas a energias
alternativas, com o objectivo de diminuir a poluição atmosférica e sonora. Embora não
tenha passado de uma experiência piloto, o recurso a viaturas a propulsão eléctrica poderia
vir a ser reformulado, de forma a torná-lo viável.
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Quanto à relação entre as deslocações da população e as características da oferta, a
frequência e o desenho da linha verde pretendem facilitar o trajecto para o emprego, pois
este é o principal motivo de deslocação nesta região, e os movimentos pendulares.
A linha azul percorre áreas residenciais, de equipamentos e serviços. Facilita os
movimentos fora da hora de ponta, cujos principais motivos são precisamente as compras e
o lazer.
No entanto, o desenho da rede, os horários e a política tarifária não facilitam a ligação
entre as áreas residenciais e as industriais: a população que reside em áreas mais afastadas
do eixo onde circula a linha verde, teria que se deslocar até um dos pontos de interface (no
centro da cidade) através da linha azul, que inicia uma hora depois da verde, ou terá que
utilizar outro meio de transporte. Caso não tenha o passe social, terá que adquirir dois
bilhetes, fazendo com que o valor de uma viagem suba para os 1,30euros.
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Conclusão Final
Este trabalho teve como objecto de estudo as políticas de implementação e gestão de
sistemas de transportes colectivos urbanos em cidades médias portuguesas.
O conceito de cidade média pode incluir um conjunto bastante diversificado de
definições: cidades com tamanho médio, com um papel de intermediação na rede urbana
regional, cidade sustentável.
As cidades que escolhemos como casos de estudo foram Braga e S. João da Madeira.
Estas desempenham papéis diferentes na estrutura urbana nacional: enquanto Braga é uma
capital de distrito, sendo pólo administrativo e de desenvolvimento da região do Vale do
Cávado e do Vale do Ave, S. João da Madeira destaca-se por ser um centro empregador no
sector da indústria. Ambas têm um papel de intermediação na rede urbana: Braga como
centro administrativo, S. João da Madeira como pólo dinamizador da região de Entre o
Douro e Vouga a nível industrial, sendo o sector secundário o que emprega mais
população. No entanto, Braga ocupa uma posição superior na hierarquia urbana nacional,
oferece um número superior de bens e serviços, sector que emprega mais população, e a
sua área de influência é, por isso, maior.
Estas cidades apresentam, também, uma dimensão média, embora com quantitativos
populacionais bastante distintos. Em 2005, Braga tinha uma população residente de
172.571 hab. e S. João da Madeira de 21.641 hab. Apesar do menor número de habitantes,
a densidade populacional de S. João da Madeira é bastante superior à de Braga devido à
conjugação da pequena área com a grande capacidade de atracção que possui.
A dimensão destas cidades garante procura suficiente a um sistema de transportes
urbanos, ao mesmo tempo que não apresentam ainda graves problemas de mobilidade,
havendo a possibilidade de estruturar políticas que solucionem ou, pelo menos evitem o
agravar destes problemas. As duas cidades escolhidas têm em comum apenas a designação
de cidades médias. Para além de dimensão e papel distinto na estrutura urbana nacional,
implementaram e desenvolveram um sistema de transportes urbanos com estrutura e
regime de exploração diferentes. A utilização da metodologia dos casos de estudo permitiu
a comparação entre estes dois casos, identificando semelhanças e particularidades. Foi

- 108 –

Políticas de Transporte em Cidades Médias: O Papel do Transporte Urbano

relevante a apresentação do contexto subjacente a cada uma das realidades, de modo a
compreendermos a forma como cada um dos fenómenos analisados se desenvolveu e os
seus impactes na realidade local.
A importância dos transportes colectivos urbanos é, em grande medida, social. A
acessibilidade a bens e serviços é essencial à inclusão social. A grande maioria dos utentes
deste tipo de serviços não pode usufruir de outro modo de transporte: por motivos
económicos, de saúde ou simplesmente por ainda não ter carta de condução. Por outro
lado, a adopção dos meios de transporte colectivos a grande escala teria importantes efeitos
na diminuição da poluição atmosférica, o que reforça a sua importância a nível ambiental.
A rigidez do percurso e dos horários, a pouca rapidez e comodidade são importantes
desvantagens na competição modal com o automóvel.
Talvez sejam estes factores que fazem com que, em ambas as cidades analisadas, o
principal modo de tansporte seja o automóvel e o segundo andar a pé.
Os hábitos de mobilidade em ambas as cidades são, aliás, semelhantes. Apresentam
percentagens elevadas de população móvel. Este valor é superior em S. João da Madeira,
apresentando, no entanto, um número médio de deslocações diárias inferior. O grupo etário
com maior volume de deslocações é o dos 25 aos 44 anos e o com menor volume o dos 65
e mais anos.
