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Estrutura da apresentação

•
•
•
•
•
•

Por que é necessário um
PMUS?
O que é um plano de
mobilidade urbana
sustentável (PMUS)?
Como difere dos planos de
transporte padrão?
O ciclo PMUS
O que significa na prática?
Alguns recursos e
ferramentas para
desenvolvimento de um
PMUS
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O que é um PMUS?

Um Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável é um plano
estratégico destinado a
satisfazer as necessidades de
mobilidade de pessoas e
empresas nas cidades e seus
arredores para uma melhor
qualidade de vida. Baseia-se
nas práticas de planeamento
existentes e leva em
consideração os princípios de
integração, participação e
avaliação.

Mas isso parece um
pouco aborrecido e
banal, não é?

Fonte: EU SUMP Guidelines, 2014

Um esquema desenvolvido como parte do PMUS de Viena
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Mais interessante, por que
precisamos de PMUSs?
Consequências da abordagem 'Preditar'
e 'Fornecer'
• Maiores tempos de viagem e
congestionamento
• Aumento das emissões de gases de
efeito estufa
• Qualidade do ar nociva
• Problemas de Saúde - obesidade,
saúde mental / estresse, doenças
cardiovasculares, etc.
• O carro dominava os centros e
bairros da cidade
• Acidentes
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Número de veículos a motor

Etapa 2
Planeamento de deslocações
de pessoas: transporte público,
andar a pé e de bicicleta;
restrição automóvel

Etapa 1
Planeamento de veículos
motorizados: construção
rodoviária,
estacionamentos

Etapa 3

Planeando a vida urbana:
transporte como "lugar",
extinção de infraestrutura
de transporte intrusiva,
suporte a outros objectivos
(por exemplo, saúde)

Tempo - Ciclo de desenvolvimento
Cortesia de Peter Jones, CREATE Scientific Coordinator

Ênfase em atender às necessidades de
veículos a motor

Processo de desenvolvimento de
políticas de transporte
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Planeamento de transporte convencional
(etapa 1) vs PMUS (etapas 2 e 3)

•

•

Planeamento de transporte de estilo mais antigo - qual
é o plano queremos construir?

PMUS: processo para tornar as nossas cidades lugares
melhores e mais sustentáveis::
–
–
–
–
–

•

Analise dos problemas relacionados com transporte
Definir objectivos para resolver problemas
Escolha medidas para atingir os objectivos
Implementar medidas
Monitorizar, rever, melhorar

Resumido em um plano - mas muito mais um processo
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Estrutura do PMUS

Visão

Definição objectiva, metas, indicadores
Ciclismo

Andar a pé

Transporte público

Segurança na estrada

Gestão da
mobilidade

Gestão de
estacionamento

Acessibilidade

Manutenção

Restrição de trânsito /
gestão

Intermodalidade

Mercadorias

Consulta pública
Abordagens / medidas para cada "modo"
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Monitorizar, rever, melhorar

Integração com outras políticas planeamento, saúde, meio ambiente

Analise de problemas

Foco em diferentes etapas da política de
transportes
Plano de mobilidade urbana sustentável (PMUS)
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

• Velocidade média da
rede

• Frequência e confiança
no transporte público

• Tempos de uso nos
modos de transporte

• Variabilidade do dia-adia

• Acesso a paragens de
autocarro e outras
estações

• Intensidade das
actividades na rua

• Congestionamento do
veículo

• Disponibilidade de
estacionamento
• Acidentes de trânsito
• Barulho
• Poluição do ar

• Segurança

• Viagem continua
• Divisão modal do
transporte público
• Partidas modal de
andar a pé / bicicleta
• Horários das viagens
porta-a-porta por modo

Cortesia de Peter Jones, CREATE Scientific Coordinator

• Tempo gasto na área
local

• Valor do espaço público
de alta qualidade
• Saúde da população
• Interacção social
• Equidade social e
inclusão
• Sentimento comunitário
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PMUSs e planeamento de
transporte tradicional
Planeamento de transporte tradicional

