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1 Resumo do Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável (PMUS) de Vitoria-Gasteiz
Há quinze anos, no início do século XXI, a reputação de Vitoria-Gasteiz para o
crescimento equilibrado, o planeamento urbano cuidadoso e a preocupação
com os aspectos ambientais e sociais foi ameaçado por novos desafios. O
crescimento acelerado da cidade estava a alterar a sua escala e estrutura e,
portanto, pressionando a forma como as pessoas se deslocavam, naquela
época principalmente a pé. O sistema de mobilidade urbana e acessibilidade
de Vitoria-Gasteiz enfrentou uma situação que provocou uma preocupação
crescente em relação ao seu status e desenvolvimentos futuros tanto na
sociedade como nos órgãos de administração pública. Por isso, iniciou-se um
processo de reflexão e acção em relação ao sistema com o objectivo de
fornecer uma estrutura de objectivos, estratégias e acções coerentes para
enfrentar os problemas detectados e previstos.
Em resposta a essas questões, Vitoria-Gasteiz começou a trabalhar em um
PMSEP, denominado "Plano de Mobilidade Sustentável e Espaço Público",
em Março de 2006. O plano visava reduzir o impacto ambiental e o ruído dos
veículos e aumentar a acessibilidade dos espaços públicos. A cidade queria
dobrar os seus esforços para transformar os espaços públicos em ambientes
agradáveis para que as pessoas se reunissem novamente; em outras
palavras, devolver o espaço público para as pessoas.
Desta forma, iniciou-se um processo de consulta, que foi iniciado com a
constituição do Fórum dos Cidadãos para a Mobilidade Sustentável de VitoriaGasteiz, integrando um grupo de actores sociais, políticos e técnicos que
trabalhariam em primeiro lugar na definição de um cenário consensual sobre o
desenvolvimento sustentável do modelo de mobilidade e espaço público
desejável para Vitoria-Gasteiz.
Como resultado deste processo participativo, na Primavera de 2007, foi
assinado o Pacto Cidadão para Mobilidade Sustentável, um documento que
reflectiu esse cenário consensual e que levou a moldar, a partir desse
momento, o mapa de rotas sobre o qual a estratégia a ser seguida foi
coordenada para planear a transformação do sistema de mobilidade da nossa
cidade.

1.1 Descrição
O PMUS de Vitoria-Gasteiz ("Plano de Movilidade Sustentável e Espacio Público de VitóriaGasteiz", Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007) baseia-se nas condições extraídas do
processo de participação realizado pelo Fórum dos Cidadãos para a Mobilidade Sustentável,
que estabeleceu os seguintes 14 objectivos, agrupados em 3 áreas:

5 / 30

1.1.1 Sustentabilidade


Recuperar o conceito de sustentabilidade para Vitoria-Gasteiz, preocupando-se para
além do meio ambiente.

1.1.2 Mobilidade sustentável









Estabelecer uma nova hierarquia no uso da cidade, em que o pedestre é o
personagem principal, seguindo os meios de transporte não-motorizados e os
transportes públicos e, finalmente, o veículo privado.
Assegurar a coexistência entre os diferentes modos de mobilidade e sua
interoperabilidade, especialmente aqueles que não são motorizados.
Incentivar e promover o uso do transporte público e desencorajar o uso de veículos
particulares.
Promover e incentivar modos de transporte não motorizados.
Alcançar um sistema de transporte eficaz e eficiente em termos de uso de energia.
Promover a acessibilidade universal aos diferentes modos de transporte.
Sensibilizar e informar o cidadão sobre os diferentes modos de deslocamento.

1.1.3 Modelo da cidade








Apontar para uma cidade segura e acessível.
Alcançar uma cidade com menos ruído e emissões.
Encontrar soluções para a mobilidade que não envolvam ocupação do solo.
Integrar a mobilidade nas políticas urbanas.
Alcançar um amplo espaço público para cidadãos e espaço restrito para veículos
motorizados, dando primazia aos cidadãos em vez de veículos particulares. Boa
comunicação entre pedestres e ciclistas, bem como para transportes públicos
rápidos e frequentes com outras zonas distanciadas.
Garantir um espaço público que acolhe a vida social e económica e que integre
negócios e espaços para lazer e serviços. Um espaço público que acolhe actividades
colectivas frequentes para pequenos grupos.

Esses objectivos estão relacionados com os problemas resumidos na tabela seguinte:
Objetivo

Problemas associados

Área: Sustentabilidade
1. A sustentabilidade inclui
transporte



Diminuição do nível de habitabilidade urbana apesar
dos esforços voltados para a qualidade ambiental







Aumento da duração das viagens
Aumento das viagens metropolitanas
Aumento em viagens de média e longa distância
Consolidação da "propriedade" e uso do carro
Desequilíbrios e tendências negativas na divisão

Área: Mobilidade sustentável
2. Nova hierarquia
3. Coexistência e
interoperabilidade entre
métodos
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modal
Baixa competitividade dos transportes públicos

6. Eficiência energética



Impactos negativos do uso do carro

7. Acessibilidade universal



Aumento do efeito de barreira das infra-estruturas



Desequilíbrios e tendências negativas na divisão
modal



Impactos negativos do uso do carro






Aumento da duração das viagens
Diminuição do nível de habitabilidade urbana apesar
dos esforços voltados para a qualidade ambiental
Redução da disponibilidade do espaço público para o
cidadão
Baixa competitividade dos transportes públicos



Perda de "proximidade" como valor urbano

4. Mais transportes públicos
e menos carros
5. Mais pedestres e ciclistas

8. Sensibilizar e informar
Área: modelo da cidade
9. Mais segurança
10. Menos ruído e
contaminação
11. Sem consumir solo
12. Transporte e integração
do território
13. Mais espaço público
para métodos sustentáveis
14.
Qualidade
e
complexidade do espaço
público



