PLANO DE MOBILIDADE
URBANA DE VIENA

BREVE RELATÓRIO

CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL
No pacote de mobilidade urbana [COM
(2013) 913 f] publicado em dezembro
de 2013, a Comissão Europeia definiu
os requisitos a serem cumpridos pelos
planeadores urbanos para garantir a
mobilidade sustentável. Sob o slogan
“Planear para as pessoas”, a Comissão
defende a ideia de PMUS em toda a
Europa, promovendo assim uma mudança
clara do planeamento urbano centrado
no trânsito e no tráfego para um equilíbrio
entre todos os modos de transporte,
visando melhorar a qualidade de vida.
A Cidade de Viena contratou uma equipe
externa com garantia de qualidade para
apoiar o desenvolvimento do plano de
mobilidade urbana e fazer a primeira
avaliação estruturada baseada na

abordagem do Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável já realizada na
Europa. Dos 100 pontos possíveis, o
Plano de Mobilidade Urbana de Viena
atingiu 82, o que significa excelência.
Em todas as áreas de avaliação, o
desempenho foi superior a 50%. Todos
os critérios obrigatórios foram cumpridos.
O Plano de Mobilidade Urbana de Viena
é um documento ambicioso e de alta
qualidade que reúne os requisitos de
PMUS da Europa, o que o torna um
paradigma de planeamento de mobilidade
urbana sustentável.
Frank Wefering e Siegfried Rupprecht,
Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH
abril de 2015

Os critérios de PMUS referem-se a seis áreas. Um facto que merece uma menção
especial é que as pontuações superiores foram alcançadas em duas áreas: em
relação à integração, o princípio orientador de qualquer PMUS (incluindo grupos
de planeamento interdepartamental, participação intersectorial, combinação de
planeamento urbano e desenvolvimento regional coordenado, ...) O plano de
mobilidade urbana de Viena estava totalmente alinhado com os padrões internacionais.
O mesmo se aplica ao método de avaliação sofisticado com seu conjunto extenso e
inovador de indicadores. Isso é crucial para a implementação e garante que o Plano
seja regularmente revisto e actualizado.
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Se queremos proteção ambiental e
climática, temos que começar a trabalhar
onde há necessidade de recuperar
o atraso. Em Viena, isso se aplica ao
tráfego. Entre 1995 e 2013, o consumo
de energia nesta área aumentou 50%, em
particular devido ao tráfego automóvel.
Nenhum outro campo viu uma taxa de
crescimento semelhante. O problema
é agravado pelo fato de que 95% do
combustível utilizado no trânsito é
baseado em óleo mineral, enquanto as
mudanças climáticas se tornam cada
vez mais visíveis em Viena. O Plano de
Mobilidade Urbana de Viena é um pacote
de medidas elaborado pela Cidade
de Viena para melhorar a qualidade
do ar e procura alcançar a redução do
ruído, redução de gases de escape
e desenvolver mais áreas verdes nos
próximos dez anos.
Este breve relatório do Plano de
Mobilidade Urbana de Viena destaca as
soluções mais importantes. Apoia-se nas
histórias de sucesso dos últimos cinco
anos: uma marcada redução de preços
para os bilhetes anuais de transportes
públicos, a expansão da gestão do

espaço para estacionamento, projetos de
acalmia de tráfego e um impulso maciço
ao uso da bicicleta e ao transporte
público. Com base nesta base, o Plano
de Mobilidade Urbana de Viena abre
caminho para um sistema de mobilidade
do futuro, definindo objetivos ambiciosos
e as medidas necessárias para alcançálos. A dependência exclusiva da expansão
da infraestrutura já provou ser insuficiente
no passado. Sob o slogan „Juntos em
movimento”, abordagens diversas e
coordenadas permitirão que o transporte
em Viena continue sendo confiável
enquanto afecta negativamente a vida na
cidade o mínimo possível e atende uma
ampla variedade de necessidades.

Maria Vassilakou
Vice-presidente
Conselheiro Executivo para
Planeamento Urbano, Tráfego e
Transporte, Proteção do Clima, Energia e
Participação Pública

PREFÁCIO
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JUNTOS NO MOVIMENTO
“A mobilidade requer formas de transporte de escala humana e
eco-compatíveis. A cidade de Viena está empenhada em priorizar
os transportes públicos, o andar a pé e o uso da bicicleta como os
modos de mobilidade mais amigos do ambiente. “Viena incorpora
uma política de mobilidade urbana orientada para o futuro
não apenas ecologicamente, mas também economicamente e
socialmente aceitável e, portanto, sustentável. É economicamente
sustentável porque se baseia no investimento a longo prazo com
mais-valia para a cidade e localização geográfica. É socialmente
sustentável porque o seu objetivo evidente é garantir a mobilidade
de todos os cidadãos, independentemente do seu salario, posição
social e situação na vida. É ecologicamente sustentável porque
ajuda a conservar os recursos naturais e contribui para a realização
do objetivo da Smart City Wien “.
Citação do STEP 2025