Planeamento de Mobilidade Urbana Sustentável

Foco no tráfego

Foco nas pessoas

Objetivos primários:
Capacidade e velocidade do fluxo de tráfego

Objectivos principais: acessibilidade e qualidade de vida, bem como
sustentabilidade, viabilidade económica, equidade social, saúde e qualidade
ambiental

Focado no Modal

Desenvolvimento equilibrado de todos os modos de transporte relevantes e
mudança para modos de transporte mais ecológicos e sustentáveis

Foco na infra-estrutura

Conjunto integrado de acções para alcançar soluções económicas

Planeamento sectorial

Planeamento sectorial que é consistente e complementar a áreas políticas
relacionadas (como uso do solo e ordenamento do território, serviços sociais,
saúde, execução e policiamento, etc.)

Planos de curto e médio prazos

Planos de curto e médio prazos incorporados numa visão e estratégia de longo
prazo

Relacionado a uma área administrativa

Relacionado a uma área de actividade baseada em padrões de viagem para
trabalho

Domínio dos engenheiros de tráfego

Equipas de planeamento interdisciplinar

Planeamento por especialistas

Planeando com o envolvimento das partes interessadas usando uma abordagem
transparente e participativa.

Avaliação de impacto limitada

Monitorizaçãoo e avaliação regular dos impactos para informar um processo
estruturado de aprendizagem e melhoria.

Source: ELTIS SUMP Guidelines, 2014
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O que pode ser alcançado?
Cidades em toda a Europa transformaram
as suas cidades para se tornarem lugares
muito mais sustentáveis e habitáveis
através de planeamento de transporte
integrado, estratégico e de longo prazo
Esses vídeos resumem o processo do PMUS e como transformou
as cidades
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-1
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-2
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-3
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Qualidade de Vida e Politicas de
Mobilidade

Score de mobilidade

Ranking completo de mobilidade

www.mercer.com
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Uma cidade pode mudar a sua
aparencia - e sua economia?
Desde a implementação
do PMUS:

Hoje

•

Reversão do declínio da
população - pessoas
volta para a cidade - 5%
de aumento da
população 1999-2008

•

Investimento por pessoa
20% acima da média
regional

•

Crescimento em novas
empresas 25% acima da
média regional

Fotografias: City of Gent

Anos 80

(fonte – www.gent.be)
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Implementação com apoio da população
Informação activa sobre a adaptação da estação ferroviária

Fonte: Project Gent Sint-Pieters, www.projectgentsintpieters.be/
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Ljubljana - transformando o centro da
cidade
Antes e depois do PMUS: Slovenska

City of Ljubljana, ELTIS Photo Library
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Ljubljana
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Ljubljana
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Benefícios económicos e de saúde
SOCIO ECONOMICOS

Ganhos para a sociedade por cada km extra
percorrido de bicicleta em Copenhaga

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

BENEFÍCIOS PARA A
SAÚDE DO CICLISMO

2012 Os habitantes de Copenhaga possuíam aproximadamente 650,000 bicicletas e
125,000 carros, correspondendo a 5,2 bicicletas para cada carro

Redução da mortalidade dos adultos que
circulam de e para o trabalho todos os dias

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

Toda a Copenhaga tem
acesso a uma bicicleta

Copenhaga
Excertos do relatório de contas
verdes de Copenhaga de 2012.
Fonte da imagem: City of Copenhagen
Modo de transporte primário para viagens de trabalho ou académicas na cidade de Copenhague, 1996-2012
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Cracóvia
•
•

Melhorias nas paragens de autocarro e comboio e ambiente pedestre
em contexto de estratégia mais amplo
Objectivos políticos - segurança, saúde, inclusão social, turismo

Photo: Maciej Michnej

Photo: ELTIS / Harry Schiffer
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Nottingham
Patrocínio de Autocarro e Electrico em Greater Nottingham