Tabela 1: Objectivos do PMUS de Vitoria-Gasteiz e problemas associados

O PMUS, bem como as conclusões do processo de participação que servem de base
inspiradora, não especificam explicitamente as estratégias a serem implementadas. No
entanto, o PMUS de Vitoria-Gasteiz define medidas a serem implementadas. As 81 medidas
específicas no processo de participação no PMSEP foram reunidas em 27 medidas e
agrupadas em 6 tópicos:
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Topico

Medidas
(1) O desenvolvimento de uma nova unidade urbana, os superblocks, (~
400x400m, veja o próximo capítulo) dedicados à motorização e
constituídos por um perímetro de estradas principais. A união deste
tipo de unidade cria uma rede de estradas básicas ao longo da qual
circula toda a motorização, especialmente a passagem de veículos
(2) Para as ruas dentro da unidade urbana, a circulação dos veículos que
passam é restrita e a circulação do resto dos veículos é permitida:
veículos do residente, carga e descarga, emergências, serviços, etc.
Circulação de
(3)
Como critério geral, nas estradas da cidade, as faixas para veículos
veículos
devem ter 2,5 m de largura, com o objetivo de reduzir a velocidade,
aumentar a capacidade de fluxo e aproveitar o espaço restante (hoje a
maioria das faixas tem mais de 3 m de largura ) para usar, quando
apropriado, as ciclovias e as faixas de autocarro
(4) Um novo sistema de semáforo de ciclo curto
(5) A proposta de usar o esboço da actual estação ferroviária entre a Av.
Gasteiz e Los Herrán como uma rede subterrânea básica
(6) Criação da Sociedade Municipal de Estacionamento
(7) Construir 13.544 vagas de estacionamento subterrâneas para
residentes e visitantes rotativos, em parques de estacionamento
localizados em toda a cidade
(8) Estabelecer, na fase inicial, uma área de estacionamento "verde" (livre
apenas para residentes) dentro dos superblocks. Nas estradas
básicas, estabelecer o sistema de regulação do estacionamento para
veículos rotativos (OTA)
(9) Para remover, na segunda fase, os estacionamentos de superfície do
interior dos superblocks e para manter o sistema OTA nas estradas
Estacionamento
básicas, desde que este seja compatível com a implantação de pistas
cicláveis e autocarros
(10) Construir seis plataformas logísticas de 35x35m e duas de
20x25m, fazendo uso da construção da rede de parques de
estacionamento
(11) A proposta de cinco parques periféricos (Park & Ride) com o
objetivo de impedir que um número significativo de veículos vindos de
zonas periférias entre na cidade. Estes parques de estacionamento
estão ligados à rede de transportes públicos
(12) Implementar uma nova rede de autocarros para aumentar a
frequência do serviço e acomodar o trânsito, reduzindo as linhas
atuais de 18 a 7
(13) Para criar 68,3 km de linha de autocarro segregada
(14) Implantar duas linhas de autocarro de alta capacidade (BRT), uma
Transporte
das quais cruza a cidade de leste a oeste seguindo a atual via férrea e
público
a outra para atender a função de distribuicão, seguindo o anel externo
(15) Conectar a rede de autocarros da cidade com os autocarros da
provincias próximas, criando intercâmbios, em pontos estratégicos
(nova estação, etc.) do segundo anel urbano
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(16) Estabelecer os intercâmbios de autocarros e bicicletas com o
sistema de empréstimo de bicicletas, especialmente nos polígonos
industriais
(17) Para converter paragens de autocarros em pontos nodais da
cidade: aprimorando o intercâmbio de métodos de transporte
sustentáveis e promovendo0 o meio ambiente (recolha de energia,
seleção de resíduos, etc.) e informações urbanas com a instalação de
sites locais
(18) Criar uma central de bicicletas com o objectivo de gerir a nova
rede (manutenção, infraestruturas, sinalização, etc.), o serviço de
partilha de bicicletas e o serviço de educação, comunicação e
participação para promover este modo de transporte
(19) Completar a rede principal existente de pistas ciclaveis, tornandose assim uma rede contínua e segura que presta serviços a toda a
Bicicletas
cidade
(20) Desenvolver uma rede secundária de pistas cicláveis de acesso a
todos os bairros.
(21) Completar os pontos de partilha de bicicleta, com um serviço que
funciona durante todo o ano
(22) Criar uma rede de percursos urbanos para pedestres, com
continuidade e de alta qualidade, que cobre toda a cidade. A sua
sobreposição com a rede de estradas básicas deve ser evitada, tanto
quanto possível, para aumentar o conforto e a segurança
(23) Fazer das ruas interiores dos superblocks em uma única seção,
com o objetivo de tornar a acessibilidade universal para todos,
incluindo aqueles com mobilidade reduzida e garantir que a
velocidade dos veículos motorizados (residentes, carga e descarga,
Percursos
emergências, etc.) se adapte a a velocidade das pessoas que se
urbanos
deslocam a pé. Os superblocks são `10 areas' (velocidade limitada a
10km / h). A implantação geral dos superblocks será feita em fases
(veja a próxima seção para obter mais informações)
(24) As propostas relativas a percursos especiais, em primeiro lugar,
são o alongamento do caminho actual que leva ao parque de Armentia
a partir da aldeia / bairro de Abetxuco e, em segundo lugar, a criação
no devido curso de um caminho que une o cinturão verde de leste a
oeste, atravessando a cidade, através da actual via férrea
(25) Aumentar a zona verde urbana, expandindo seu volume nas ruas
onde possível. Com a transformação das ruas em uma única seção,
dentro dos superblocks, é possível aumentar o número de unidades
arbóreas
(26) Estabelecer rotas para peões que são atraentes em relação às
Espaços verdes
zonas verdes e sua mudança de cor durante as diferentes estações.
urbanos
Foram elaborados mapas da vegetação actual e foram propostas
modificações para criar passeios atraentes devido às suas cores
durante as diferentes épocas do ano
(27) Criar uma passagem urbana verde que une o cinturão verde de
Leste a Oeste seguindo a actual via férrea
Tabela 2: Lista de medidas consideradas pelo PMUS de acordo com os tópicos
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A principal ferramenta conceitual proposta pelo PMSEP para atingir seus os objectivos é o
superblock. Como pode ser observado na próxima seção (Figura 1), o superblock consiste,
essencialmente, em uma nova priorização da estrada e dos blocos urbanos em que,
dependendo da sua disposição, as ruas são classificadas em dois tipos. Por um lado, uma
parte da estrada vem formar uma rede de estradas básicas e articula a mobilidade do
tráfego motorizado que passa (circulação de transportes públicos e carros particulares). Por
outro lado, esta encerra o conjunto de blocos ou superblocks, cujas ruas interiores dão
primazia ao modo pedestres e ciclável e o espaço público é dedicado mais à interacção
social do que à mobilidade.
Graças ao layout dos superblocks, o movimento dos carros que passam dentro dos
superblocks é reduzido, as linhas de transporte público são reorganizadas para que sejam
mais directas e eficientes, e o espaço seja obtido para favorecer métodos mais sustentáveis
e promover outras diferentes utilizações do espaço público para além da mobilidade.
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2 Esquema de Superblock De VitoriaGasteiz.
Superblocks representam um esquema inovador de planeamento urbano para
reintegrar o espaço público ocupado por carros particulares nas ruas e
devolvê-lo às pessoas. Os superblocks promovem a vida social dos vizinhos,
permitindo diferentes usos, além da mobilidade, do espaço público.