PO Plano de Mobilidade Urbana de Viena
reflete a implementação consistente
de uma visão da cidade consagrada
no Plano de Desenvolvimento Urbano,
STEP 2025: a mobilidade em Viena deve
ser justa, saudável, compacta, ecoamigável, robusta e eficiente. “Juntos no
movimento” é a frase chave. Nos próximos
anos, a política de transportes de Viena
será intransigentemente orientada para
promover a eco-mobilidade. Expresso em
indicadores de divisão modal, o objetivo
do STEP 2025 é “80:20”, o que significa
que os cidadãos de Viena devem usar o
transporte público, andar de bicicleta ou
andar a pé para cobrir 80% das viagens
que precisam fazer, enquanto a partilha
de carro deve diminuir dos atuais 28%
para 20%. Andar a pé e andar de bicicleta
são modos de mobilidade ativa, o que
significa que eles são benéficos para a
saúde. A eco-mobilidade é considerada
um sistema integrado neste conceito com interfaces otimizadas entre modos
de transporte e serviços adicionais de
mobilidade compatível com a cidade (por
exemplo, cartões de mobilidade, partilha
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de bicicletas e sistemas de partilha de
carro).
Onde quer que sejam necessárias
estradas de alta capacidade adicionais
em novos bairros da cidade, estes serão
planeados de forma compatível com a
cidade - oferecendo espaço suficiente
para pedestres e ciclistas, além de
transporte público, e design atraente
que convida as pessoas a se manterem.
O objetivo é desenvolver e usar infraestrutura urbana como recurso da
maneira mais eficiente possível.
“Permitir mobilidade sem propriedade
automovel” é uma preocupação central
na política de transporte. O nível de
motorização da população de Viena, ou
seja, o número de veículos a motor por
habitante, diminuiu para 381 automóveis
de passageiros por 1.000 habitantes
nos últimos dez anos, o que indica que
o princípio dos modos de transporte
combinados de forma flexível de acordo
com as necessidades e circunstâncias das
pessoas já está a funcionar bem como
uma alternativa atraente e à prova de
crise (portanto, robusta). Isso exige um

desenvolvimento urbano compacto e a
expansão contínua da infraestrutura de
transporte público altamente eficiente
da cidade, de modo que atenda às
necessidades de uma metrópole
crescente. As melhorias nas redes
ferroviárias e subterrâneas continuarão
a ser um pilar, mas, ao mesmo tempo,
as áreas intermedias também precisam
ser providas com electrico tangencial e
linhas de autocarro para criar uma rede
de transporte público densa com boas
conexões dentro da cidade, entre uma
cidade e uma região circundante.
Uma estreita coordenação e cooperação
relacionada com transportes e
ordenamento do território em toda a
região oriental é crucial para o sucesso
da política de transportes de Viena. É
por isso que, pela primeira vez, o Plano
de Mobilidade Urbana de Viena inclui
um plano de mobilidade regional
preparado e apoiado pelas três províncias

do Burgenland, Viena e Baixa Áustria;
constitui a base de todas as medidas
locais e regionais no sector de mobilidade
e, portanto, preenche a idéia “Juntos em
movimento” com coexistência.
O Plano de Mobilidade Urbana de Viena
foi preparado por meio de um processo
de discussão de longo alcance que reúne
muitas instituições e representantes de
organizações. O contributo gerado por
um Conselho de Cidadãos também foi
incorporado. O Plano de Mobilidade
Urbana de Viena foi adotado pela Câmara
Municipal como parte do Plano de
Desenvolvimento Urbano, STEP 2025, em
dezembro de 2014. Abrangendo o STEP
2025 o Plano de Mobilidade Urbana de
Viena fornece indicadores detalhados
para a mobilidade sustentável em Viena.
Os objetivos foram definidos e 50 pacotes
de medidas foram elaborados para
contribuir e atingir os objetivos.
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CAMPOS DE ACÇÃO PARA
A MOBILIDADE EM VIENA...

Partilhar em vez
de possuir

Justo
O espaço da rua é alocado
razoavelmente para uma variedade de usuários e a
mobilidade sustentável
permanece acessível para
todos

Juntos na região

Saudável

Mobilidade e

A participação da
mobilidade ativa na vida
cotidiana aumenta; pessoal
relacionado a acidentes
os feridos em acidentes
diminuem.

Compactar
Distâncias cobertas entre
trabalho, casa, lojas e
atividades de lazer
as mais curtas possível.

Infraestrutura de transporte:
A espinha dorsal da cidade

Mobilidade precisa de inovação

OBJECTIVOS AMBICIOSOS LEVAM AO CAMINHO
O futuro da mobilidade em Viena é caracterizado por seis objetivos que são seguidos
simultaneamente e considerados equivalentes: justo - eco-amigável - robusto eficiente- compacto - saudável. Para alcançar esses objetivos, são necessárias diversas
medidas e estas devem ser implementadas de forma coordenada. Essas medidas e
processos foram agrupados em nove campos de ação.
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Espaço público: partilha das
ruas de forma justa

Gestão governamental:
Responsabilidadese recursos

Ecológico
A mobilidade causa tão pouca
poluição possível, a partilha
de eco-mobilidade nas
viagens feitas em Viena e seus
arredores estão crescendo.

Robusto

Negócios em
movimento

A mobilidade é tão confiável
e à prova de crises quanto
possível. A mobilidade
é possível sem possuir
necessariamente um
meios de transporte.

em Viena é…
Eficiente
Os recursos são usados de
uma forma mais eficiente
- ajudados por tecnologias
inovadoras e processos.

Organização de
Transporte: Uma maneira
mais inteligente da
gestão de mobilidade

Mobilidade eficiente através
da gestão de mobilidade

INDICADORES TORNAM ISSO POSSÍVEL
PARA MANTER O CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO DA
MOBILIDADE
Indicadores foram identificados para cada um dos seis objetivos no Plano
de Mobilidade Urbana de Viena; Estes permitirão acompanhar e controlar o
desenvolvimento nos próximos anos. Por exemplo, a parcela das áreas de superfície
sendo disponibilizada para o uso da bicicleta, o andar a pé e o transporte público
devem ser criados em todos os projetos de conversão e renovação.
Sob o objetivo de «mobilidade justa».
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NOVOS CAMPOS
DE ACÇÃO
O Plano de Mobilidade Urbana de Viena
enumera as medidas que conduzem aos
objetivos em nove campos de acção:
—— Espaço público:
Partilha de ruas de maneira justa
—— Gestão Governamental:
Responsabilidades e recursos
—— Mobilidade eficiente através da
gestão de mobilidade
—— Partilhar em vez de possuir
—— Organização de transporte:
Uma maneira mais inteligente de
gerir a mobilidade
—— Infraestrutura de transporte:
A espinha dorsal da cidade

Todas as medidas e processos incorporam
os seguintes princípios:
—— Segurança no trânsito: devido a
uma grande variedade de medidas,
a segurança no trânsito em Viena
aumentou continuamente durante
décadas. O objectivo da cidade
de Viena a nível de segurança no
trânsito é «Vision Zero», ou seja,
acabar com os acidentes de trânsito
fatais na cidade.
—— Corte de barreiras: nos últimos anos,
foram tomadas muitas medidas no
sentido de um sistema sem barreiras
no trânsito e nos transportes.
Lancis reduzidos, os semáforos
acústicos e os sistemas de orientação
táctil contribuem para facilitar
a deslocação das pessoas com
mobilidade restrita ou temporária.

