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CONTRIBUTOS E POSIÇÃO PÚBLICA 

Pela reforma do transporte urbano e regional na transição 
ECOLÓGICA DAS CIDADES 

Pela Sustentabilidade com a Acessibilidade Pedonal, Ciclável e 
em Transportes Coletivos 

Enquadramento 

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) vem 
apresentar os seus contributos e posição pública enquanto Organização Não 
Governamental de Ambiente de âmbito nacional, membro da European Cyclists’ 
Federation (ECF), tendo em conta a sua colaboração de várias décadas em ações para a 
defesa da bicicleta como forma de mobilidade sustentável. A FPCUB é ainda membro 
fundador e detém atualmente a presidência do Conselho Executivo da Confederação 
Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA), tal como, é membro 
fundador e do executivo da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo 
(COPPT) e da Union Européenne de Cyclotourisme (UECT). 

No seguimento duma tomada de posição pública em relação ao Portugal Ciclável 2030 
(PC2030), no passado mês de Outubro, reafirma-se que as políticas públicas de 
sustentabilidade com a Acessibilidade Pedonal, Ciclável e em Transporte Coletivo são a 
coluna vertebral para o paradigma da transição ecológica das áreas urbanas em cada 
região e cidade. 

A promoção da utilização da bicicleta como modo de deslocação pode ter um 
significativo contributo para um desenvolvimento sustentável e dada a relevância de um 
documento como o ENMA, o presente contributo e posição pública conta também com 
o apoio da ConBici - Coordinadora en Defensa de la Bici que representa 64 associações 
e coletivos de utilizadores de bicicleta em toda a Espanha. 

O ordenamento urbano só será sustentável com objetivos e métodos de planeamento 
estratégico e operacional, no urbanismo-transportes, se retiver como eixo central, a 
elaboração de estratégias em “esquema de coerência territorial” (ECOT), 
reconfigurando as redes e serviços, através de Planos Deslocação Urbana (PDU), 
reforçando a prioridade aos modos alternativos – circulação do Transporte Coletivo (TC) 
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com o andar a pé e de bicicleta. Há que consubstanciar a figura do instrumento Plano 
Intermunicipal (previsto na lei 31/2014) em ECOT (estratégia entre PROT e PDM) e em 
PDU (estratégico e operacional) para se rever de baixo para cima, os instrumentos do 
Plano Diretor Municipal (PDM) e do Plano Regional de Ordenamento do Território 
(PROT). Tais instrumentos de planeamento e gestão do território, são parte integrante 
da Reforma do Transporte Urbano e Regional para uma desejável transição ecológica e 
para a adoção de uma política pública de sustentabilidade. 

No parecer ao PC2030, reafirmou-se que a bicicleta é um modo ativo e alternativo na 
geografia das deslocações urbanas e criar as condições de acessibilidade dos modos de 
deslocação ativa serve para mudar  as condições de conforto e qualidade do ambiente 
urbano mas, também, para alcançar objetivos estratégicos de sustentabilidade, 
devendo-se reforçar, então, a acessibilidade urbana com prioridade ao andar a pé, 
bicicleta e transporte coletivo e uma redução urgente do uso excessivo do transporte 
individual motorizado.  

Neste sentido, a Reforma do sector do Transporte Urbano (TU) e a legislação adequada 
é entendida como uma ferramenta incontornável na mudança de paradigma para a 
melhoria das condições de vida e do ambiente urbano. Mais do que se elaborar um 
documento (agenda), de cima para baixo e que se tornam inconsequentes,  
evidenciando mais a figura de “doxa”, ou seja, mais opinando do que existe e a narrativa 
do precisa ser mudado, é preciso ir mais além e ter um programa coerente e 
consequente com as necessárias medidas reformadoras - legislativas, institucionais e 
políticas -, para a consubstanciação de novas reconfigurações institucionais e políticas 
de aplicação de medidas concretas para alteração urgente e eficiente da transição 
ecológica das cidades. Não há mobilidade ativa se não houver acessibilidade. 