Figura 1: O conceito de superblock (fonte: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)

2.1 Descrição do problema
Antes da recente fase de crescimento e desenvolvimento urbano que começou no início do
século XXI, Vitoria-Gasteiz (País Basco, Espanha) caracterizou-se por uma forte cultura de
mobilidade pedestre. O tecido urbano relativamente pequeno, compacto e plano ofereceu
um cenário ideal para o transporte não motorizado. No entanto, essa cultura está agora
ameaçada pelo aumento do carro particular na divisão modal, como resultado do
crescimento do tamanho da cidade, onde a mobilidade dos pedestres não é mais
competitiva.
Por isso, a parte principal do espaço público em Vitoria-Gasteiz é actualmente dedicada a
carros particulares (vias de transporte, vagas de estacionamento, etc.). Quando a primeira
análise do espaço público foi concluída, como um passo anterior para o projecto de um
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e Espaço Público (PMUSEP), os números
mostraram que > 70% foi reservado para o uso exclusivo de carros particulares, apesar de
quase 70% de um percurso típico do dia do trabalho em Vitoria-Gasteiz é realizado a pé.
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Como resultado, o PMUSEP foi projectado para expandir drasticamente o espaço para os
pedestres.
Além disso, observou-se que mais de um terço da população ficou exposta a níveis de ruído
acima dos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e que isso foi em
grande parte foi graças a carros particulares. Além disso, os carros representavam uma das
principais fontes das emissões de gases nocivos dentro da cidade.

2.2 Como funciona
O modelo de superblock representa o mestre do PMUSEP de Vitoria-Gasteiz, desenvolvido
em 2009. Um superblock é um espaço geográfico que cobre vários blocos de cidades
(Figura superior). O modelo de superblock reserva o espaço dentro do superblock para
pedestres e ciclistas. Os carros particulares e os transportes públicos estão restritos às ruas
que cercam esses blocos (as chamadas estradas principais).
Seguindo este esquema, Vitoria-Gasteiz identificou uma nova estrutura de mobilidade e
espaço, composta por 77 superblocks para implementação progressiva. Este estudo
preliminar fornece as ferramentas para avaliar e planear o projecto final e implementação de
cada um dos superblocks, permitindo integrar os trabalhos com outras medidas propostas
para melhorar a mobilidade na cidade, como a nova implementação da rede de transporte
público, restrições de acesso ao centro da cidade, novo regulamento de semáforos para a
nova rede de transportes públicos, nova implantação de rede de pedestres e pistas de
bicicleta e logística urbana, etc.
A este respeito, cada melhoramento da rua realizada nos últimos anos seguiu o quadro
acima mencionado.

Figura 2: Um exemplo de um superblock implementado em Vitoria-Gasteiz; Prado Street.
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2.2.1 Benefícios e para quem os são
Os principais objectivos do modelo de superblock foram a recuperação do espaço público
para pedestres (redução da ocupação de carros particulares), redução da poluição sonora e
emissão de gases nocivos, para permitir uma maior diversidade de actividades e melhor
acessibilidade na área interposta, para promover os transportes públicos e, por fim, melhorar
a segurança rodoviária.
A superfície pedestre no superblock piloto, que exigiu obras públicas pesadas, aumentou de
45% da superfície total, antes da intervenção, para 74% depois da intervenção. Além disso,
os níveis de ruído medidos na área piloto reduziram de 66,50 dBA para 61,00 dBA após a
implementação do superblock. Esses resultados estão directamente relacionados à redução
do número de veículos motorizados na zona. A este respeito, houve uma redução de 42%
nos níveis de CO2, 42% de redução nos NOx e 38% de redução nas partículas de
PM10

Figura 3: Um exemplo de um superblock implementado em Vitoria-Gasteiz; Rua Sancho el
Sabio.

2.2.2 Desvantagens, perigos
O alto custo das transformações a serem implementadas deve ser uma barreira a ser
resolvida. De qualquer forma, é viável trabalhar de acordo com este esquema em várias
fases. No nosso caso, após a crise financeira de 2008, e devido ao contexto de crise da
economia local, o município adaptou os planos para implementar todos os superblocks no
centro da cidade sem gastar uma grande quantidade de dinheiro para fazer obras públicas e
enfrentar grandes mudanças na estrutura das ruas. Este plano baseava-se na definição e
sinalização das ruas de baixa velocidade, de modo a forçar os veículos motorizados a
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adaptar sua velocidade à dos pedestres e ciclistas. Da mesma forma, a instalação de vários
elementos no pavimento (caixas de flores, etc.) contribuiria para a redução desejada da
velocidade do carro. Os planos de intervenção para um total de 47 ruas foram modificados
seguindo esses critérios.