—— Negócios em movimento
—— Mobilidade precisa de inovação
—— Juntos na região

—— Integração e diversidade de género:
as medidas propostas foram testadas
quanto à forma como elas afectam
vários grupos de utilizadores e os
ajustes foram feitos com base em
resultados («Fairness Check»).
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ESPAÇO PÚBLICO:
PARTILHAR RUAS
DE UMA MANEIRA
JUSTA
MAIS ESPAÇO PARA TRANSPORTE
PÚBLICO, CICLISTAS E PEDESTRE
No passado, o design das ruas estava
orientado para o uso automovél.
Actualmente, mais de 65% das
superfícies de rua são usadas para
o fluxo de tráfego motorizado e
estacionamento, embora apenas 28% de
todas as viagens sejam feitas de carro.
Nos últimos anos, um número crescente
de pessoas mudou do uso automóvel
para mobilidade ecológica. É por isso
que os pedestres, os transportes
públicos e o uso da bicicleta devem ter
mais espaço daqui paraa frente.
As ruas que são atraentes para
pedestres e ciclistas são importantes
para que mais pessoas decidam
caminhar ou usar uma bicicleta.

COEXISTÊNCIA NO TRÁFEGO
Muitos conflitos entre os utentes da
estrada emergem devido à alocação fixa
do espaço aos modos de transporte
individuais e à insistencia nos próprios
direitos quando se encontram diferentes
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interesses. No futuro, o objetivo é ver os
pedestres, os ciclistas, os usuários de
transportes públicos, bem como aqueles
que dirigem um carro ou usam uma mota
usarem o espaço público de forma justa
e cuidadosa. Neste contexto, a Cidade
de Viena apoia a introdução de mais
espaços partilhados e zonas temporárias
de pedestres. Essas medidas são para
melhorar a coexistência no trânsito e a
qualidade do repouso e recreação.

MOBILIDADE ACTIVA E SEGURA
PARA OS MAIS NOVOS
No seu caminho para a escola, mais
de 87% dos 6 a 14 anos deslocam-se
a pé, usam bicicletas ou viajam nos
transportes públicos. A qualidade e
a segurança das remessas escolares
devem ser melhoradas, de modo que
haja espaço amplo suficiente para que
as crianças cheguem e saiam da escola
com segurança. Esta não é apenas uma
forma de dar às crianças mais espaço
em geral, mas também para facilitar
viagens seguras para a escola e de volta
para casa quando estão sozinhos.

Espaço utilizado por pessoa de acordo com o modo de transporte

0.8 m2
3 m2
20 m2
5 pessoas, 40 km/h

60 m2
1 pessoa, 40 km/h

9.4 m2
Cheio, 40 km/h

4.6 m2
Cheio, 40 km/h

Existe uma tendência para a capacidade de infra-estrutura em uma cidade em crescimento ser usada em excesso, de modo que o espaço existente deve ser usado da melhor maneira possível. O diagrama mostra o espaço
usado por cada modo de transporte.
Adaptado com base em: John Whitelegg (1993), Transport for a Sustainable Future: The Case for Europe, Bellhaven Press (1993).
Representação por: Flow (n) / Mobility in Chain

MEDIDAS EXEMPLARES
Um foco na coexistência no trânsito
A cidade de Viena apoia medidas para
uma melhor «coexistência no trânsito»
visando uma cooperação justa e
atenciosa, ex: a criação de espaços
partilhados.
Mais qualidade e segurança dos
percursos escolares
As zonas sem veículo ou medidas de
acalmia de tráfego são criadas na frente
de escolas e escolas de enfermagem. As
zonas temporárias sem veículo em frente
às escolas estão a ser testadas como
projetos-piloto antes do início da escola
pela manhã.

Abertura temporária de ruas para
mobilidade activa
Secções de ruas apropriadas são
transformadas em zonas temporárias para
pedestres, ex. brincar nas ruas, nos finsde-semana - tanto em distritos urbanos
densamente construídos como em áreas
urbanas e áreas mais suburbanas.
Reformando áreas da via
Sempre que isso for possível, as áreas
selecionadas actualmente utilizadas para
estacionamento estão disponíveis para
caminhadas, transportes públicos e uso
da bicicleta.
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GESTÃO GOVENAMENTAL:
RESPONSABILIDADES E RECURSOS
NOVAS ABORDAGENS
EM ADMINISTRAÇÃO

INTERACÇÃO DO PÚBLICO
E AGENTES PRIVADOS

Com a cidade e os distritos enfrentando
novos desafios, novas abordagens são
necessárias na administração. Tarefas
e problemas sociais tornam-se cada
vez mais complexos, os interesses de
diferentes partes interessadas são
mais diversificados do que nunca. Para
dominar os desafios, são procuradas
novas formas de cooperação e direcção
no contexto administrativo, bem como
com as partes interessadas fora da
administração pública.