De facto, do que se trata, é aplicar conceitos e programa local de acessibilidade 
sustentável para as regiões e as cidades, para além da mobilidade. Trata-se de ter 
“Esquemas de Coerência Territorial” e “Planos Deslocação Urbana” em que se priorizam 
estes modos alternativos, reduzindo a dependência do automóvel, com base de 
reintroduzir atributos de cidade sustentável, com menor consumo energético de 
combustível fóssil, redução significativa de poluição sonora e atmosférica, devolver o 
planeamento da cidade às pessoas e aos lugares. É mesmo uma questão de 
ordenamento da acessibilidade, para além da mobilidade. 

A FPCUB entende que a Estratégia apresentada pelo ministério do Ambiente e da 
Transição Energética, de apoio ao apelo à mobilidade ativa, só será realmente eficaz se 
houver um método de planeamento Estratégico e Operacional dum Plano Deslocações 
Urbanas (PDU), por município, por Comunidades Intermunicipais (CIM) ou por Áreas 
Metropolitanas (AM), deslizante em ciclos de 10 anos, envolvendo 
representantes/entidades da sociedade civil (entidade públicas e privadas) e os gestores 
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eleitos em municípios, CIM e AM numa perspetiva de sustentabilidade para as cidades 
e para Portugal. Este PDU deve ser articulado com o ECOT, mais estratégico, 
intermunicipal, holístico, com um horizonte e metas a 20 anos, articulado com o PROT 
e o PDM, para mudar as políticas públicas a ser consignadas em PDM. Estas mudanças 
não se decretam, mas, constroem-se com políticas “Bottom>Up” (de Baixo para Cima) 
pois, trata-se de criar condições de viabilidade de transformar a rede viária para a 
prioridade dos modos alternativos e reconfigurar o seu funcionamento com qualidade 
de vida. 

A acessibilidade sustentável transforma o ambiente urbano e a participação 
democrática da sociedade civil é condição necessária para que essa transformação 
suceda com a maior brevidade possível pois, trata-se de “fazer cidade” com as 
populações e escolhas de atrair o maior volume de deslocações em modos alternativos 
ao automóvel. Trata-se de planear cidade para as pessoas e os lugares1. 

O racional de prioridade ou ampliação da oferta de estacionamento e de circulação 
automóvel, em ambiente urbano, terá de ser alterado e os investimentos em curso, por 
parte dos municípios, comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas e diversas 
entidades da administração central portuguesa, devem ter como critério a maior 
rendibilidade social.  

O investimento público, nesta mudança de paradigma e da forma e estrutura urbana, 
deve conciliar os objetivos estratégicos de desenvolvimento sustentável com alterações 
nos regimes fiscais à ocupação e usos do solo que promovam o favorecimento dos 
modos ativos e do Transporte Coletivo, não sendo desviados para mais parques de 
estacionamento. 

 

 

                                                      
1 « Beyond Mobility. Planning Cities for People and Places », Cervero e Guerra, 2017, ed. Island Press.  
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A Reforma do Transporte Urbano e a legislação  

Tal como o PC2030 a definição desta “estratégia nacional de mobilidade ativa” proposta, 
em sede de IMT/Ministério do Ambiente e Transição Energética, corresponde a uma 
política pública orientada “de cima para baixo” não tendo havido oportunidade para 
participação colaborativa na sua elaboração. As associações não são ouvidas, nem 
chamadas a participar, senão em curto período de 30 dias de calendário para “discussão 
pública”. Neste caso particular, a FPCUB foi chamada a contribuir numa audição de 
“stakeholders”, ocasião na qual, foi possível compreender as alargadas reservas das 
diversas entidades presentes quanto ao conteúdo e metodologia que a ENMA 
apresenta. 