Na sua maioria as viagens implicam apenas uma deslocação. Quanto aos transbordos, o
seu número é muito superior em Braga.
A maioria das viagens é feita dentro do próprio concelho e dentro da região a que este
pertence. Fora dessa região, destaca-se o Grande Porto como pólo de atracção de fluxos.
Várias políticas pretendem melhorar a imagem e desempenho dos modos colectivos. As
políticas são resultado de decisões tomadas por agentes com poder para tal, tomadas ao
nível estratégico, táctico e operacional, não necessariamente por esta ordem. Uma
estratégia de transportes pode ser definida de forma “Tradicional”, “Bottom-Up” ou “TopDown”. De acordo com Meyer e Miller (2001) existem cinco modelos de tomada de
decisão: actor racional, compensatório, incremental, processo organizacional e de
negociação política.
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O processo de tomada de decisão em ambos os casos é diferente. No caso de Braga foi
utilizada a forma “Top-Down” e o modelo actor racional, enquanto em S. João da Madeira
foi a “Bottom-Up” e o modelo processo organizacional. Enquanto em Braga foi a definição
de objectivos a atingir que levou ao aparecimento do serviço, no caso de S. João da
Madeira foi a percepção da existência de um problema (a inexistência de horários e
percursos definidos) que levou a Câmara Municipal a concessionar o serviço.
Se no caso de Braga os estudos são realizados pela própria empresa, no caso de S. João
da Madeira os estudos são encomendados pela Câmara Municipal a entidades exteriores,
cujos resultados são depois apresentados à empresa concessionária.
As políticas definidas devem estar apoiadas na legislação existente. Em Portugal, a
legislação de Ordenamento do Território não reconhece importância à rede de transportes
urbanos, sendo apenas relevante na delimitação da sua área de actuação. Quanto à
legislação de transportes, esta necessita de ser revista. O R.T.A., ainda em vigor, foi
elaborado há já muito tempo, em 1948, quando a realidade social e política era diferente da
actual. A Lei 10/90 viria revogar o R.T.A., mas não foram publicados e regulamentados os
diplomas legais necessários à sua implementação. Com o passar do tempo, novas políticas
e prioridades vão surgindo, como a Política Comum dos Transportes, tornando também
esta Lei desajustada da realidade.
As políticas de transportes abrangem várias áreas para além dos transportes, como o
ambiente, a economia e a sociedade. Nos vários documentos de política de tansportes
referidos, as políticas incidem nos aspectos ambiental e social.
Nos casos de estudo analisados neste trabalho é possível constatar que algumas das
medidas propostas a nível supramunicipal são seguidas e aplicadas.
Em ambos os casos de estudo há a preocupação em tornar este serviço acessível a todos
os utentes, não deixando que o preço a pagar seja um entrave à sua utilização e, por
conseguinte, à mobilidade e acessibilidade. Essa preocupação está presente na definição
das diferentes tarifas e na definição de objectivos sociais por parte da Câmara Municipal de
Braga.
Tanto a frequência como os percursos, em ambos os casos, facilitam os movimentos
pendulares. Em Braga os serviços são mais frequentes nos períodos das 7h às 8h, das 12h
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às 15h e das 17h às 20h. Fora das horas de ponta, a frequência é menor. No caso de S. João
da Madeira, a frequência é igual ao longo do dia. Os percursos pretendem ligar as áreas
predominantemente residenciais e as áreas de emprego, onde se localizam a maior parte
dos serviços e as áreas industriais. Quanto à amplitude, é superior em Braga (18h),
enquanto em S. João da Madeira a amplitude varia consoante o dia da semana: nos dias
úteis é de 13h, aos sábados de 6h, enquanto aos domingos não há oferta deste serviço. Em
S. João da Madeira, o serviço de transportes urbanos tem como principal objectivo
responder a necessidades de deslocação relacionadas com o trabalho, em Braga a maior
amplitude de serviço serve outras necessidades, como o lazer.
Quanto à relação entre ordenamento do território e serviço de transportes urbanos, no
caso de S. João da Madeira, foi desenvolvido um projecto com os objectivos de promover
a deslocação em modos suaves e reconquistar espaço urbano no centro urbano, através da
pedonalização desta área. O transporte colectivo seria uma das formas de não isolar esta
área, mantendo-a acessível.
Braga, juntamente com os restantes concelhos da região do Cávado, desenvolveram um
programa de serviços colectivos, entre eles os transportes. Este documento tem o mérito de
dar uma prespectiva intermunicipal sobre o sistema de transportes e sobre a forma como
poderão ser geridos.
