FORMAÇÃO
Monitorização e Avaliação em PMUS
Prof Tom Rye | Edinburgh Napier University

Introdução à Formação

•
•
•
•

Quem é quem?
Quais são as expectativas dos participantes desta
formação?
Qual é o objectivo desta formação e o que queremos
alcançar?
O que será feito nesta formação?
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Estrutura da Sessão

•
•
•
•
•
•
•

Definição básica de monitorização
e avaliação (M & A)
Onde se encaixa no processo
PMUS
Por que ter objectivos em PMUS?
Diferentes tipos de objectivos
Definir objectivos
Metas de medição
Exemplos
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Parte 1

•
•

Definição básica de monitorização e
avaliação (M & A)
Onde se encaixa no processo PMUS
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Porquê monitorizar, avaliar e apreciar?
•
•
•
•

Monitorização - o que aconteceu
Avaliação - por que isso aconteceu
Apreciar - o que vai acontecer, o que
vale a pena fazer
Benefícios da monitorização e
avaliação :
–

Melhor gestão de projectos e
acompanhamento dos objectivos

–

Ajudar a aprender

–

Mais conhecimento das relações de
causa e efeito

–

Dados para melhor orientar futuras
decisões e investimentos

metas
INTELIGENTES

Avaliação
= avaliação
ex post

Cenários
= avaliação
ex ante

monitorizar

medidas

monitorização
Processo de Monitorização e Avaliação do PMUS
fonte da imagem: City of Dresden, CH4LLENGE
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Ligação com o processo do Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS)
Para material de
aprendizagem sobre
todos os aspectos
do SUMP, consulte :

O conceito PMUS
Guias e materiais de
aprendizagem
SOLUÇÕES:
Seminário on-line
Planos de
Mobilidade Urbana
Sustentável (64
minutos de duração)
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Neste momento, veremos um vídeo geral
sobre o PMUS para ver onde o M & A se
encaixa
Sustainable urban mobility plans M&E
https://www.youtube.com/watch?v=1jLvvoT2_B0
EU Eltis Urban Mobility Observatory

7:27 mins de duração

1:23 mins de duração

fonte: https://www.youtube.com/watch?v=UAXUA8VdbBk
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Outros recursos da UE disponíveis em M & A
•

Projecto EU CH4LLENGE - http://www.sump-challenges.eu/kits

Curso On-line
"Monitoring and
evaluation in
sustainable urban
mobility planning"

Disponível em 9 línguas*: Croata, Checo, Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Húngaro, Polaco e
Romeno
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Coisas que podemos monitorizar, avaliar
e apreciar
Monitorização: o que

•

Mudanças na consciência, atitudes, percepções, comportamento ou
se algo acontece / existe como resultado do PMUS (medida)

Avaliação: porquê / como

•
•

•

Por que ninguém usou a nossa medida (coisa que fizemos /
construímos)?
Como (bem) implementamos as novas medidas? Poderíamos ter
feito melhor?
Por que mais pessoas usam essa medida do que prevíamos?

Apreciar: E se

•

Quantas pessoas usarão a nova estação? Que benefícios
esperamos que ele forneça - e, portanto, vale a pena construir?
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Requisitos básicos para M & A em PMUS
•
•
•

Deve relacionar com objectivos

–

Deve incluir indicadores

–

Mudança quantificada na qualidade do ar local

Deve estar relacionado com alvo (s) para alguns objectivos

–
–
–

•

Por exemplo. Melhorar a qualidade do ar local

Output: Faça da nossa frota de autocarros local 100% de GNC até 2015
Outcome: Atinja a meta da UE para a qualidade do ar local em pontos de
acesso existentes até 2015
Observe, porém, que nem todos os objectivos terão necessariamente
metas

Deve cobrir o processo

–

Como trabalhamos para atingir esse objectivo? O que foi bem? O que não?
Como poderíamos fazer melhor no futuro?
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Exercício 1 sobre monitorização, avaliação e
apreciação
(30 mins além de relatórios)
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Exercício 1 - Instruções

Exercício em grupo (3-4 pessoas em grupo)

1.