“Gestão Governamental” significa uma
cultura de boa cooperação na tomada
de decisões e enfatiza a interação
de agentes públicos e privados. No
planeamento e execução de projetos,
as instituições públicas procuram
cooperação com outras partes
interessadas, como empresas, cidadãos e
grupos de interesse. O nível dos distritos
da cidade é especialmente importante
para o plano de mobilidade urbana:
muitas das medidas propostas são da
sua competência.

MEDIDAS EXEMPLARES
Planos de mobilidade local
Os desafios que certas zonas maiores
da cidade, ou seja, distritos ou bairros,
são confrontados com a necessidade de
soluções integradas em todos os modos
de transporte. Isto é particularmente
nos subúrbios. Muitas vezes, são
necessárias medidas diversas e projetos
coordenados, que serão desenvolvidos
no futuro, sob a forma de planos de
mobilidade locais entre os distritos. As
conexões regionais em toda a cidade,
os limites que chegam aos arredores,
também são de extrema importância.
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Novas prioridades e requisitos para
avaliações de especialistas em
transporte
Actualmente, as avaliações de peritos
para a construção de novas estradas ou
alterações de rua visam principalmente o
transporte motorizado privado. No futuro,
as avaliações de peritos de transporte
prestarão mais atenção aos modos de
transporte de eco-mobilidade.
Coordenação e classificação da rede
de rotas
Esta classificação serve para visualizar
as funções e o tipo de cada rua. É
uma base para a expansão e alteração
direcionada da rede de Viena e um
pré-requisito importante para um
planeamento posterior. Avaliações sobre
o local onde a acalmia de tráfego ou
a priorização do transporte público é
possível e necessário.

MOBILIDADE EFICIENTE
POR GESTÃO DE MOBILIDADE

A gestão eficiente da mobilidade influencia o comportamento da mobilidade dos
participantes no tráfego por informações,
conselhos e uma gama de serviços
bem coordenada. Afinal, a mobilidade
sustentável não é apenas uma questão
de infra-estrutura, mas também de uso
eficiente do que está disponível.

MELHOR CONEXÕES DEVIDO A
INFORMAÇÕES EXTENSIVAS
Muitas pessoas usam uma variedade de
modos de transporte todos os dias, e essa
tendência não diminuirá. É por isso que a
informação sobre os modos de transporte
e a mudança entre eles deve ser melhorada
ainda mais - tanto na forma digital quanto
na informação clássica entre pessoas. Inovações como o cartão de mobilidade, que
proporciona acesso mais rápido a várias

ofertas, como por exemplo o bilhete anual
de transportes públicos, os parques de
estacionamento interiores e as estações de
partilha de bicicletas, são a nova tendência.
Os pontos de informação devem continuar
a existir para todos que não usam um
computador e um smartphone.

CONSULTORIA DE MOBILIDADE
NO MOMENTO CERTO
A informação e a consultoria relacionadas à mobilidade são mais bem-sucedidas quando estão disponíveis em pontos
decisivos, quando os hábitos precisam
ser adaptados a novas circunstâncias por ex. quando as crianças começam a
escola, quando as pessoas se deslocam
ou começam a trabalhar em um novo
emprego.

MEDIDAS EXEMPLARES
Consultoria de mobilidade multimodal: um balcão único
Nos últimos anos, a gama de serviços de
mobilidade tornou-se maior, mas também
menos fácil de acompanhar. Um „Centro
de Mobilidade“ de Viena reunirá no futuro
todas as informações e se tornará um
balcão único para os utilizadores finais e
um centro para iniciativas pertencentes a
todos os modos de eco-mobilidade.

Gestão da mobilidade
para novos bairros
As pessoas que se mudam de casa
costumam repensar suas necessidades
de mobilidade. No futuro, as informações
sobre opções de mobilidade serão
distribuídas entre todas as pessoas que
se deslocam para novas habitações e
mais opções estarão disponíveis para
elas.

Gestão de mobilidade em
escolas e empresas
As escolas e as empresas são lugares
importantes para começar a promover
a mobilidade activa no percurso para o
trabalho ou para a escola. A cidade de
Viena, portanto, vai ainda focar-se mais
para a gestão de mobilidade em escolas
e empresas.

Contratos de direito privado
sobre questões de mobilidade
Isso complementa o plano de
zoneamento e uso do solo quando
os objetivos de planeamento urbano
definidos são implementados. No futuro,
as questões de mobilidade farão parte
de tais acordos de direito privado em
benefício de interesses públicos.
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PARTILHAE EM
VEZ DE POSSUIR

“Partilhar em vez de possuir” é uma
tendência internacional. Apartamentos,
móveis, jardins, equipamentos e até
carros e bicicletas podem ser usados
por várias pessoas.
O acesso ao uso partilhado tornase mais pragmático, com eficiência,
conveniência e redução de custos
sendo os motivos mais importantes.
A clara tendência entre os jovens nas
grandes cidades europeias não é
considerar por mais tempo o carro como
um símbolo (status), eles têm menos
desejo de possuir um. A partilha de
carro e a partilha de bicicletas estão a
crescer em muitas cidades e regiões,
eles são vistos como um complemento
para o transporte público. O acesso
permanente à Internet via smartphones
facilita o uso desses serviços.

CARROS E BICICLETAS
PARA USO TEMPORÁRIO
As estações da Cidade de Viena relativos
à partilha de bicicletas e de carro são
complementares aos transportes públicos
ou do andar a pé para pessoas que não
possuem um carro. Um veículo em um
sistema de partilha de carro substitui
cerca de 4-8 carros particulares. Em
2025, 50% da população deveria ter um
local para partilha de carro dentro de um
raio máximo de 500 metros de sua casa e
40% deveriam ter disponivel uma estação
de partilha de bicicletas com um alcance
máximo de 300 metros.