A FPCUB entende que este não é o método de implementar e de reorientar as cidades 
e as áreas urbanas para a mudança de paradigma, o da transição ecológica das áreas 
urbanas, tão necessária e urgente. O documento é inócuo a esse nível, apesar de ter 
uma narrativa consensual do SoA (State of the Art) e identificar objetivos e metas de 
vários organismos internacionais, desde a ECF à ONU e CEE (das páginas 5 a 18) e que 
depois tenta programar em pacotes mas, sem qualquer método de monitorização, como 
por exemplo, através da Reforma que deve incluir na legislação, os “Observatórios dos 
PDU”.  

Apesar de hoje, o IMT já recomendar a elaboração dos PAMUS às CIM, estes são 
insuficientes a este nível, porque além de não incluir a “Conta Pública do Sistema 
Deslocações Urbanas”, falta-lhes a sua articulação com os Planos Intermunicipais 
(previstos na lei 31/2014) e que devem incluir, a perspetiva do “Bottom>Up”, enquanto 
na sua definição como “Esquemas de Coerência Territorial” (ECOT) questões 
relacionadas com a maior participação dum conjunto de entidades públicas e privadas 
ao nível local. Esta metodologia não está plasmada para o “modelo conceptual de 
implementação” da ENMA (fig.6, página 19). 

A FPCUB e outras entidades, como as associações e órgãos locais, não foram envolvidas 
na elaboração da definição da ENMA apesar do documento pretender que através de 
“equipa de missão”, o seu acompanhamento e implementação seja realizado. Tal como 
os PAMUS, elaborados sem ter uma metodologia “Bottom>Up”, a ENMA apresentada, 
tem uma visão para a mobilidade sem compreender o que é preciso reconfigurar na 
acessibilidade, ou seja, o reforço da acessibilidade sustentável em modo alternativo ao 
tráfego rodoviário, tal como é apontado pelos resultados do Inquérito do INE, 2017 
(pág.15/53) ou da 27ª posição que Portugal ocupa em 28 países da UE (pág.15/53).  
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Ora, mais do que se encontrar um conjunto de eixos que até podem ser consensuais, 
quando se pretende definir uma “estratégia integrada” (página 18/53), os principais 
intervenientes e atores não participam nem na elaboração de orientações estratégicas, 
nem enquanto utilizadores urbanos de bicicleta e de cicloturismo e corre-se assim o 
risco de aparecer, mais uma vez, um manancial de objetivos e metas, como as que são 
definidas na “Visão e Objetivos” (páginas 20/53 a pág.22/53) mas, sem explicar como 
alcançá-las.  

Com efeito, o que se está a assistir em vários países e cidades europeias é a preparação 
e implementação do necessário enquadramento da alteração da estrutura e forma 
urbana para se garantir outras condições de acessibilidade baseadas em critérios de 
sustentabilidade, ou seja, prever as alterações institucionais, nas entidades e 
instrumentos apropriados, para a execução de reformas estruturais e consequentes à 
mudança de paradigma do automóvel para os modos alternativos (ex: Autoridades de 
Urbanismo e Autoridades Organizadoras do Transporte Urbano com leis de Organização 
do Transporte Interior; da Racionalização do Ar e da Energia, etc.). Por isso, as questões 
que se colocam ao Ministério do Ambiente e Transição Energética, para que haja uma 
Mobilidade Ativa, são as seguintes:   

1. Onde estão os contornos de Reforma do setor do Transporte Urbano (TU) que 
têm incidência nas políticas públicas de urbanismo e transporte para eliminar os 
fatores de risco e de falta de segurança que continuam a persistir nos Planos de 
Urbanização e nos PDM? 

2. Onde estão as recomendações de elaboração de leis que devem impor regras 
básicas de ordenamento urbano que contemplem uma nova orientação do 
transporte terrestre? 

3. Onde está a obrigação de elaboração do PDU para toda a área urbana com mais 
de 20 mil habitantes e que obrigue a novos critérios de avaliação das propostas 
de urbanismo assente em acessibilidade sustentável? 

4. Que condições de legislatura são assumidas para que a mudança de paradigma 
seja realizada no curto e médio prazo, como outros países fizeram, como no 
exemplo de França, em que a LOTI (dez. de 1982) – Lei da descentralização -, foi 
acompanhada pela Lei da Racionalização do Ar e Energia (1996) e pela lei SRU 
(dez. 2001) – lei da Solidariedade e renovação urbana, sabendo articular 
urbanismo e transporte?  