Monitorização: pense em 2 medidas que você pode implementar em um PMUS. O
que você pode querer monitorizar em termos de mudanças na consciência, atitudes,
percepções e comportamentos relacionados a essa medida? Como você reuniria os
dados?

2.

Avaliação: pense em 2 medidas diferentes. Como você saberia (quais dados você
recolheria e como):
– Por que ninguém usou a medida?
– Como (bem) você implementou as novas medidas e se poderia ter feito melhor?
– Por que mais pessoas usam a medida do que previmos?

3.

Apreciação: pense em mais uma medida que você ainda não implementou. Quais os
benefícios que você espera ter? Isso é suficiente para justificar a implementação?

4.

Finalmente – em seu próprio PMUS ou planeamento de transporte em sua cidade - o
que você monitoriza e avalia no momento? Por que você as escolheu?
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Parte 2
•
•
•
•

Porquê ter objectivos em PMUS?
Diferentes tipos de objectivos
Definir objectivos
Metas de medição
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Porquê ter objectivos?
•
•
•

Objectivos - o que o PMUS deve alcançar
Objectivo típico: o PMUS deve reduzir a poluição atmosférica local
Como podemos saber se o objectivo é alcançado? Definir um alvo

Definir metas para :

•

•
•
•

Satisfazer as exigências legais, por ex.
Objectivos da UE para a poluição
atmosférica local - até 2015, manter as
concentrações médias anuais de PM2,5 <=
25 µg / m3
Obter agentes diferentes para trabalhar em
conjunto, por ex. Vision Zero para
segurança rodoviária
Algo a aspirar a, e. 10% de viagens de
bicicleta na Escócia até 2020
Porque é o que podemos alcançar (meta
pragmática)
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Dois tipos principais de objectivos
Output

Outcome

•

•

•

Por exemplo. até 2019, teremos
instalado 30km de ciclovia
Teremos acalmia de trafego em 50
km de ruas

•

Até 2019, a partilha do modo
ciclável será o dobro
Até 2019, teremos um número
reduzido de pessoas mortas e
gravemente feridas nas estradas
em 40% em relação a 2010
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Exercício 2 a sua própria monitorização,
avaliação e apreciação
(25 mins incluindo relatórios)
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Exercício 2 - Instruções

Exercício em grupo (3-4 pessoas em um grupo)
1. No seu próprio PMUS ou planeamento de transporte em sua cidade
- o que você monitoriza e avalia no momento? Como você decidiu?

2.

Quais dados você precisa recolher pelo governo nacional ou pela
UE? Como você recolhe, como você reporta?

3.

Se tem consultores a trabalhar no seu PMUS - quais dados de M &
A estão eles a reunir? Esse trabalho continuará depois de
terminarem?
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Alguns objectivos típicos do PMUS e
possíveis metas - com comentários
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Objectivo: Melhorar a acessibilidade para
pessoas com mobilidade reduzida (PMR)
Output
• 100% das travessias de
pedestres sinalizadas serão
totalmente acessíveis para
PMR até 2019

Outcome
• Aumentar a percentagem (3% /
ano) de PMR que percebem
que a acessibilidade está a
melhorar

Comentário
• Definir meta relacionada ao
orçamento
• Avalie a situação existente!