Estações de partilha de bicicletas

Viagens em bicicletas partilhadas por estação
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MEDIDAS EXEMPLARES
Desenvolvimento adicional do sistema
de partilha de bicicletas
A partilha de bicicletas é um serviço
multimodal ecológico; os sistemas no
centro da cidade e nos subúrbios, bem
como (sob cooperação regional) na
região leste da Áustria estão sendo
expandidos. As conexões com os
transportes públicos são facilmente
viáveis.
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Interligação mais próxima da partilha
de carro e transporte público
Juntamente com o operador de transporte
público Wiener Linien, a cidade de
Viena preparou uma estratégia de
partilha de automóveis para oferecer aos
fornecedores que desejam fazer negócios
em Viena.
Estabelecimento de pontos de
mobilidade
Os pontos de mobilidade dão acesso
facil e rápida a mobilidades de baixas
emissões.

ORGANIZAÇÃO DE
TANSPORTE: UMA MANEIRA MAIS INTELIGENTE DE GERIR DA
MOBILIDADE
A interligação efectiva dos transportes
públicos, andar a pé e de bicicleta é
uma das chaves para o fortalecimento
da mobilidade ecológica. Além das
transformações de rua, as mudanças
nas organizações de transporte são
necessárias para que isso funcione. A
vantagem de tais medidas é que elas
podem ser tomadas com relativa rapidez
e em custo comparativamente baixo. As
breves expectativas nos cruzamentos, as
rotas curtas e seguras e a pontualidade

dos autocarros e dos electricos tornam
particularmente atraente o movimento
a pé, de bicicleta e nos transportes
públicos.
Em geral, Viena é uma cidade com muitas
regras e regulamentações. No futuro, elas
devem ser reduzidas. Novas medidas
de organização dos transportes podem
contribuir para uma melhor “coexistência”
no trânsito.

Instalações de semáforos nas capitais provinciais da Áustria em relação ao comprimento da
rede viária (Número de instalações * por 10 km de rua)
4.7
3.5

3.5
2.8
1.9

1.9

1.8

1.5
0.9

Wien

Graz

Innsbruck

Linz

Salzburgo

Bregenz

*Número de interseções com semáforos, incluindo cruzamentos para pedestres e ciclistas

MEDIDAS EXEMPLARES
Tempos de espera mais curtos para
pedestres e ciclistas
O tempo de espera maximo para
pedestres e ciclistas é um ponto
importante na programação dos
semáforos. Para este fim, os tempos dos
semáforos devem ser encurtados.
Mais interseções com controlo simplificado
No momento, Viena tem cerca de 1.300
instalações de semáforos. Por comparação
internacional e austríaca, este é um grande
número. No futuro, as interseções em pontos
com baixa densidade de tráfego devem ser
organizadas sem semáforos na medida em
que isso seja possível com segurança.

Klagenfurt

St. Pölten

Eisenstadt

Fonte de dados: VCÖ 2014

Acelerando o sistema das principais
linhas de transporte público
A velocidade do sistema de transportes
públicos, de modo a reduzir os tempos
de serviço porta-a-porta no transporte
de superfície, bem como operações
confiáveis e regulares de acordo com
os horários, e acessos e saídas bem
concebidos a partir de paragens são
cruciais.
Reduzir as distancia para os ciclistas
Abrir estradas unidirecionais para o
uso da bicicleta em duas vias, na maior
medida possível em Viena, é tornar a
prática do uso de bicicleta na cidade
ainda mais atraente.
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INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTE:
A ESPINHA DORSAL
DA CIDADE
A eficácia da infra-estrutura de transporte
é um requisito central para a qualidade
de vida e as atividades comerciais,
garantindo que as pessoas e os bens
atinjam seus destinos e salvaguardem o
abastecimento.
Muito já está a ser feito em Viena
para facilitar distâncias entre trabalho,
escola, local de residência e instalações
de lazer. No entanto, é esperado
mais tráfego devido ao aumento das
populações e ao aumento da mobilidade.
Uma mudança para a eco-mobilidade
é vista como desejável, de modo que
o número de viagens em automóveis
diminuia ou, pelo menos, não aumente
- apesar de um aumento no número de
habitantes. O tráfego de bicicletas e
pedestres crescerá ao mesmo tempo.
Assim, os investimentos em infraestrutura relacionada são especialmente
efetivos e, portanto, urgentes.

EXPANSÃO DO TRANSPORTE
PÚBLICO
As linhas subterrâneas, suburbanas e
de ferrovias estão sendo expandidas e
tornadas mais atraentes. O princípio do
desenvolvimento do transporte público em
novos bairros em tempo util é continuado.
O Plano de Mobilidade Urbana de Viena
estabelece as bases para outros 12 km
de linhas de metro e 18 km de linhas de
eléctrico.

MEDIDAS EXEMPLARES
Paragens multimodais
Centros primários e paragens
altamente frequentadas são pontos
de alavancagem importantes para o
agrupamento e reconsideração de
infra-estruturas multimodais. O design
das paragens e o seu ambiente estarão
no centro da atenção para que os
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ANDAR A PÉ
Pavimentos suficientemente amplos
(2 metros de largura mínima), as vias
directas e atraentes devem atrair a
população a andar mais a pé, não
apenas durante o tempo de lazer, mas
também no caminho para o trabalho
e em situações cotidianas. A Rede de
rodovias da Cidade de Viena, no futuro,
oferecerá ligações sem barreiras e
convenientes entre zonas de distritos,
centros de transporte público e outros
destinos importantes da cidade.