2.2.3 Análise das partes interessadas - quem são os impulsionadores, quem
são oponentes
Desde Setembro de 2008, um grupo de trabalho permanente teve uma reunião semanal
com técnicos e políticos, a fim de assegurar um forte consenso quanto às medidas a serem
implementadas.
O desenvolvimento de uma nova rede de transportes públicos, seguindo o modelo
superblock, suscitou preocupações entre os cidadãos directamente afectados pela
mudança. Um contacto permanente com as associações de cidadãos foi mantido pelo
município.
A redução do número de lugares de estacionamento na rua e a expansão do espaço de
estacionamento pago regulado no centro da cidade foram outra fonte de preocupação.
Cidadãos e algumas associações de comerciantes criticaram tais acções.
Uma campanha global de comunicação e conscientização para o PMUSEP foi projectada e
lançada para criar uma percepção conceitual favorável nos cidadãos para uma nova cultura
de mobilidade sustentável. A campanha incluiu publicidade em jornais, em abrigos de
autocarro, publicidade exterior, rádio e internet, etc.
Encontramos também alguma oposição ao conceito entre os técnicos do município e as
partes interessadas políticas. No entanto, após intensas sessões de trabalho, a maioria dos
agentes envolvidos na mobilidade urbana de Vitoria-Gasteiz concordou com o modelo de
superblocks e assinou um Pacto para reforçá-lo e apoiá-lo.
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Figura 4: Um exemplo de um superblock implementado em Vitoria-Gasteiz; Rua Sancho el
Sabio.

2.3 Enquadramento jurídico
O modelo é a peça principal do PMUSEP de Vitoria-Gasteiz, e será integrado ao Plano
Mestre Urbano da Cidade e, portanto, possui pleno apoio das leis e regulamentos locais.
Devido à complexa distribuição de poder do País Basco, existem alguns aspectos que
devem ser acordados com outras administrações. Especificamente, as estradas e a
mobilidade fora do núcleo da cidade são geridas pelo poder provincial; As instalações estão
nas mãos do governo regional; e as grandes infra-estruturas, como as linhas e infraestruturas de comboios interurbanos, são controladas pelo governo espanhol.
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Figura 5: Superblock implementado em Vitoria-Gasteiz; Rua Sancho el Sabio. Antes e
depois

2.3.1 Opções políticas para cidades
Um modelo como este reduz o espaço para carros particulares e muda dramaticamente a
estrutura do espaço público, e representa uma grande inversão do orçamento, por isso é
muito influenciado pelas decisões políticas.
Em primeiro lugar, o poder político local deve concordar com o modelo e receber o apoio de
outros partidos políticos, para chegar a um consenso quanto à sua implementação.
O modelo pode ser adaptado ao estado actual: os decisores políticos podem decidir aplicar
mudanças radicais, mas se a oposição for forte e o orçamento for médio, uma metodologia
de transição pode ser aplicada para realizar acções mais leves, menores e mais baratas
(por exemplo, usando sinalização e pintura) sem perder de vista o objectivo principal.

2.3.2 Quem (na administração da cidade) tem que trabalhar nisso
A cidade possui um grupo de trabalho permanente composto por técnicos dos vários
departamentos que afectam a mobilidade da cidade. O grupo de trabalho é coordenado pelo
Centro de Estudos Ambientais (CEA) de Vitoria-Gasteiz, entidade que faz parte da estrutura
municipal, que tem seus próprios poderes.
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Os participantes no grupo de trabalho são: Departamento de Planeamento Urbano,
Departamento de Meio Ambiente, Serviço de Trânsito, Polícia Local e a entidade local de
transporte público (TUVISA). Os representantes políticos dessas estruturas municipais
também participam nas reuniões.
Aspectos relacionados a poderes além do âmbito local são discutidos fora do município, nos
níveis do fórum provincial ou regional.

Figura 6: Superblocks implementados em Vitoria-Gasteiz. Antes e depois

2.4 Práticas boas e práticas más (EXEMPLOS BREVE)
A integração do modo de ciclável no esquema de superblock (pistas de bicicleta segregadas
nas ruas principais externas, integração e acalmia de tráfego nas ruas internas) aumenta o
uso da bicicleta e ajuda os ciclistas a deixar as os passeios como via. No entanto, as
mudanças de infra-estrutura, por si só, não resolvem o conflito entre pedestres e ciclistas e
são necessárias medidas tanto regulatórias (policiais) quanto educacionais.
A nova rede de transportes públicos resultante do esquema de superblock foi optimizada,
reduzindo o número de linhas, ao mesmo tempo que oferece linhas mais frequentes e
directas; como consequência, o número de passageiros ainda está a aumentar. No entanto,
actualmente, não resolve a mobilidade para algumas das indústrias localizadas na periferia
urbana (onde o carro privado permanece como o modo mais utilizado).
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2.5 Quadro temporal
O desenvolvimento do esquema de superblock é um esforço a longo prazo. Ele deve ser
integrado em um PMUS e sua implementação durará vários anos. Em Vitoria-Gasteiz, a
implementação começou no ano de 2008 e durará até, pelo menos, ano 2023.

Figura 7: Um exemplo de um superblock implementado em Vitoria-Gasteiz; Rua Fermin
Lasuen.

Se uma abordagem radical é usada, os custos são muito altos porque as acções afectam
toda a estrutura da cidade. As ruas devem ser totalmente remodeladas, a rede de
transportes públicos deve ser redesenhada, é necessário criar parques de estacionamento
subterrâneos, etc.
A este respeito, em Vitoria-Gasteiz, no contexto actual da crise, nos últimos anos não foi
possível implementar esses tipos de medidas da mesma forma que as realizadas no início
do PMUSEP da cidade. Mais trabalhos na estrutura do superblock deverão ser realizados
com acções mais leves (e mais baratas).
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2.6 Perguntas em aberto
À medida que a cidade estende seu tamanho e as distâncias de viagem médias se tornam
mais longas, representam um desafio para resolver como aplicar o modelo superblock nos
novos bairros localizados na periferia.
As necessidades de mobilidade são o resultado de problemas de acessibilidade (as pessoas
precisam deslocar-se e escolher um determinado modo de transporte, dependendo de onde
trabalham, socializam, fazem compras, etc.), de modo que se torne evidente que a
segregação das actividades actua contra a promoção desejada de mobilidade activa e ajuda
a manter o carro privado como um modo de transporte principal. Portanto, o planeamento
urbano representa o factor chave que deve ser abordado quando lidamos com a mobilidade.