Comentário
• Use uma amostra pequena (100
pessoas) para medir as
existentes todos os anos
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Objectivo - melhorar a economia do
centro da cidade
Output
• 100% do estacionamento
controlado pela cidade no
centro da cidade, com preço
para incentivar a permanência
curta (compradores)
• 2 novos parques e locais de
passeio implementados em 4
anos

Outcome
• % de cidadãos satisfeitos com a
qualidade das ruas aumenta 3%
/ ano
• % de lojas vazias no centro da
cidade cai 5% ao ano
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Objectivo - melhorar a qualidade de vida

Output
• 4 ruas principais do centro da
cidade preparadas para
pedestres em 4 anos
• 50% das ruas da cidade - 30 km
/ h dentro de 4 anos
• Alvo de estacionamento
também relevante

Outcome
• % de cidadãos satisfeitos com a
qualidade das ruas aumenta 3%
/ ano
Comentário
• Amostra pequena na pesquisa
anual (200 pessoas)
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Problema 1 – “nós não sabemos o que as
medidas podem alcançar”
Como pode definir metas se não souber o que as medidas podem
alcançar?

1.
2.
3.

Definir output
Considere as suas ambições!
Olhe para a experiência de medidas implementadas em outros
lugares
– www.eltis.org
– www.leeds.ac.uk/konsult

4.
5.
6.

Use instrumento de Roadmap
Construa um modelo (bom para algumas medidas)
Tenha em mente - as medidas juntas alcançam menos que a soma
das medidas individuais
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Problem 2 – “nós não temos dados”
1.
2.
3.
4.

Definir alvos simples
Tem poucos alvos
Output e outcome mistos
Use a recolha de dados simples - exemplos :

•
•
•

Amostras pequenas em pesquisas
Contagens na estrada uma ou duas vezes por ano em torno do centro da
cidade tendo em conta a partilha de modo
Contagem de filas uma ou duas vezes por ano em zonas de
congestionamento
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Exercício 3, PMUS de Belgrado
(30 mins incluindo relatório)
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Exercício 3, Objectivos do PMUS de
Belgrado
Dissociação do crescimento
económico e da gestão da
procura com o objectivo de
reduzir os impactos
ambientais
Alcançar níveis sustentáveis
de uso de energia em
transporte e reduzir as
emissões de gases de efeito
estufa do transporte

Reduzir para metade o
número de mortes no
transporte rodoviário em
2015 em comparação com
2000

Objectivos
Gerais PTUS
Belgrado
Reduzir as emissões de
poluentes do transporte para
níveis que minimizem os
efeitos sobre a saúde
humana e / ou o ambiente
Conseguir uma mudança
equilibrada no sentido de
modos de transporte
favoráveis ao ambiente, a
fim de criar um sistema
sustentável de transporte e
mobilidade

Reduzir o ruído dos
transportes, tanto na fonte
como através de medidas de
mitigação, para assegurar que
os níveis de exposição globais
minimizam os impactos na
saúde

Source: TIS.pt, 2012
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Exercício 3 - Instruções
1.
2.
3.

4.
5.

Cada grupo de cinco pessoas fica com um dos objectivos do PMUS
de Belgrado
Desenvolver um output e outcome para seu objectivo, mas sem
especificar uma linha de base ou uma meta de resultado absoluto,
mas sim um progresso % / ano em direcção ao objectivo
Discuta como poderia descobrir se esses objectivos são realistas.
Decida dois indicadores para medir o progresso de cada um de
seus alvos e como você reuniria esses dados, assumindo que, no
momento, esses dados não estão recolhidos.
Encontre um equilíbrio entre minimizar os custos de recolha de
dados e a confiabilidade dos dados.
Se você tem um PMUS na sua cidade - quais objectivos você tem e
como os definiu?
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Intervalo
27

Parte 3
•

Experiência de indicadores e metas na
vida real do PMUS
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Edimburgo - PMUS

LTS (PMUS) aponta para :

•
•
•
•
•

Apoiar uma economia local e regional sustentável
e crescente;
Melhorar a segurança para todos os utilizadores
de estradas e transportes;
Reduzir os impactos ambientais da viagem;
Promover melhor saúde e fitness; e
Reduzir a exclusão social
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Edimburgo PMUS - Alvos
Objetivo