ANDAR DE BICICLETA NO
DIA-A-DIA
As rotas de bicicleta de Viena devem
tornar-se ainda melhores em qualidade
no futuro e as lacunas nas redes serão
eliminadas para que a prática se torne
uma opção para a maioria da população.
As medidas organizacionais - incluindo
a abolição do uso obrigatório da pista
ciclável, mudanças na transição de
semáforos de trânsito ou na alteração de
superfícies que não estão em uso para
o tráfego automóvel - complementarão
essas medidas. As rotas para bicicletas
de longa distância com seus padrões
particularmente altos servem como um
projeto emblemático neste contexto.

transportes públicos e as opções de
transporte adicionais possam ser usados
convenientemente. Isso pode trazer valor
acrescentado aos transportes públicos
nos subúrbios e na região central,
atraindo novos usuários.
Desenvolver os passeios e calçadas
Os pedestres encontrarão num total
de sete passeios marcados como tal

padrões particularmente elevados. Os
dois primeiros projetos desse tipo serão
implementados até 2018.
Desenvolvimento de rotas cicláveis de
longa distância
Para promover as rotas cicláveis de
longa distância, incluindo os movimentos
pendulares de bicicleta, a primeira rota de
longa distância será estabelecida até 2013,
com mais para avançar até 2025.
Reforçar os serviços de transporte
ferroviário para a cidade e para a região
O “pacote de comboio suburbano”
inclui serviços melhorados devido a
intervalos mais curtos, melhor qualidade
e marketing coordenado. Os primeiros
elementos podem ser sentidos no curto
alcance; novas melhorias dependerão
de futuros projetos de infra-estrutura
da rede federal austríaca de ferrovias a
longo prazo.

Expandir a rede subterrânea
Ao expandir U1 para Oberlaa,
modernizando U4 e U6, além de ampliar
U2 e construir a nova linha U5, a rede
será melhorada e a sobrecarga sobre
linhas existentes será distribuída.
Conexões melhoradas para novas
áreas de desenvolvimento urbano
Em muitos casos, os electricos
são a melhor solução quando se
trata de conectar grandes áreas de
desenvolvimento urbano. Sempre que
a capacidade de transporte de médio
alcance é necessária, os custos de
construção e de operação equivalem
apenas a uma fração das despesas
envolvidas na construção de linhas
subterrâneas e é mais fácil considerar
áreas maiores. Novas linhas de trânsito
estão sendo planeadas para fornecer
serviços de alimentação para as redes
de comboio subterrâneas e suburbanas
e também são ligações tangenciais úteis.

Áreas focais na expansão do transporte público

Comboio suburbano
Melhorias operacionais
Projectos de infraestrutura
Eixo leste-oeste

Linhas de eléctrico
Áreas de projecto para electrico sob o
pacote de investimentos em transporte público de 27 de junho de 2014
Projectos de electrico no âmbito do
pacote de investimentos em transporte público de 27 de junho de 2014
Outros projetos de eléctrico

Expansão da
rede subterrânea
U1
U2
U5

Modernização e
manutenção da rede
subterrânea
U4
U6
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NEGÓCIOS EM
MOVIMENTO

O estabelecimento e fortalecimento
de sistemas eficientes de transporte e
logística é uma preocupação central da
cidade de Viena. As empresas individuais
beneficiam tanto de boas condições para o
transporte comercial como os clientes que
recebem mercadorias de forma expedita
e econômica - e Viena como um local de
negócios competitivo no conjunto.

FUNCIONAMENTO DO
TRANSPORTE COMERCIAL EM
UMA CIDADE CRESCENTE
Se o tráfego aumentar no conjunto,
conforme esperado, devido ao
crescimento previsto da população,
as ruas de Viena estarão altamente
congestionadas a menos que haja uma
mudança nos hábitos. A mudança modal
para a eco-mobilidade continua a ser
crucial para manter os tempos de viagem

MEDIDAS EXEMPLARES
Desenvolvimento de centros de
distribuição de bens
Os dois centros de distribuição de
bens no porto de Viena e no terminal de
mercadorias de Inzersdorf estão a ser
ainda mais desenvolvidos.
Linhas multifuncionais e zonas de
carga para transporte privado e
comercial
As vias multifuncionais estão previstas
para uso em novas áreas de desenvolvimento urbano e bairros existentes, onde
irão substituir as vias convencionais pelo
estacionamento de recolha. O estacionamento permanecerá possível, mas
essas vias também podem ser usadas
para outro tipo de uso.
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para o transporte comercial constante ou
melhorá-los.

MAIS EFICIÊNCIA, MENOS
EMISSÕES
Se gerar baixos níveis de ruído e
emissões, a logística pode contribuir
significativamente para aumentar a
qualidade de vida e o meio ambiente
em Viena. A cidade de Viena identificou
um potencial de mobilidade eletrica em
frotas de veículos que acumulam enorme
quilometragem. As bicicletas de carga
são adequadas para o transporte de
curta distância na cidade. Eles precisam
de pouco espaço para estacionar, têm
baixos custos operacionais e também
podem ser usados em zonas mais
calmas. Os bens podem ser entregues
sem gerar ruído e emissões, facto que os
torna particularmente eficientes.

Caixas de encomendas comunitárias
Caixas de encomendas comunitárias ou
as caixas postais são recipientes com
bloqueio em que as encomendas podem
ser depositadas e a partir da qual os
bens entregues podem ser recolhidos.
Eles podem ser alojados em lojas de piso
térreo ou perto dos principais centros
de transporte público, ajudando assim a
reduzir o número de entrega com falha e
evitando longas viagens aos pontos de
recolha.
Boas condições as bicicletas de carga
A cidade de Viena criará as condições
necessárias para que o uso de bicicletas
de carga se concretize e também que
use mais desses serviços.
Financiamento direcionado na
mobilidade eletrica
A cidade de Viena oferece subsídios
para a compra de veículos elétricos, em
particular para frotas de empresas.

A MOBILIDADE
PRECISA DE INOVAÇÃO

A investigação e a inovação
desempenham um papel fundamental
quando se trata de atingir os ambiciosos
objectivos de mobilidade que Viena
estabeleceu. Por conseguinte, as
medidas relacionadas visam permitir
que a Cidade de Viena contribua para a
evolução da investigação e da inovação,
que também poderá ser utilizada na
prática.