Enquanto a rede dos TUB tem uma relação dinâmica com o território, adaptando-se à
sua evolução, o mesmo não se passa com a rede TUS. Os TUB têm em atenção a evolução
da procura, as sugestões dos clientes e o aparecimento de novos potenciais pólos geradores
de tráfego, de modo a ajustar a oferta à procura, pretendendo com isso melhorar a resposta
às necessidades da população e, ao mesmo tempo, equilibrar os custos e os benefícios
proporcionados pelo serviço. A rede TUS, por outro lado, tem apenas cerca de 3 anos e
durante este período nenhuma alteração foi feita a qualquer dos aspectos deste serviço.
Apesar da pouca integração entre as duas linhas existentes, não há a intenção de a alterar.
O principal objectivo para a existência deste serviço é habituar a população a utilizar este
serviço. No longo prazo poderá contribuir para o descongestionamento das principais vias.
Em relação à responsabilidade ambiental, em ambos os casos foi equacionada a opção
por utilizar viaturas movidas a energias alternativas. No caso de S. João da Madeira a ideia
não foi avante devido aos custos inerentes à sua implementação. No entanto, no caso de
Braga, a ideia foi implementada com sucesso. Tem na sua frota 16 viaturas movidas a gás,
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6 híbridas e 31 a diesel. A utilização de viaturas movidas a energias alternativas teve
resultados tanto a nível ambiental como económico, reduzindo os custos totais com
combustíveis.
Os dados da procura reflectem o impacte que as políticas de transportes colectivos
tiveram na população alvo. Em relação aos TUB podemos ter acesso a dados sobre a
evolução desta. A procura tem vindo a diminuir gradualmente ao longo da última década.
Os títulos utilizados mostram uma procura fidelizada. São maioritariamente mulheres
adultas de baixos rendimentos os utentes deste serviço, ou seja, população que dificilmente
terá outra alternativa para as suas necessidades de mobilidade. Quanto aos TUS, não
podemos aferir o impacte deste serviço na população. Apenas podemos referir que quase
50% dos utentes fidelizados são população idosa.
Após a realização deste trabalho constatamos que a hipótese de partida se verifica nos
casos analisados. Os instrumentos de planeamento não encaram este serviço como
estruturante. O desenho da rede adapta-se aos usos do solo existentes, mas a forma urbana
evolui de forma independente da rede de transportes colectivos. Apenas a rede viária é
relevante e é tida em conta no desenho e estruturação da cidade.
O transporte colectivo não consegue ainda competir com o transporte individual. As
políticas implementadas visam tornar este serviço acessível à população que não tem outra
alternativa para se deslocar: idosos, jovens, população de baixos recursos económicos. Este
serviço melhora e favorece a mobilidade e acessibilidade no interior das cidades a quem se
vê limitado pela saúde, idade, poder económico para usufruir de viatura própria e das
vantagens que esta oferece.
A sua inclusão na estratégia de desenvolvimento das cidades de média dimensão,
através do planeamento dos serviços de transporte urbanos, poderia contribuir para a
optimização destes serviços e para uma maior acessibilidade no interior da área urbana. Os
instrumentos de planeamento conteriam uma caracterização do serviço, a definição da
forma de gestão e uma estratégia de desenvolvimento enquadrada pelo planeamento e
gestão urbanística. Poderia, também, passar pela criação de um instrumento de
planeamento dedicado à temática dos transportes, onde os transportes urbanos estejam
incluídos, visando a correcta organização da mobilidade a nível municipal.
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No caso de S. João da Madeira, devido ao facto do serviço ser recente, não há ainda
cartografia digital da rede nem das paragens existentes, nem há dados sistematizados sobre
a procura deste serviço. Outra das dificuldades foi o acesso a informação relativa aos
critérios utilizados na definição das paragens. Dados gerais foram-nos cedidos pelos
TUB/EM, mas no caso de S. João da Madeira nenhuma das fontes nos pode esclarecer esta
questão. Quanto a estudos que suportaram a criação das redes, também não foi possível
aceder a nenhum.
Em investigações futuras, um ponto que poderá ser aprofundado relaciona-se com os
critérios utilizados para a definição das paragens e sua localização. Outro aspecto, seria
comparar as conclusões deste trabalho com a percepção que os decisores têm acerca das
motivações, objectivos, critérios subjacentes à criação e implementação de um serviço
destes, por um lado. Por outro lado, perceber se os utentes consideram que os objectivos
estão a ser atingidos. Eles terão também uma idealização do que deverião ser as razões e
objectivos para a sua criação, quais as características que este tipo de serviços deveria ter e
a que necessidades deveria responder.
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