A ENMA 2020-2030 não propõe uma Reforma do sector do Transporte Urbano (TU) e ao 
não propor essa Reforma, fica aquém do seu objetivo e metas estratégicas: alterar 
substancialmente a repartição modal a favor dos modos alternativos e, portanto, reduzir 
o tráfego automóvel. No entanto, aborda na sua metodologia aspetos de “Liderança e 
Governança” e o Faseamento da sua implementação, com uma equipa interministerial 
e com uma equipa de missão reconhecendo que a problemática da “mobilidade ativa” 
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requer uma profunda mudança da atitude do Estado e, portanto, do Governo a liderar 
essa missão.  

 

 

 

Enquadramento e Legislação (pág.27 a 40) 

Tal como no PC2030, em que a FPCUB não foi ouvida, a aparente cultura de autocracia 
é um método que a FPCUB não pode acompanhar. Mais uma vez reafirmamos que na 
FPCUB, tal como noutras associações ligadas ao ambiente urbano ou à energia, existem 
vários contributos dos seus associados que podiam ser acolhidos num instrumento 
estratégico como o ENMA: - é entendimento da FPCUB que a participação pública 
através do site da APA não substitui a participação mais aprofundada da sociedade civil. 

Continua-se, assim, a defender que um envolvimento alargado da sociedade civil, 
aumenta a qualidade das condições da mudança de paradigma, tal como é muito bem 
referido em conferências e livros internacionais2.  

Não bastará, por certo, referir que haverá verbas de financiamento para que o município 
ao candidatar-se a verbas no plano supramunicipal, suprarregional ou nacional, 
podendo dar lugar a implantação de corredores paralelos municipal/nacional, sem os 
saber enquadrar estratégica e operacionalmente, ao nível de PDU pois, correm-se riscos 
que impliquem a duplicação de custos, quando as metodologias de elaboração e de 

                                                      
2 “An Introduction to Sustainable Transportation » Schiller, Brunn e Kenworthy, Ed.EarthScan, 2010. 
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aplicação dos instrumentos de planeamento e de gestão territorial aparecem pouco 
envolvidos entre as entidades públicas da administração central e local.  

De facto, na ausência da Reforma do Sector do TU (urbanismo-transporte), faltam as 
Autoridades de Urbanismo que podem influenciar como é que é feita a renovação e 
regeneração urbana e dar coerência à transformação do atual desperdício que 
caracteriza o seu funcionamento em termos de espaço, tempo, ambiente, energia e 
“custo escondido” das áreas urbanas, para além de faltar uma visão estratégica e 
funcional de outro regime de fiscalidade que integre os objetivos de desenvolvimento 
sustentável, como requer a transição ecológica das cidades e regiões. Por certo, ao 
elaborar-se um documento de importância estratégica como o ENMA, estes objetivos 
devem ser presentes, até porque são eles que estão na origem dos atuais padrões de 
mobilidade. 

Por outro lado, qualquer estratégia proposta para os modos ativos e de alternativa ao 
automóvel, como por exemplo, incluir o Transporte Coletivo, em que se priorizam as 
deslocações diárias de curta, média e longa distância no município eu entre municípios, 
não pode descurar setores de atividade importantes como o cicloturismo, o enoturismo, 
o turismo rural, o próprio campismo e caravanismo, entre outros, setores que podem 
alavancar a economia local, mas podem constituir-se sobretudo como motores 
importantes para a promoção do uso da bicicleta junto das populações locais.  

O ENMA enuncia breves referências a esse nível, de impacto na economia urbana, mas, 
nem sequer os refere como projetos de investigação (capítulo5, pág.30/53) apesar de, 
haver aqui grande potencial de crescimento do uso da bicicleta. Aliás, seria neste ponto 
que deveria haver a evidência duma boa articulação entre universidade, autarquia e 
empresas na aplicação do conhecimento com um programa que concretizasse a 
aplicação do conhecimento em áreas de ordenamento do território, acessibilidade, 
mobilidade, ambiente e energia.  