Alvo

Apoiar uma economia local
e regional sustentável e
crescente

Sem alvo

Indicador

Reduzir os impactos
ambientais das viagens

Congestionamento
Volumes de tráfego
Conectividade por via ferroviária e
aérea para outras cidades
Redução de 40-50% em todos os Percepções de segurança no
acidentes de ciclistas e pedestres transporte público
até 2010 na média 1994-98
Número de pessoas mortas e
gravemente feridas nas estradas
Atender à norma da UE para NOX Melhores padrões de emissões de
e PM10 até 2010
autocarros e táxi

Promover uma melhor
saúde e fitness
Reduzir a exclusão social

Modo de partilha de metas para
andar a pé e ciclismo
Sem alvo

Melhorar a segurança para
todos os utilizadores de
estradas e transportes

% de viagens por modos diferentes
para diferentes fins de viagem
Aumento da acessibilidade dos
transportes públicos aos principais
serviços e centros de emprego
Aumentar o uso de serviços
especializados de transporte
Aumentar a disponibilidade de
autocarros de piso baixo e paragens
que eles podem usar
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Como Edimburgo recolhe esses dados
Indicador

Como é medido

1. Congestionamento

1. Contadores de tráfego medem filas
nos principais entroncamentos
2. Volumes de tráfego
2. Contadores de tráfego
3. Conectividade por via ferroviária e aérea para 3. Tempos de viagem e serviços para
outras cidades
cidades chave
4. Percepções de segurança no transporte
público
5. Melhores padrões de emissões de autocarros
e táxi
6. Aumento da acessibilidade dos transportes
públicos aos principais serviços e centros de
emprego
7. Aumentar o uso de serviços especiais de
transporte
8. Aumentar a disponibilidade de autocarros de
piso baixo e paragens que eles podem usar
9. % de viagens por modos diferentes para
finalidades diferentes

4. Pesquisa nacional; dados de acidentes
da policia
5. Dados da empresa de autocarros;
dados de licenciamento de táxi
6. Frequências de autocarros nos
principais locais
7. Registos de serviço público de
passageiros transportados
8. Os próprios registos da cidade em
paragens de autocarro melhoraram.
Dados da frota da empresa de
autocarros.
9. Pesquisa domiciliar nacional, amostra
31
impulsionada para cidade

Alvos reais - Ljutomer, Eslovênia

•
•
•
•
•

Reduz migrações para zero até 2020
Divisão modal equilibrada até 2020 (em linha de base
estimada)
Zero mortes e metade dos feridos até 2020 em relação a
2010 ...
10% de viagens por transporte público 2020
Duplicar a pratica de andar de bicicleta até ao local de
trabalho em 20% até 2020
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Outros exemplos

A Campanha de Mobilidade Urbana Sustentável da UE nomeia prémios
de “monitorização e implementação para melhorar os PMUS” em 2014
Bremen (Alemanha) - vencedor!
Bremen foi o vencedor devido ao fornecimento antecipado de ferramentas para monitorização e
avaliação, forte envolvimento das partes interessadas durante a avaliação, bem como cooperação com
cidades parceiras e cooperação internacional.

Dresden (Alemanha)
Dresden é outro líder devido a sua estrutura sistemática de alta qualidade para monitorizar e avaliar seu
PMUS; selecção cuidadosa de indicadores e provisão de ferramentas usadas. Considerou a avaliação
das medidas do PMUS e o próprio processo de planeamento. Todos os órgãos de planeamento e
parceiros do PMUS estão a ser consultados e recebem feedback durante o processo.

Gent (Bélgica)
Gent tem uma prática de PMUS respeitável durante os últimos 30 anos. Seu processo de monitorização
e avaliação foi informado por sua excelente recolha de dados. Os resultados de monitorização e
avaliação foram realimentados no processo de planeamento para ajustar as medidas.
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Gdynia, Polônia, primeiro PMUS - 25% de
seus indicadores mostrados aqui muitos?
Valor
Valor inicial
desejado
(2015)
(2018)

Método de
medição /
fonte de
dados

Relação
com um
objectivo
específico

Câmara
Municipal

cenários,
Objectivo
1, 2 e 3.