INOVAÇÃO DE VIENNA PARA A
MOBILIDADE
Viena desenvolveu inovações
internacionais nos campos do transporte
urbano ou público em várias ocasiões.

Os sistemas de informação de transporte,
como os portais de usuários “qando”
e “AnachB I VOR”, abordagens de
marketing, como o ingresso anual de
365,00 EUR ou a tecnologia de veículos,
incluindo os electricos ULF, o electrico de
piso baixo no mundo, oferecem particular
valor acrescentado para os utilizadores.
A Cidade de Viena gostaria de continuar
a promover activamente a investigação
e o desenvolvimento, particularmente no
contexto de projectos e aplicações que
servem para fortalecer a eco-mobilidade.
Multi-modalidades, bem como andar a
pé, espaços públicos e uso da bicicleta
estarão no foco de desenvolvimentos
com maior extensão.

MEDIDAS EXEMPLARES
Uso direcionado do financiamento em
investigação e inovação
A cidade de Viena fornece
recursos consideráveis para as
empresas através das agências
de financiamento. Ao preparar
convocações, os aspectos
relevantes para a mobilidade devem
ser incluídos.
Cooperação próxima de investigadores
e professores
Além dos contactos bilaterais
diretos entre a Cidade de Viena
e os professores em instituições
do ensino superior, instrumentos
tais como professores experientes,
faculdades de doutorado,
plataformas para desenvolvimento
de teses e cooperação em
investigação intensificam essa
cooperação.

Ampliando a inovação existente
As inovações existentes, como o
protótipo de uma plataforma de
mobilidade integrada, „SMILE” (que
combina planeamento de rotas,
informações sobre disponibilidade de
transporte público e preços, bem como
funções de reserva e pagamento direto
para vários modos de transporte) ou a
integração de plataforma de diagramas
(uma representação digital da rede de
transporte como base para aplicações,
incluindo informações de tráfego e
planeamento de rotas, bem como
modelagem de tráfego) deve ser mantida
ou expandida.
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JUNTOS NA REGIÃO

A coordenação e cooperação com
outros agentes em toda a região oriental
da Áustria é essencial para o sucesso
da política de transportes em Viena. Por
esta razão, as províncias de Viena, Sul
da Áustria e Burgenland prepararam o
terreno e desenvolveram medidas neste
campo de acção pela primeira vez.
Os desafios comuns para a região
incluem o crescimento da população em particular nos arredores próximos de
Viena, onde a maioria das viagens para
a cidade é feita por carro - aumentando
o transporte de mercadorias e a
organização de transportes públicos fora
das principais aglomerações.

Existe uma consciência partilhada em
relação à importância do transporte
público como solução. O ordenamento
do território e o desenvolvimento
regional são chamados a agir
adequadamente; afinal, as estruturas
de assentamento dispersas devem ser
evitadas, enquanto o transporte público
principal deve estar disponível nas rotas
principais, ao mesmo tempo em que é
acessível a áreas menos densamente
povoadas, ex: por meio de serviços
de transporte sensíveis à procura.
As províncias também concordaram
em uma posição sobre iniciativas
transnacionais, como o desenvolvimento
de projetos de mobilidade na região
central, em cooperação com regiões
vizinhas no norte e leste, ou as redes
transeuropeias.

MEDIDAS EXEMPLARES
Parcerias de mobilidade regional para
a área da Grande Viena
As chamadas “parcerias de mobilidade
regional” com metas, medidas e projetos
comuns devem ser desenvolvidas
ao longo dos corredores - de forma
semelhante à da acção-piloto em um
conceito de mobilidade regional para
o corredor Schwechat - Região do
Aeroporto de Viena.
Uso da bicicleta nos limites da cidade
e nas regiões
Para intensificar o uso da bicicleta, foram
acordadas as medidas de relações
públicas e a extensão de importantes
rotas ciclaveis que cruzam os limites da
cidade para uso no tráfego do dia-a-dia.
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Linhas conjuntas de transporte
ferroviário
As três províncias visam uma base
conjunta para a negociação de pedidos
de transporte ferroviário assim que os
contratos existentes de serviços de
transporte ferroviário expirarem.
Um sistema de informação de trânsito
multi-modal transfronteiriço
A disponibilidade de informações de
mobilidade para os viajantes em toda
a região central deve ser melhorada. O
objetivo a longo prazo é desenvolver
uma aplicação ao longo das linhas da
AnachB.at
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TODAS AS MEDIDAS

Acest document a fost tradus și elaborat în cadrul proiectului CIVITAS PROSPERITY
CIVITAS PROSPERITY CIVITAS PROSPERITY au primit finanțare prin Programul Uniunii
Europene pentru cercetare și inovare Horizon 2020, număr grant 690636 (PROSPERITY).

Espaço público: partilhar as ruas de forma justa
Foco na coexistência no trânsito CIVITAS PROSPERITY este membru al Platformei Europene dedicate
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă
Mais qualidade e segurança dos percursos escolares
Abertura temporária de ruas para mobilidade activa
Mais
qualidade
espaços
daîntreaga
rua - design
atraente
Răspundere
legală:nos
Autorii
își asumă
răspundere
pentru conținutul acestei publicații. Aceasta nu
Reutilização
dos
espaços
reflectă neapărat
opinia
Uniunii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru vreo utilizare a
informației
conținuteda
aici.
Toate imaginile auem
fostnovos
puse la
dispozițiena
devia
către
parteneri (dacă nu este menționat
Alta importância
eco-mobilidade
espaços
pública
altfel) și au aprobarea pentru a fi reproduse în această publicație.

