CIVITAS PROSPERITY
Apoiar as autoridades locais e nacionais no sentido de
melhorar a qualidade e a aceitação de planos de mobilidade
urbana sustentável
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PLANOS DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Definição | Questões-chave

3

Definição

Um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (1)

(SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan; PMT - Plano de Mobilidade e de Transportes)



É um plano estratégico para
satisfazer as necessidades de
mobilidade das cidades para uma
melhor qualidade de vida.



Baseia-se nas práticas de
planeamento existentes.



Toma devidamente em
consideração os princípios de
integração, participação e
avaliação.

(1) Em

Portugal este tipo de planos adotou a designação de PMT
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O que torna um plano de mobilidade urbana
num plano de mobilidade urbana
sustentável?
Um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMT/SUMP)
visa criar um sistema de transporte urbano que...


Permita a todos os residentes acesso a destinos e serviços-chave



Melhore a proteção de pessoas (safety) e a segurança dos
transportes (security)



Reduza as emissões nocivas, do ruído e do consumo de energia



Melhore a eficiência e a relação custo-eficácia dos transportes



Reforçe a atratividade e a qualidade do ambiente urbano



Estabeleça vínculos a áreas relacionadas de atividades como o
planeamento do território ou a saúde



Coopere através das fronteiras administrativas
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Um PMT/SUMP aborda de forma mais eficiente
os problemas relacionados com o transporte
nas áreas urbanas

As características básicas de um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
(PMT/SUMP) são as seguintes:


Visão de longo prazo e planificação adequada da sua implementação



Abordagem participativa



Interdisciplinaridade



Desenvolvimento equilibrado e integrado de todos os modos de transporte



Integração horizontal e vertical



Avaliação do desempenho atual e futuro



Monitorização, revisão e relatórios regulares



Consideração dos custos externos para todos os modos de transporte



Financiamento realista
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Um PMT/SUMP centra-se nas pessoas e
satisfaz as suas necessidades básicas de
mobilidade
Um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMT/SUMP) segue uma
abordagem transparente e participativa que...


Reúne residentes e outras partes interessadas



E envolve-os ao longo do desenvolvimento do plano e do processo de
implementação

Portanto:


Compromete mutuamente responsáveis e destinatários dos SUMP



Torna a aceitação e o apoio públicos mais prováveis



Ajuda a minimizar os riscos para os decisores
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PLANEAMENTO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
Desafios | Benefícios

8

Os desafios da mobilidade urbana
O transporte é fundamental para economias em crescimento e sociedades
interconectadas. No entanto, os impactos negativos dos transportes afetam
gravemente a qualidade de vida dos cidadãos.


A mobilidade urbana responde por 23% das
emissões de CO2 provenientes dos transportes



As áreas urbanas sofrem de congestionamentos
graves



Muitas cidades lutam para cumprir os requisitos
legais para a qualidade do ar ambiente - milhões de
cidadãos são afetados por isso, milhares deles
morrem a cada ano



Os acidentes rodoviários urbanos representam
cerca de 40% de todas as mortes na estrada

Mobilidade
Urbana
Urban
Mobility
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Enfrentar os desafios introduzindo
PMT/SUMPs

1)

Melhoria da qualidade de vida

2)

Redução de custos e criação de benefícios econômicos

3)

Contribuir para uma melhor saúde e meio ambiente

4)

Facilitar a mobilidade e melhorar a acessibilidade

5)

Utilização mais eficaz de recursos limitados

6)

Ganhar apoio público

7)

Preparar planos melhores

8)

Cumprimento eficaz das obrigações legais

9)

Aproveitando sinergias

10) Rumo a uma nova cultura de mobilidade
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Necessidades locais vs Programas nacionais

É importante obter uma ampla aceitação dos PMT/SUMPs através do
envolvimento e da participação ativa do nível nacional, abordando as suas
diferenças culturais, porque ...