Na ENMA, tal como anteriormente referido no parecer da FPCUB sobre o PC2030, falta 
articular e reforçar o desenho de medidas políticas desta natureza, com os diversos 
benefícios que produzem, desde logo, ao nível da Economia3, da Saúde, das Cidades, 
etc. Recorde-se que os resultados da produção académica, apesar de serem bastante 
conservadores (porque não levam em conta todos os benefícios para a saúde) têm 
superado todas as expectativas sobre os benefícios referidos anteriormente. O Return 

                                                      
3 estudo da Universidade de Ghent que pela primeira vez quantificou o impacto que a cultura da bicicleta 

tem na Holanda: "Dutch Cycling: Quantifying the Health and Related Economic Benefits" (Fishman, 
Schepers, Kamphuis - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4504332/ 
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Of Investment atinge uma proporção de quase 1:40, apenas tendo em conta estes 
aspetos englobados no HEAT - Health Economic Assessment Tool, da OMS.  

Ficam de fora outros benefícios da saúde como a diminuição da morbidez (muito difícil 
de quantificar em termos económicos), e outros benefícios económicos como a redução 
do congestionamento rodoviário, diminuição das despesas com combustíveis e 
automóveis em geral, etc. Ou seja, o Return Of Investment será ainda maior se se incluir 
todos os benefícios para a sociedade e para os indivíduos.  

A FPCUB advoga que esta produção de conhecimento pode e deve ser financiada pela 
FCT e vários ministérios, como o da economia, o do planeamento e o das infraestruturas, 
além das “Agências portuguesas do Ambiente e da Energia”, como forma de 
conhecermos o potencial de mudança em Portugal, necessidade que não vemos 
refletida neste instrumento de financiamento, dado o seu carácter pouco abrangente. 

Recorde-se que no PC2030, o conceito de “aglomerações urbanas relevantes” abria uma 
discussão vasta quanto aos critérios considerados “relevantes” que manifestamente 
não pode ser materializado numa lógica Top Down sem fazer refletir neste conceito, 
uma visão integradora das várias sensibilidades entre instituições públicas, privadas, 
autoridades, autarquias, academia e sociedade civil. Só assim, este tipo de conceitos 
será plural e por ventura mais reconhecido pelos diversos agentes ativos da sociedade 
portuguesa – ver Parecer e Contributos que se deu ao Portugal Ciclável 2030. 

Podem colocar-se diversas questões quanto aos aglomerados urbanos considerados 
“relevantes”, entre as quais, por exemplo, se estes aglomerados têm Planos de 
Deslocações Urbanas efetuados. Onde está o balanço dos PAMUS realizados, por 
exemplo, o da AML foi tomado como referência nesta estratégia? Por exemplo, 
poderiam ser dados como exemplo, o caso da AML onde se colocariam diversas 
questões, entre as quais: 

● Onde estão os dados de mobilidade? 
● Onde estão os dados de acessibilidade? 
● Os dados caracterizadores do ambiente urbano?  
● Quais são os objetivos e metas em cada ano, em função dos projetos? 
● Como se encontra a estrutura urbana definida? 
● O modelo de estrutura urbana é consensual e esses aglomerados urbanos 

revêm-se nesta proposta metodológica? 
● Qual a repartição modal atual e futura? 
● Quantas deslocações motorizadas e que distância médias percorridas pelos 

diferentes modos de transporte? 
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Eixos de Intervenção e Monitorização (pág.30 a 42) 

Tal como o PC2030, o ENMA chega-nos a descrever três eixos de intervenção e a 
respetiva Monitorização, evidenciando seguir o modelo conceptual de implementação. 