2.7 Possíveis desenvolvimentos futuros
Como os superblocks devem estar no centro de um PMUS, o seu desenvolvimento depende
da vontade política de melhorar a mobilidade nas cidades de forma sustentável.

2.8 Como e onde se encaixa um PMUS
O modelo de superblock é o conceito principal (a espinha dorsal) por trás do PMUS de
Vitoria-Gasteiz.
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3 Monitorização e Avaliação
Entre as ferramentas utilizadas pelo PMUS de Vitoria-Gasteiz, este
documento descreve três delas que podem ser valiosas para qualquer cidade
que esteja disposta a aprender a avaliar o seu PMUS:
(1) Relatório de avaliação de PMUS
(2) Avaliação do projecto europeu CIVITAS MODERN
(3) Inquérito ao painel TRANSBICI

3.1 Relatório de avaliação de PMUS
O principal resultado que Vitoria-Gasteiz em relação à monitorização e avaliação de seu
PMUS foi a produção do documento com o título "Relatório de avaliação do Plano de
Mobilidade Sustentável e Espaço Público e o Plano Director de Mobilidade Ciclável de
Vitoria-Gasteiz" (Informe de Avaliação do Plano de Movilidade Sustentável e Espacio
Público e do Plano Diretor de Movilidade Ciclista de Vitória-Gasteiz "; Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, 2017). A versão em inglês estará disponível em breve.
Esse documento visa ser um instrumento para encorajar a reflexão sobre a transformação
realizada nesta última década na mobilidade de Vitoria-Gasteiz. Representa um exercício de
avaliação para auxiliar na preparação da nova fase do PMUS da cidade e, em geral, para
melhorar a mobilidade futura em Vitoria-Gasteiz. Por um lado, foi realizada uma avaliação
intercalar do PMUS para identificar os progressos realizados e os requisitos de reajuste dos
seus objectivos e medidas, a fim de alimentar a próxima fase de planeamento até 2023. Por
outro lado, uma avaliação do Plano Ciclável após o final do período de validade para
avançar na elaboração de um novo plano.
Este processo de avaliação das ferramentas de planeamento acima mencionadas foi
realizado de acordo com a metodologia proposta no recente guia: "Manual de
Monitoramento e Avaliação CH4LLENGE: avaliação do impacto das medidas e
avaliação dos processos de planeamento da mobilidade" (Gühnemann, 2016). Este guia
estrutura informações sobre os planos a serem avaliados em quatro blocos: objectivos,
estratégias, instrumentos / medidas e recursos, que correspondem aos diferentes aspectos
da implementação de um plano e associam uma categoria de indicadores a cada bloco.






Indicadores de resultados: medir os impactos reais em relação aos objectivos
estabelecidos.
Actividade de transporte ou indicadores de resultados intermediários: descreve
mudanças no sistema de transporte que podem estar relacionadas com o sucesso
das estratégias.
Indicadores de saída: mede o grau em que os instrumentos ou medidas foram
implementados e se os serviços melhoraram.
Indicadores de entrada: fornecer informações sobre a quantidade de recursos
necessários para a execução do plano, incluindo os custos, proporcionando,
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portanto, transparência na implementação do Plano e possibilitando a avaliação de
sua eficiência na utilização de recursos.

Estrutura lógica do PMUS
Medido por

Elementos PMUS

Indicadores
de

Objetivos

resultados
Indicadores
de atividade

Estratégias

de
transporte

Indicadores

Instrumentos

de saída

Indicadores

Recursos

de entrada
Contribui para

Figura 8: Estrutura do PMUS de acordo com o projecto CH4LLENGE.

Os dados recolhidos para fins de avaliação são de dois tipos. Por um lado, e seguindo a
metodologia acima mencionada, é utilizada uma lista detalhada de indicadores, que são
agrupados em categorias (resultado, actividade de transporte, saída e entrada) de acordo
com sua associação com os diferentes blocos de informação e que ajudam a medir e avaliar
os diferentes aspectos da implementação de cada plano. Por outro lado, uma série de
entrevistas com diferentes pessoas relacionadas com a mobilidade dentro do município,
ajudam a definir o contexto e a contrastar qualitativamente os dados recolhidos com os
diferentes indicadores, a fim de alimentar o diagnóstico base para futuras etapas de
planeamento.
Os resultados da análise quantitativa dos indicadores são apresentados com a técnica de
aproximação através de listas de verificação, comparando sua evolução no tempo com as
direcções de mudança desejadas e / ou com os limiares de realização estabelecidos. Para
cada um dos planos, os resultados são apresentados de acordo com os "avanços na
mobilidade" por objectivo (resultados dos indicadores de actividade objectiva e de
transporte) e de acordo com os "avanços na implementação" (resultados dos indicadores de
saída e entrada).
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Os resultados da análise qualitativa baseada nas entrevistas são apresentados como uma
síntese dos tópicos abordados nas entrevistas, organizados segundo critérios de relevância
e significância em relação aos objectivos da avaliação.
Ambas as análises permitem realizar um diagnóstico do estado actual do sistema de
mobilidade e acessibilidade e identificar os elementos-chave para a próxima fase do PMUS.