Indicador

Unidade de
medida

Taxa de motorização
individual em Gdynia

pas. carros /
Número de carros de passageiros / 1.000
1.000 pessoas habitantes

Mobilidade de transporte
dos habitantes de Gdynia

número de
Número médio de viagens por habitante por dia ESTRATÉGI
viagens por dia
1.65
útil, excluindo viagens a pé
CO
útil

estável ou
ligeiramente ZKM Gdynia
aumentado

cenários,
Objectivo
1, 2 e 3.

Acidentes com pedestres

caso

53

diminuiu

Polícia

1.1.

10.9%

aumentou

ZKM Gdynia

1.1.

1.8%

3%

ZKM Gdynia

1.3

0.42

aumentou

ZDiZ relatório

1.3.

Partilha do tráfego de
pedestres na distribuição %
de viagens
Participação do tráfego de
bicicletas na distribuição de %
viagens
Densidade do sistema
km/ km2
ciclável
Comprimento do sistema
de ciclavel relacionado à
%
superfície de Gdynia
Acalmia de trafego

%

Descrição

Número de pedestres feridos em acidente

Categoria

ESTRATÉGI
542 (2015)
CO

chave

Número de viagens de pedestres a uma
distância de mais de 500 m / total de viagens chave
não-pedestres no dia anterior à pesquisa
Número de viagens de bicicleta no dia anterior
ao inquérito / total de viagens não pedestres no chave
dia anterior ao inquérito
Comprimento do sistema ciclavel relacionado à
auxiliary
superfície de Gdynia

550

Percentagem de alunos com sobrepeso ou
obesos do ensino médio

auxiliar

[data only for
middle
diminuiu
schools]

Departamento
1.1., 1.3.
de Saúde

Extensão das estradas em 30 km / h zonas /
comprimento total das estradas em Gdynia

chave

15.4%

20%

ZDiZ relatório

1.3., 1.4.

Melhoria da segurança no
trânsito nas proximidades
case
de instalações
educacionais

Número de escolas e pré-escolas perto de
estradas com classificação D e L com zonas de chave
velocidade limitada

19

24

ZDiZ relatório

1.4.

Gestão de estacionamento
case
no centro da cidade

Número de lugares de estacionamento em
Śródmieście e Kamienna Góra

5966

mantido ou
ligeiramente ZDiZ relatório
reduzido

1.4.

auxiliar
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Alvos no SUMP Ljubljana - muito difícil ambicioso?
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Alvos reais - Nottingham UK 2006-11 PMUS

Objectivo

Alvo

Medido por

Corte o
congestionamento

Pelo menos 5 rotas de autocarros na
cidade para reduzir os tempos de viagem
em 5 minutos cada até 2011 (base de
2004)
7 rotas de autocarros totalmente
acessíveis até 2011 (base de 2005)

Horário de autocarros

Economia local

85% de novas habitações construídas em
terra reutilizada até 2011 (base de 2004)

Qualidade de vida

67% das pessoas que usam autocarro à
noite se sentem seguras com toda a
viagem, até 2011 (base de 2004)

Sistema de
planeamento de
monitorização
Pesquisa anual de 600
passageiros de
autocarro

Melhorar a
acessibilidade

Levantamento de
autocarros e paragens
nas rotas
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Revendo conquistas: York

Realizações 2001-2006:

•
•
•

•

Crescimento do apoio de
autocarros de 45%
Tráfego urbano em
horário de pico menor que
os níveis de 1999
Um serviço de alta
qualidade Park & Ride
Um aumento de 10% nos
modos (sem carro) para
viagens ao centro da
cidade nos horários de
pico
Mais de 20% de redução
em acidentes rodoviários

Trajetória
Actual

% increase

•

Crescimento do apoio de autocarros

Tendência

Year

York

Fonte: City of York council,
www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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Comunicar o progresso ao público
SOCIOECONOMIA