Trajetória

Actual
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Revendo conquistas: York
Conquistas 2001-2006 :
• Crescimento do patrocínio
de autocarro de 45%
• O trafego em horas de
ponta registou valores
mais baixos que em 1999
• Um serviço Park & Ride de
alta qualidade
• Um aumento de 10% nos
modos não motorizados
para viagens para o centro
da cidade em horários de
pico
• Mais de 20% de redução
nos acidentes rodoviários

Fonte: City of York council, www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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O famoso processo do Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS)
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Mas o que isso significa na prática?
Ideias comuns sobre o PMUS
Todos têm que vender seus
carros
Acabaram as construções de
estradas

PMUS na prática
Algumas pessoas usam menos o seu carro

Todos estaremos andando de
bicicleta no próximo ano

Mudar lentamente os padrões de viagem ao longo de
vários anos, diminuir o uso do carro

Olhar para as opções mais baratas primeiro, a
construção de estradas se for a melhor maneira de
atingir seus objectivos
Não vão haver novas infraPense sobre o que você deseja obter (segurança?
estruturas de transporte
Melhor ambiente, melhor economia?) E, em seguida,
escolha as medidas que alcançarão esses objectivos.
Pense antes de construir algo
Os PMUS fazem as pessoas parar É sobre assegurar a acessibilidade para que as
de se deslocar, quer reduzir a
pessoas possam atingir os objectivos
mobilidade
É apenas focado no meio
Trata-se de ambiente, segurança, qualidade de vida,
ambiente
espaço verde, crescimento econômico - e sobre como
o transporte nos ajuda a alcançar essas coisas

<Evento> • <Data> • <Localização> • <Orador>
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Quais são as barreiras comuns no
desenvolvimento do PMUS?

•
•
•
•
•
•
•

Funções e responsabilidades organizacionais - compra
interna
Compromisso político
Má integração entre políticas e planos, por exemplo, uso
do solo e transporte
Recursos e aptidões limitadas (capacitação)
Financiamento para implementação
Suporte limitado ao público e às partes interessadas
Falta de dados ou recursos para monitorização e
avaliação
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PROSPERITY irá fornecer os resumos
dos PMUS de Champion Cities em
Lithuanian
Vienna, AT

Dundee, Scotland

Sint Niklaas, BE

Vitoria Gasteiz, ES
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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 | www.eu-advance.eu
CH4LLENGE | www.sump-challenges.eu
ENDURANCE | www.epomm.eu/endurance
EVIDENCE | www.evidence-project.eu
Poly-SUMP | www.poly-sump.eu
Urban Transport Roadmaps | www.urban-transport-roadmaps.eu
CIVITAS e-courses | www.civitas.eu
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ELTIS é uma boa fonte de informação e a
melhor prática
http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
SOLUTIONS webinar: Sustainable Urban Mobility Plans (64 mins de
duração)
É um questionário sobre o
processo de
desenvolvimento de
PMUS e permite que as
autoridades de
planeamento meçam o
progresso em direcção a
um Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável
genuíno.
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Algumas orientações e cursos sobre
desafios-chave / componentes dos PMUS
As instruções podem ser
baixadas em
www.sump-challenges.eu/kits
Cursos de formação on-line
sobre esses desafios
disponível em
https://www.mobilityacademy.eu/course/index.php
?categoryid=4
Outros cursos / webinars
relacionados com o PMUS

https://www.mobilityacademy.eu/course/
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

CIVITAS Urban Mobility Tool Inventory - Um
banco de dados online com mais de 100
ferramentas
http://civitas.eu/tool-inventory

Ferramenta Urban Transport Roadmaps tool (sessão de formação 3)
www.urban-transport-roadmaps.eu
Uma ferramenta quantitativa para apoiar o desenvolvimento de cenários,
estabelecer prioridades e metas, desenvolver pacotes efectivos de
medidas no ciclo de planeamento de PMUS
Ferramenta de planeamento de mobilidade baseada
em fatos SMP (EN)
http://www.wbcsdsmp.org
Tool to support cities developing fact-based and
integrated sustainable urban mobility plans based on
the 19 sustainable mobility Indicators
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