3.1.1 A metodologia de avaliação
Os indicadores seleccionados para avaliar os planos foram agrupados de acordo com os
objectivos, e foram criadas as seguintes categorias: indicadores de resultados, indicadores
de actividade de transporte (intermediário), indicadores de entrada e saída. A selecção de
indicadores foi adaptada por objectivos, estratégias, medidas e recursos.
Uma longa lista de indicadores foi extraída de vários projectos, incluindo DISTILLATE
(Marsden et al., 2005), ADVANCE / QUEST (Duportail & Meerschaert, 2013; Barham et al.,
2012), PROPOLIS (Lautso et al., 2004), Cost Action 356 `Para a definição de um transporte
mensurável ambientalmente sustentável (EST) '(Jourmard & Gudmundsson, 2010),
CityMobil (Marsden et al., 2007), bem como da literatura académica recente (Gudmundsson
& Sørenson, 2013; Haghshenas & Vaziri, 2012; Litman, 2011; Litman, 2016; Castillo &
Pitfield, 2010; Marsden et al., 2006). A partir dessa base, escolhemos os indicadores
considerados mais relevantes para os objectivos, estratégias, medidas e recursos incluídos
nos planos. A selecção foi baseada em dois critérios principais: relevância /
adequação e facilidade de disponibilidade / cálculo.
A enumeração dos indicadores segue a estrutura proposta pela metodologia CH4LLENGE.
Essa estrutura foi completada com mais alguns indicadores em todas as categorias.
Eventualmente, cada um dos elementos do plano apresentou um conjunto de indicadores
nos seguintes itens:





Objectivos: do indicador número 0 ao número 38.
Estratégias: do número 39 ao número 55.
Medidas: do número 56 ao número 69.
Recursos: do número 70 ao número 78.

Além disso, incluímos indicadores específicos para cada modo de mobilidade e os
marcamos com um índice alfabético incluído no número do indicador, de acordo com o
seguinte esquema:





Modos motorizados: 'a'
Transportes públicos: 'b'
Bicicleta: 'c'
Peão: 'd'

A lista de indicadores do PMUS foi completada com alguns indicadores retirados do Plano
de Indicadores de Sustentabilidade Urbana 2009 (Agencia de Ecologia Urbana de
Barcelona, 2010) e dos relatórios locais da Agenda 21. No que diz respeito ao Plano
Ciclável, também incluímos 26 dos 28 indicadores inicialmente propostos nesse Plano (2
indicadores de produção, 6 indicadores de actividade de transporte e 18 indicadores de
resultados). Alguns deles foram ligeiramente modificados, de acordo com os dados
disponíveis atuais.
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Os indicadores de resultados foram agrupados em dois subconjuntos: indicadores-chave e
indicadores adicionais. Algumas tabelas foram produzidas para mostrar o nome e a
descrição de cada indicador, a definição (ou método de cálculo, caso não possa ser medido
directamente), área de aplicação, fonte de dados, direcção desejada de sua mudança, ano
de referência e regularidade. Em segundo lugar, outras tabelas mostram os indicadores de
actividade de transporte usados para avaliar o efeito da implementação de estratégias e
identificar as causas potenciais que levam aos resultados desejados. Como no caso
anterior, cada indicador é detalhado com seu nome e descrição, definição (ou método de
cálculo, caso não possa ser medido directamente), área de aplicação, fonte de dados,
direcção desejada da sua mudança, ano de referência e regularidade, em terceiro há
tabelas que contêm indicadores de saída que são usados para monitorizar o progresso na
implementação das medidas. Essas tabelas oferecem uma visão global do avanço nesse
conjunto de indicadores. Por último, e apenas para o Plano Ciclável, duas tabelas contêm
indicadores de entrada relacionados aos recursos utilizados para desenvolver o Plano
Ciclável (pois esse Plano possui recursos dedicados ao desenvolvimento de cada uma das
medidas). O PMUS não possui recursos específicos associados às acções, por isso
consideramos que era mais adequado não incluir indicadores de entrada. Em vez disso,
incluímos as despesas globais das medidas associadas a cada objectivo.
Dois objectivos do PMUS, com o titulo, '(# 1) Sustentabilidade inclui transporte' e '(# 12)
Transporte e integração de território' (veja o capítulo 1 do presente documento), não foram
incluídos nas descrições e / ou análise numérica porque o Plano não tem qualquer medida
referente a esses objectivos, portanto, eles não possuem nenhum indicador associado. No
entanto, foram avaliados de forma qualitativa.
Para avaliar os indicadores utilizamos as aproximações com base em listas de controlo.
Esse método compara a evolução temporal dos indicadores com as direcções de mudança
desejadas ou os limiares de realização estabelecidos. É útil avaliar se a mudança ou
desenvolvimento está tendo a evolução desejada. A maioria dos indicadores de PMUS
desejava alterar as direcções, mas não possuí limites de realização. Portanto, nesses casos,
a avaliação não foi capaz de avaliar a "realização" do objectivo / medida e só produziu uma
avaliação das "tendências" dos indicadores.

A avaliação foi abordada a partir de duas perspectivas:




Avanço para o cenário de mobilidade planeado, utilizando a avaliação dos
indicadores avançados em relação aos objectivos e os indicadores da actividade de
transporte.
Avanço na execução dos planos, usando os indicadores de saída e, se disponível,
também os indicadores de entrada.