Ganho para a sociedade por km extra percorrido
de bicicleta em Copenhaga

Custo para a sociedade por extra km
percorrido de carro em Copenhaga

BENEFÍCIOS À SAÚDE
DO CICLISMO

2012 cidadãos de Copenhaga possuía aproximadamente 650.000 carros e
125.000 carros, correspondendo a 5,2 para carros

Redução da mortalidade de adultos que
entram e saem do trabalho todos os dias

Valor dos benefícios para a saúde do
ciclismo em Copenhaga (DKK)

Todos os cidadãos de
Copenhaga têm acesso a uma
bicicleta

Copenhaga
Excertos do relatório das Contas
Verdes de Copenhaga 2012.
Fonte da imagem : City of Copenhagen
Modo de transporte primário para viagens ao trabalho ou educação na cidade de Copenhaga, 1996-2012
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Parte 4
Desafios em M & A em PMUS
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Desafios no M & A para os PMUS

•
•
•
•
•
•
•
•

Convencer as pessoas que vale a pena fazer
Recursos - pessoas e dinheiro - para fazer isso
Ter indicadores e metas
Equilíbrio correcto entre metas e resultados
Disponibilidade de dados
Rigor da recolha de dados
Avaliação de processo - como fazer isso?
Quanto mais fazemos isso, mais trabalho nos dá
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Exercício 4 sobre os desafios de M & A
(20 mins além de relatórios)
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Exercício 4 - Instruções

Considerando o que aprendeu hoje, resolva estes desafios em grupos
durante 20 minutos e decida como os resolveria. Relatar de volta por 3
minutos / grupo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Convencer as pessoas que vale a pena fazer
Recursos - pessoas e dinheiro - para fazer isso
Ter indicadores e metas
Equilíbrio correcto entre metas de resultados
Disponibilidade de dados
Rigor da recolha de dados
Avaliação de processo - como fazer isso?
Quanto mais fazemos isso, mais trabalho nos dá
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Parte 5
Conclusões, Feedback
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Conclusões

✓ Não fique muito ansioso com a
monitorização e avaliação

✓ Mantenha a simplicidade especialmente
para o primeiro PMUS

✓ Importante ter alguns alvos MAS
• Não tente ter muitos
• Não se preocupe se eles não forem
baseados em dados absolutamente
robustos

✓ Recolha de dados - não é tão complicado
quanto você imagina
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Feedback

•
•

•

A formação atendeu às suas
expectativas?
O que mais o inspirou?

O conhecimento adquirido ajudará nas
suas actividades de M & A?
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REFERÊNCIAS
Projetos | Iniciativas | Manuais
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Existem muitos recursos disponíveis

European Platform on SUMPs | www.eltis.org/mobility-plans
CIVITAS PROSPERITY | www.sump-network.eu
CIVITAS SUITS | www.suits-project.eu
CIVITAS SUMPs-Up | www.sumps-up.eu

ADVANCE | eu-advance.eu
CH4LLENGE | sump-challenges.eu
ENDURANCE | epomm.eu/endurance
EVIDENCE | evidence-project.eu
Poly-SUMP | poly-sump.eu
Urban Transport Roadmaps | urban-transport-roadmaps.eu
CIVITAS e-course on public involvement | www.civitas.eu
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Seu balcão único

A CIVITAS PROSPERITY é membro da Plataforma Europeia sobre Planos de
Mobilidade Urbana Sustentável e produz vários relatórios técnicos e outras
estratégias para fornecer contributos sobre PMUS.

Saiba mais em www.eltis.org/mobility-plans e www.sump-network.eu
Entre em contacto com CIVITAS PROSPERITY
contact@sump-network.eu
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Prof Tom Rye
Transport Research Institute
Edinburgh Napier University
5 Colinton Rd | SCOTLAND
www.napier.ac.uk | t.rye@napier.ac.uk
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