Subsiste alguma ambiguidade com alguns conceitos de transporte que devem ficar mais 
bem explícitos em função da escala geográfica do território urbano com que que se quer 
implementar tais medidas: de acordo com o PROTAML, por exemplo, há dois conceitos 
a registar – multimodalidade e intermodalidade. Ora a ENMA, só refere o da 
intermodalidade e uma das questões que se colocam às cidades, é ter a sua política de 
multimodalidade, reforçando a política de ligações diretas. Isso, não é equacionado pela 
ENMA e isso, é determinante na concretização de políticas públicas, como por exemplo, 
na construção de condições de tráfego dentro das cidades. 

Uma política de intermodalidade, com recurso a vários modos numa qualquer 
deslocação é, com certeza, penalizadora, se não houver uma política de sincronismo 
com interfaces de transportes. Ora, estas políticas de infraestrutura e transportes, mais 
uma vez, só podem ser orientadas e consubstanciadas em ECOT e PDU seja ao nível dum 
município, seja ao nível duma CIM/AM.  E isso, mais uma vez, requer a Reforma do 
sector do TU. 

Ao nível da monitorização e avaliação, como a metodologia ignora as abordagens 
metodológicas dos PAMUs e muito menos a que advogamos em termos de ECOT e de 
PDU, a ENMA torna-se muito superficial (págs. 41/53 e 42/53). Será, por certo, 
necessária a revisão da ENMA quanto à adequação de indicadores de desempenho das 
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redes e serviços de transporte, para se dar o salto quantitativo e qualitativo quer na 
repartição modal quer nas condições de vida no ambiente urbano. 

 

 

 

Recomendações 

A FPCUB acredita na transição ecológica das cidades e regiões, numa visão para um 
Portugal verdadeiramente Ciclável e no reforço dos modos alternativos à dependência 
excessiva do automóvel. A sua motivação centra-se no interesse em promover a 
utilização da bicicleta para fins turísticos, em lazer ou no quotidiano nas deslocações 
utilitárias, em complemento ou alternativa, de acordo com os percursos, distância e 
tempos, mas, também, noutros conceitos de cidade, mais amigos do ambiente. 

Contudo, esta visão tem de ser materializada com instrumentos suficientemente 
abrangentes e mobilizadores, que sejam eficazes e não alimentem uma ação 
governativa autoritária ou impositiva (Top-Down). O processo é ao contrário, construído 
de baixo para cima (Bottom>Up). 

Assim, a FPCUB tem a recomendar, construtivamente, a proposta da Reforma setorial 
do Transporte Urbano e a necessidade duma legislação coerente e consequente para a 
transição ecológica das cidades e regiões. Para isso, continua-se a defender tal, como 
fez com o PC2030, o seguinte: 
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1. Portugal necessita de uma estratégia e programa para a mobilidade alternativa 
à dependência excessiva do automóvel e, portanto, no processo de Reforma 
deve incluir entidades e instrumentos de planeamento, de gestão operacional e 
de financiamento afirmando outro modelo territorial e de transportes; 

2. As Comunidades Intermunicipais, Áreas Metropolitanas, Associações 
representativas de Autarquias Locais, Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Infraestruturas de Portugal, 
Policia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, principais 
Operadores de Transportes ferroviários, fluviais e rodoviários e sociedade civil 
podem e devem ser parte do processo de planeamento de instrumentos de 
financiamento, reforçando a qualidade e a eficiência da aplicação desse 
financiamento público, o que manifestamente não ocorreu com a proposta do 
PC2030 e da ENMA; 

3. Um programa de financiamento com o título “Portugal Ciclável 2030” ou uma 
estratégia nacional como pretende ser a “Estratégia Nacional de Mobilidade 
Ativa” deveriam ter uma ambição mais abrangente prevendo medidas para 
infraestruturas e equipamentos coletivos de transporte, para requalificar e 
regenerar a qualidade do espaço público, em termos de acessibilidade, 
garantindo a segurança rodoviária, o incremento de serviços de bicicletas 
partilhadas, o incentivo e reforço dos modos alternativos mas, também, a 
qualidade dos transportes coletivos; os programas educativos, para a assistência 
técnica especializada, para o controlo da qualidade do ar, para a monitorização 
de condições de saúde ou para a investigação académica especializada; 