Gestão Governamental: responsabilidades e recursos
Mais recursos para mobilidade activa
Cooperação e serviços da Administração Municipal nos distritos
Planos de mobilidade local
Planear ferramentas e processos para o futuro do transporte público
Coordenação e classificação da rede de rotas
Novas prioridades e requisitos para avaliações de peritos em transporte
Criação de um sistema de partilha de dados sobre mobilidade
Mobilidade eficiente através da gestão de mobilidade
Consultoria sobre mobilidade multimodal: um balcão único
Gestão da mobilidade nas escolas e nas empresas
Gestão de mobilidade para novos bairros
Introdução de um sistema de cálculo de habitação-mobilidade on-line
Acordos de direito privado sobre questões de mobilidade
Partilhar em vez de possuir
Desenvolvimento adicional de sistemas de partilha de bicicletas
Interligação mais próxima do carro clássico com os transportes públicos
Apoio a novos sistemas de partilha de carro
Estabelecimento de pontos de mobilidade
Organização de transporte: uma forma mais inteligente de gerenciar a mobilidade
Compilação de um registo de interseção de Viena
Esperas mais curtas para pedestres e ciclistas
Mais interseções com controlo simplificado
Aceler o serviço das principais linhas de transporte público
Reduzir as distâncias para ciclistas
Infraestrutura de transporte: a espinha dorsal da cidade
Paragens multimodais - mais do que simples paragens de transportes públicos
Expansão de estacionamentos de bicicletas em terrenos privados e públicos
Mais conveniência para pedestres: a „Vienna City Route Network”
Fortalecimento das rotas primárias nos transportes públicos através da expansão da rede subterrânea
Melhorar os serviços de transporte público para novas áreas de desenvolvimento urbano
Novas ruas para novos bairros
Desenvolver passeios para peões
Melhorar a disponibilidade e a qualidade da infra-estrutura para uso da bicicleta
Desenvolvimento de rotas ciclaveis de longa distância
Reforçar os serviços de transporte ferroviário para a cidade e para a região
Negócios em movimento
Viena - com fácil acesso internacional
Desenvolvimento de centros de distribuição de bens e um conceito para áreas de uso comercial
Linhas multifuncionais com zonas de carga para transporte privado e comercial
Criação de estaleiros de carga conjunta
Caixas de encomendas comunitárias para entregas
Boas condições para bicicletas de carga
Financiamento direcionado da mobilidade eletrica
Introdução de portagens para camiões
Mobilidade precisa de inovação
A inovação precisa de avaliação através do processo de monitorização
Direcção activa de projectos de inovação
Uso direcionado do financiamento em pesquisa e inovação
Cooperação próxima de investigadores e professores
Ampliando a inovação existente
Juntos na região
Sistema de informação de trânsito multimodal transfronteiriço
Bilhetes atraentes para o transporte transfronteiriço de passageiros
Implementação de projetos ao longo dos corredores ferroviários RTE
Cooperação intensificada nos transportes no Danúbio
Troca de informações e coordenação
Processos cooperativos
Projectos
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O CAMINHO PARA PLANO
DE MOBILIDADE URBANA
O plano de mobilidade urbana é um reflexo
consistente da mudança de paradigma
do planeamento do transporte como uma
tarefa principalmente técnico-logística
para a mobilidade como um desafio
interdisciplinar para a sociedade em geral.
Isso resultou em princípios de trabalho
ligados à idéia geral:

O PLANO DE MOBILIDADE
URBANA COMO RESULTADO DE
UM PROCESSO
O plano de mobilidade urbana foi
desenvolvido num processo moderado
e interdepartamental para trazer os
principais agentes a par desde o início.
Os seguintes formatos de trabalho
merecem uma menção especial:
—— A equipe de mobilidade, que
reuniu funcionários de todos os
departamentos da Administração
da Cidade que trabalham com
questões de mobilidade, estava no
centro da questão.
—— Os 23 distritos de Viena foram
convidados para duas visitas ao
distrito para discutir o conteúdo do
plano de mobilidade.
—— No início do verão de 2014, a
Administração da Cidade de Viena
chegou aos cidadãos, convidando
pessoas escolhidas aleatoriamente
para se juntarem a um Conselho
de Cidadãos sobre o Plano de
Mobilidade Urbana.
—— Todas as medidas no Plano
de Mobilidade Urbana foram
submetidas a um «controle
de equidade» para considerar
os interesses de grupos com
necessidades especiais.
O trabalho no Plano de Mobilidade
Urbana de Viena não termina quando
o plano for concluído ou adoptado
pela Câmara Municipal. O próximo
passo é desencadear os processos de
implementação. As convocações para

parcerias de implementação, formadas
entre a Cidade de Viena e parceiros
externos, são ferramentas importantes.
Eles são invariavelmente criados onde,
em vista da complexidade das questões,
a participação de muitos agentes é
necessária para o progresso.

O PLANO DE MOBILIDADE
URBANA COMO PARTE DAS
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
A grande oportunidade era que o Sul
da Áustria e Burgenland trabalhassem
nos seus planos de mobilidade
praticamente ao mesmo tempo. Foi um
passo importante para identificar focos,
medidas e projetos junto com as outras
duas províncias e, em particular, adotar
os documentos estratégicos nas três
províncias ao mesmo tempo.

O PLANO DE MOBILIDADE URBANA
COMO UM ENQUADRAMENTO
O plano deve ser capaz de responder
às mudanças nos requisitos para o
planeamento dos transportes. É por
isso que as declarações não são muito
orientadas para „planos“ no sentido
de locais distintos. Muito focado em
princípios e políticas e um programa
que lista medidas importantes, fornecem
orientação em situações específicas.
Por observação regular das medidas
tomadas e pelo desenvolvimento de
indicadores de mobilidade central,
o progresso deve ser registado e
a necessidade de ação pode ser
identificada no início.

PLANO DE MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL
O desenvolvimento do Plano de
Mobilidade Urbana de Viena aderiu aos
padrões da UE do Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável (PMUS).
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Este documento foi traduzido e apresentado no projeto CIVITAS PROSPERITY.
CIVITAS PROSPERITY é financiado pelo programa de investigação e inovação Horizonte 2020,
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