Existe uma lacuna entre as necessidades das cidades que deveriam
desenvolver e implementar os PMT/SUMPs e as instituições administrativas da
tutela que deveriam preparar o terreno e fornecer programas para incentivar as
cidades a desenvolverem e implementarem os PMT/SUMPs.
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Aproximar responsáveis e dissipar diferenças

Reduzir o distanciamento entre as necessidades locais e o apoio nacional
é o ponto de partida e a principal motivação do CIVITAS PROSPERITY.


O CIVITAS PROSPERITY aproxima os responsáveis pelo apoio a nível
nacional dos que efetuam a implementação dos PMT/SUMP.



O objectivo é dissipar as diferenças entre EM e desenvolver programas
nacionais de apoio aos SUMP em todos os países participantes – feitos à
medida das necessidades das cidades e que verdadeiramente as ajudem, p.ex.
através da partilha de conhecimento, apoio financeiro, normalização de
procedimentos e critérios comuns de avaliação.
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O PROJETO CIVITAS PROSPERITY
Introdução | Âmbito
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40 Actores – 1 Objetivo
O CIVITAS PROSPERITY agrega
mais de 40 actores que têm um
objetivo comum:


Encorajar a cooperação entre
decisores locais e nacionais para
promover o desenvolvimento dos
programas nacionais de PMT/SUMP
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Um dos mais ambiciosos projetos de apoio
aos PMT/SUMP

A abordagem única do CIVITAS PROSPERITY para assegurar o
envolvimento e a participação activa das entidades encontra-se
estruturada em duas vertentes.
1) Encontros regulares entre
peritos das autoridades
nacionais e cidades parceiras
de diferentes Estados-Membros.
2) Desenvolvimento paralelo a nível
nacional, com interação entre
patamar nacional e local.
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Desenvolvido a partir de projetos
PMT/SUMP antecedentes ou em curso

O CIVITAS PROSPERITY utiliza a experiência adquirida em outros
projetos, antecedentes e em curso, no campo dos PMT/SUMP.


ADVANCE | eu-advance.eu



CH4LLENGE | sump-challenges.eu



ENDURANCE | epomm.eu/endurance



European Platform on SUMPs | eltis.org/mobility-plans



EVIDENCE | evidence-project.eu



Poly-SUMP | poly-sump.eu



Urban Transport Roadmaps | urban-transport-roadmaps.eu
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Apoio a autoridades locais e nacionais

CIVITAS PROSPERITY oferece apoio às autoridades locais e nacionais
para melhorarem a qualidade dos seus PMT/SUMP.


Formação e Apoio



Workshops para troca de experiências



Apoio aos Programas Nacionais SUMP/PMT



Desenvolvimento inovador de produtos



Embaixadores
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Uma plataforma para partilha de
conhecimento

O CIVITAS PROSPERITY envolve actores que podem esperar
desenvolvimentos significativos na sua transição para um planeamento
mais sustentável da mobilidade urbana.


Contribuindo para uma mudança de cultura no ambiente dos PMT/SUMP



Reduzindo as lacunas de conhecimento das autoridades locais no que respeita
a práticas de planeamento sustentável da mobilidade urbana



Apoiando autoridades locais e nacionais no desenho e implementação de
PMT/SUMP



Promovendo processos de transferência de conhecimento e de partilha de
experiências entre peritos em mobilidade urbana sustentável
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ESTABELECER RELAÇÕES
Comunicar e manter-se informado
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Contacte o CIVITAS PROSPERITY

A apenas um clique de distância poderá obter informação e participar e
aprender com profissionais de todos os cantos da Europa.


Aprenda mais sobre as actividades que estão a ser efectuadas no âmbito dos
PMT/SUMP!



Descubra e participe em eventos PMT/SUMP!



Encontre e contacte com pessoas envolvidas em PMT/SUMP ou nas redes
nacionais de PMT/SUMP!

Mais informação em www.sump-network.eu
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O ponto de encontro para os PMT/SUMP

O CIVITAS PROSPERITY é membro da Plataforma Europeia para os
Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e produz relatórios técnicos e
outras estratégias para fornecer mais conhecimento sobre PMT/SUMP.

Descobre mais em eltis.org/mobility-plans e em www.sump-network.eu
Entre em contacto com o CIVITAS PROSPERITY
contact@sump-network.eu
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