4. Deverá colmatar-se as fragilidades do ENMA relativamente à ausência de 
planeamento integrado e à falta de equilíbrio no que diz respeito ao peão e à 
mobilidade pedonal (é ignorada a legislação de Pessoas de Mobilidade 
Condicionada, objetivos de acessibilidade universal, assim como, bons exemplos 
de intervenção à escala municipal como é o caso do Plano de Acessibilidade 
Pedonal da Câmara Municipal de Lisboa); 

5. Seria interessante desenvolver esforços relativamente à possibilidade de criação 
de uma Rede de Cidades pela Bicicleta eventualmente no ponto 7.3.2 (Pág. 26 3. 
1. 4.); 

6. A identificação de valores de financiamento que ocorreu no PC2030, não ocorre 
agora com a ENMA no seu quadro de medidas propostas. Não se compreende 
se esse financiamento será feito em momento posterior, contudo é incoerente 
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com a sequência de apresentação do PC2030 cujo enquadramento não é claro 
na ENMA. 

7. Recomenda-se a apresentação de Sumário Executivo e Ficha Técnica que 
identifique o Promotor, a Supervisão, a Equipa Técnica e Consultores 
contratados responsáveis pela ENMA; 

8. A introdução do “Princípio da Responsabilidade Objetiva” surge como "a avaliar" 
no período 2020-2025. Perante os nossos níveis de sinistralidade rodoviária, 
trata-se de uma vertente que deveria ser absolutamente prioritária e cuja 
discussão deveria merecer enquadramento já no quadro de alterações ao CE em 
2020; 

9. O que se propõe na ENMA quanto à recolha e monitorização de dados é antigo 
e desadequado. Falta um “Observatório” de dados em tempo real nos quais as 
pessoas ou entidades participam através da criação de um regime de incentivos. 
O caso francês é exemplar e um modelo a seguir; 

10. De facto, a qualidade e hierarquização da rede nacional de infraestruturas 
cicláveis e equipamentos coletivos de transporte, têm de ser parte da equação 
da acessibilidade do território, para além da mobilidade, e devem merecer 
destaque nos princípios que presidem a uma política mobilizadora da população 
em geral; 

11. Espera-se que o ENMA prossiga um enquadramento de orientações a várias 
escalas de território, desde logo a nível internacional, para o qual a rede 
EuroVelo, pode ser fundamental, ao nível ibérico para o qual a ConBici e o Plan 
Estratégico Estatal de la Bicicleta são ativos contribuidores, e ao nível nacional, 
regional e local para os quais é necessária uma visão sem fronteiras no que diz 
respeito ao desenvolvimento sustentável e que se tem de traduzir numa visão 
holística em matérias correlacionadas com o Ambiente e Transportes. Por este 
motivo e porque a FPCUB considera relevante uma profunda alteração na 
colaboração institucional dos proponentes do PC2030 e ENMA com a sociedade 
civil, o presente contributo e posição pública conta com o apoio da ConBici - 
Coordinadora en Defensa de la Bici; 

12. O debate público da ENMA deve ser integrado na Discussão Pública da Reforma 
do setor do Transporte Urbano e não ser remetido para uma qualquer urgência 
de carácter eleitoral. A FPCUB mantém-se disponível para continuar a apoiar a 
promoção da utilização da bicicleta e a defender a representatividade dos seus 
utilizadores, assumindo a sua função de Cidadania, Ecologia em defesa da 
Democracia.  



 

 

Contributos e Posição Pública 
Pela reforma do transporte urbano e regional na transição 

Ecológica das Cidades 

 

13/13 

 

 
Documento subscrito pelo Conselho Consultivo para a Mobilidade Sustentável da 

FPCUB e pela ConBici - Coordinadora en Defensa de la Bici. 
 

 
 
 

Com os melhores cumprimentos 
José́ Caetano 

Presidente da FPCUB 

Lisboa, 28 de Abril de 2019 
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