Cada bloco de indicadores obteve um valor de avaliação global, por meio de dois
parâmetros: percentagem de sucesso baseada em tendências, usada nos indicadores sem
limite de realização e percentagem de sucesso com base em realizações, usadas nos
indicadores com limites de realização. Em relação aos indicadores de entrada / saída,
também calculamos o grau de implementação (percentagem) das medidas.
Por outro lado, a avaliação incluiu entrevistas com pessoas-chave no campo de mobilidade
local. As pessoas entrevistadas eram técnicos de mobilidade local e outras pessoas que
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trabalham em áreas relacionadas à mobilidade do município, tanto em outros níveis
administrativos públicos quanto em empresas e associações privadas. As entrevistas
tiveram dois objectivos. Por um lado, o objectivo era definir o contexto e corroborar,
qualitativamente, os dados dos indicadores. Essa análise qualitativa leva a uma melhor
compreensão e interpretação das mudanças identificadas na parte quantitativa. Por outro
lado, as entrevistas alimentam a construção de um diagnóstico preliminar que será usado
em estágios de planeamento futuros.
A análise qualitativa foi a base para obter evidências e traços das "histórias por trás das
figuras e aprender delas" (Dziekan et al., 2013, página 80). A realidade é complexa e pode
ser diferente para cada uma das partes interessadas em mobilidade. Existe uma
multiplicidade de desafios, incluindo aspectos culturais, limitações de tempo, falta de apoio
político, problemas técnicos, problemas para obter dados importantes, público céptico, falta
de comunicação e assim por diante. As conversas com os agentes chave permitiram criar
uma narração dos planos e seu contexto, identificando os problemas surgidos durante o
processo de planeamento e execução e suas causas prováveis, e propositando algumas
acções possíveis para corrigir desajustes nas futuras actividades de planeamento e mudar o
foco de objectivos. Os agentes entrevistados foram seleccionados de acordo com sua
relação com as dinâmicas mais recentes que ocorreram no sistema de mobilidade e com os
vectores para futuras transformações. Entre as possíveis entrevistadas, escolhemos as que
consideramos essenciais para a análise, embora, eventualmente, não pudéssemos
encontrá-las devido a questões logísticas.
Por fim fizemos 13 entrevistas. A maioria das entrevistas foi presencial e foi feita de 20 a 22
de Julho de 2016. Algumas foram feitas por telefone ou videoconferência. As entrevistas
foram feitas seguindo um quadro semiestruturado, para cobrir todos os objectivos da
análise. Sua duração foi de cerca de 1-2 horas, dependendo da quantidade de perguntas
cobertas. Em alguns casos, houve contactos subsequentes (por telefone e correio) para
esclarecer alguns aspectos. O conteúdo das entrevistas foi organizado em torno dos
seguintes pontos:
1. Objectivos das políticas de mobilidade sustentáveis
 Desde o início do processo de mudança na mobilidade de Vitoria-Gasteiz (2006), o que
levou ao PMUS em 2008 e ao Plano Ciclável em 2010?
 Quais os objectivos alcançados e em que medida?
 Que objectivos ainda não foram alcançados, ou não serão totalmente alcançados?
 As expectativas estão cumpridas? Em que medida?
2. Resultados das políticas implementadas
 Quais foram os benefícios (se houve)? (da perspectiva dos cidadãos, das instituições e

da sua própria perspectiva)
 Apercebeu-se de resultados negativos?

3. Avaliação do processo de implementação
 Qual foi a coordenação entre instituições e dentro da autoridade local e com outras

ferramentas de planeamento durante o processo de implementação?
 Quais as barreiras que encontrou ao implementar as acções previstas?
 O que aprendeu durante o processo?
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4. Desafios e ameaças
 Quais são os desafios a serem resolvidos para as futuras ferramentas de planeamento?
 Existem riscos ou ameaças que poderiam potencialmente comprometer o sucesso ou a

eficiência das acções previstas?
5. Avaliação global das políticas implementadas
 Comentários livres sobre as políticas de mobilidade sustentável desenvolvidas nos

últimos 10 anos (2006-2016).

3.2 AVALIAÇÃO DO PROJETO EUROPEU CIVITAS MODERN
Vitoria-Gasteiz participou do projecto CIVITAS MODERN de 2008 a 2012. Foram
desenvolvidas dez acções de mobilidade nesse período, e uma delas foi directamente
relacionada à criação de vários superblocks (a principal peça do PMUS da cidade).

Os principais resultados nesta medida foram os seguintes:









Foram elaborados projectos detalhados para desenvolver 15 superblocks no centro
da cidade, além do superblock demonstrativo (piloto) e do superblock central. Esses
17 superblocks foram criados e trabalhados no final do projecto MODERN.
Elaboração de um plano detalhado para desenvolver um superblock piloto no centro
da cidade.
Desenvolvimento da superblock piloto em toda a extensão; desenvolvimento do
superblock central.
A superfície pedestre no superblock piloto aumentou de 45% da superfície total antes
da intervenção para 74% depois da intervenção.
Ruído medido no superblock do piloto antes da acção: 66,50 dBA, e após a acção:
61,00 dBA. O resultado está directamente relacionado à redução de veículos
motorizados na zona.
Redução de 42% em CO2; Redução de 42% em NOx; 38% de redução nas
partículas (no superblock do piloto).

Os impactos da implementação foram avaliados contando os fluxos de tráfego de veículos,
bicicletas e pedestres no superblock piloto. Além disso, com um velocímetro e um
sonómetro medimos a velocidade média dos veículos e o nível de ruído. Por fim, foi
realizado um questionário telefónico para avaliar a percentagem de população que aprova a
medida.
Em suma, um conjunto de indicadores foi estabelecido para medir a evolução da medida.
Nós estabelecemos uma linha de base - uma situação inicial - para representar o ponto
temporal inicial da avaliação. A situação no ano de 2009 foi tomada como linha de base, já
que a maioria das medidas ainda não foram aplicadas. Também definimos um cenário BAU
(business as usual) para que possamos comparar a evolução esperada se a medida não foi
realizada com a evolução real. Para conhecer o status dos indicadores antes de
implementar a medida, vários tipos de contagem de tráfego foram realizados dentro do
superblock principal. O fluxo de tráfego motorizado foi realizado em vários contadores
automáticos colocados nas ruas. As contagens foram realizadas em diferentes locais da rua,
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em diferentes direcções e em diferentes momentos. Quanto à recolha de dados para
pedestres e bicicletas, as contagens manuais foram realizadas em um cruzamento de dados
durante 12 horas (das 8:00 às 20:00).
Para obter dados ex-post, as contagens manuais de carros, pedestres e bicicletas foram
realizadas após a medida ter sido desenvolvida. Além disso, as contagens manuais foram
repetidas em maio de 2011 para obter resultados adicionais ex-post para confirmar o
impacto da medida. No que diz respeito às emissões, a assunção de um valor médio das
emissões por veículo / km foi retirada do relatório COPERT (Em Português: Programa de
Programação para Calcular Emissões de Transporte Rodoviário), pela Comissão Europeia.
Considera-se a distribuição padrão dos tipos de veículos existentes que circulam na cidade
de Madrid. Consideramos que as características relacionadas ao nível social e económico
em Madrid e Vitoria-Gasteiz eram semelhantes, de modo que a frota de distribuição em
Vitoria-Gasteiz poderia ser assumida como a de Madrid. A emissão de CO2, NOx e
partículas pequenas foi calculada com base na densidade do tráfego e o ruído foi registrado
usando um sonómetro em vários lugares dentro do superblock.
O indicador sobre o nível de aceitação da medida entre os cidadãos foi calculado por meio
de uma pesquisa após a medida ter sido desenvolvida. Não houve oportunidade de fazer a
pesquisa ex-ante, de modo que não apresentámos valores de linha de base para comparar.
As mudanças na distribuição do espaço público foram medidas usando ferramentas
cartográficas; foi medido quanto espaço público foi dedicado a cada modo de mobilidade
(carros, bicicletas e pedestres) antes e depois da medida.
Finalmente, foi medida a velocidade do trânsito em várias ruas dos superblocks; Os dados
ex-ante e ex-post revelaram redução de velocidade em quase todas as ruas.

3.2.1 Resultados da avaliação
Em CIVITAS MODERN, também avaliamos o próprio processo de avaliação. Os principais
pontos sobre a qualidade da avaliação foram os seguintes:






Poderia ter sido interessante analisar outros impactos menores também relacionados
com a implementação desta medida, como, por exemplo, logística de entregas de
mercadorias e segurança rodoviária.
Alguns dos indicadores seleccionados anteriormente foram rejeitados ou substituídos
devido á dificuldades na recolha de dados. Este foi o caso da percepção de
acessibilidade, lesões e óbitos causados por acidentes de transporte e emissões de
CO. Outros indicadores foram incorporados com a extensão da medida. Este é o
caso da velocidade média dos veículos.
Para o nível de aceitação, a recolha de dados ex-ante não foi feita antes da
implementação da medida, por isso não foi possível analisar a evolução do impacto
da medida no indicador, embora os dados ex-post foram recolhidos duas vezes.

Nós também analisamos desvios, barreiras e motivadores.
Os desvios do plano original foram:


O superblock piloto (demonstrativo) foi desenvolvido mais cedo porque algumas
obras de infra-estrutura foram realizadas por um investimento espanhol destinado à
recuperação da crise financeira.
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Houve um atraso na implementação no restante dos superblocks, que colocaram em
risco a sua avaliação. Para evitar problemas, as obras públicas foram programadas
para começar nas mesmas ruas onde houve a recolha de dados ex-ante.

As barreiras estavam relacionadas a:




Factores culturais: circunstâncias culturais iminentes e padrões de estilo de vida. O
enorme desafio de mudar padrões bem estabelecidos e naturalizados em grande
parte da população.
Factores financeiros: muita dependência de fundos públicos (incluindo o
financiamento CIVITAS) e subsídios, falta de vontade da comunidade empresarial
para contribuir financeiramente.

Motivadores:







Político, estratégico - Compromisso de pessoas-chave com base em razões políticas
e estratégicas, presença de agenda ou visão de desenvolvimento sustentável,
impactos positivos de uma eleição local, boa comunicação entre as principais partes
interessadas devido a crenças convergentes nas direcções de solução.
Institucional - As estruturas administrativas, procedimentos e rotinas, leis, regras,
regulamentos e sua aplicação, estrutura de organizações e programas foram
melhorados para proporcionar um ambiente melhor para facilitar o desenvolvimento
da medida.
Financeiro - Disponibilidade de fundos públicos (incluindo o financiamento CIVITAS).
Posicional - Os superblocks são o factor chave do PMUS e uma consequência da
implementação de uma visão sustentável.

3.3 Inquérito ao Painel TRANSBICI
Vitoria-Gasteiz apoiou o projecto TRANSBICI, cujos objectivos foram os seguintes:






Medir a mudança na divisão modal em Vitoria-Gasteiz através de contagens de
tráfego periódico.
Identificar e medir factores-chave que influenciam o comportamento da mobilidade.
Este objectivo incluiu factores culturais, sociais, espaciais, urbanos, económicos,
subjectivos (simbólicos e afectivos). Para esse objectivo, houve duas pesquisas: um
inquérito de painel e uma investigação de escolha de modo geral.
Desenvolver um novo modelo de análise de procura de viagens capaz de conciliar
viagens de bicicleta.
Identificar relacionamentos entre diferentes factores e seleccionar melhores políticas
de mobilidade para implementar uma estratégia eficiente para aumentar o uso de
bicicletas nas áreas urbanas.

O projecto teve uma abordagem multidisciplinar para enfrentar os três aspectos do
problema: modelagem de comportamento de mobilidade, aspectos psicológicos da escolha
de viagem e características da cidade que facilitam o uso da bicicleta. Portanto, a
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metodologia proposta foi uma combinação de métodos e técnicas de Economia de
Transporte, Geografia Urbana e Psicologia Social.
Serviu como uma ferramenta para monitorizar mudanças comportamentais e mudanças na
percepção dos cidadãos sobre os diferentes modos de mobilidade. O factor que impulsionou
essas mudanças foi a implementação de uma nova medida para promover o uso da bicicleta
e reduzir a velocidade do carro nas ruas: a aplicação de um esquema de acalmia de tráfego
em 47 ruas do centro da cidade.

Figura 9: Esquema de acalmia de tráfego de Vitoria-Gasteiz
A medida foi implementada em 2013, e foram realizadas três investigações entre um grupo
de 358 pessoas (sempre o mesmo grupo): uma antes da medida, no ano de 2012; outro
logo após a implementação da medida, e a terceira e a última foram realizadas um ano
depois.
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