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O IMT,IP 

Somos: 

Instituto Público 

Administração indireta do Estado 

Autonomia financeira e administrativa 

A nossa tutela: 

Ministério da Administração Interna 

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E DAS 
INFRAESTRUTURAS 

Ministério do Ambiente 

Ministério do Mar 

Competências: 

Regulação Técnica 

Licenciamento 

Coordenação 

Supervisão/Planeamento 

Transportes    
e 

Infrastruturas 

DSEAP 

 Estudos 
 Avaliação 
 Prospetiva 
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Definição 

 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. 

SUMP - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
(SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan) 

 Toma em consideração 

os princípios de: 

Integração 

Participação 

Avaliação. 
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Um SUMP tem uma abordagem mais eficiente aos 

problemas relacionados com os transportes 

As características básicas de um SUMP são as seguintes: 

 

 Visão de longo prazo e planificação adequada da sua implementação 

 Interdisciplinaridade 

 Desenvolvimento equilibrado e integrado de todos os modos de transporte 

 Avaliação do desempenho atual e futuro 

 Monitorização, revisão e relatórios regulares 

 Consideração dos custos externos para todos os modos de transporte 

 Financiamento realista 

 Abordagem participativa 
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Um SUMP centra-se nas pessoas e satisfaz 

as suas necessidades básicas de mobilidade 

Um 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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• A atualização das SUMP Guidelines foi anunciada por Maja Bakran (Vice-

Diretora Geral para a Mobilidade e Transportes da Comissão Europeia) 

durante a 5ª Conferência Europeia para o Planeamento da Mobilidade 

Sustentável. 
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Que evolução têm tido os SUMP? 
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E os Planos de Mobilidade e Transportes?  
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Um SUMP e um PMT tratam os mesmos temas? 
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PLANEAMENTO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

Desafios | Benefícios | Opções 



10 

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. 

 

Urban Mobility

 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 

 Os acidentes rodoviários urbanos representam 

cerca de 40% de todas as mortes na estrada 

Mobilidade Urbana 
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Evolução da mobilidade pendular 

Predomínio crescente das deslocações em automóvel 

(consumo energético, emissões de CO2, poluentes 

atmosféricos, ruído, sinistralidade e congestionamentos) 

 Impactos na competitividade económica, saúde pública, 

qualidade de vida 

 

Perda de peso do Transporte Público  insustentabilidade 

económica dos serviços, rarefação da oferta 

 Consequências no Direito à Mobilidade e exclusão social  

 

Perda de peso do “andar a pé” e fraca expressão da 

bicicleta  

 Ciclo vicioso - sedentarismo /obesidade / doença /sedentarismo 

Fonte:  Movimentos Pendulares, Censos, INE 

16,4% 

63,3% 

20,0% 

0,3% 

2011 

A Pé Transporte individual Transporte coletivo Outro

25,1% 

48,9% 

24,9% 

1,1% 

2001 

Portugal 
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Descarbonização dos transportes 

• 2030 - metas nacionais de redução das emissões totais de Gases com 

Efeito de estufa (GEE): 

 -30% a -40%, em relação a 2005 

 Transportes: -14% (2020) e -26% (2030), em relação a 2005 
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Evitar – Mudar - Melhorar 

Mobilidade Sustentável  

Evitar ou Reduzir 
Avoid 

Mudar 
Shift 

Melhorar 
Improve 

Desafios 

Mais eficiência do 
Sistema de Transportes 

Evitar ou reduzir as 
necessidades de viagem 

Viagens mais eficientes 
Intermodalidade 

Modos de transporte 
mais eficientes 

Melhorar a eficiência 
dos veículos e dos 

combustíveis 
Inovação e tecnologia 
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Opções para uma Mobilidade de Baixo Impacte: 

 Reordenar a rede de Centralidades 

 Localização seletiva de novas áreas de 

grande atracção de deslocações (hospitais, 

universidades, empresas, serviços, centros 

comerciais, junto a interfaces do TP…) 

 Recuperar o urbanismo de proximidade 

Periferia de Lisboa 

Pólo empresarial Lagoas Park 
Peões no espaço público 
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 Implementar Zonas de baixa emissão (LEZs)  

 Usar soluções de acalmia de tráfego Zonas 30, Zonas de coexistência entre 

modos de transporte, Zonas de encontro. 

Exemplo de woonerf em Rijswijk, na Holanda  

(Fonte:http://www.greeninfrastructurewiki.com/page/Woonerf) 

Exemplo de sinalização vertical de zonas de coexistência 

França Alemanha Holanda 

 

Opções para uma Mobilidade de Baixo Impacte: 
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 Criar redes de percursos pedonais e cicláveis com condições de circulação 

seguras e confortáveis 

 

IMT (2011) “Pacote da Mobilidade” 

 

Opções para uma Mobilidade de Baixo Impacte: 
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 Valorizar os acessos aos interfaces de transportes públicos (transportes 

individuais, peões e modos suaves) 

Interface de Dijon, França (Fonte: http://www.cotedor.fr/cms/op/edit/intermodalite) 

 Melhorar a localização de 

paragens de transportes 

públicos 

 Ampliar as redes de 

corredores dedicados 

aos transportes públicos 

e modos suaves 

Oferecer TRANSPORTES PÚBLICOS DE BOA QUALIDADE, acessíveis e com 

características adequadas à procura 

 

Opções para uma Mobilidade de Baixo Impacte: 
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 Disponibilidade de informação 

 Integração tarifária do Transporte Público  

 Políticas de estacionamento 

 

 

 

 

Opções para uma Mobilidade de Baixo Impacte: 
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 Diversificar os meios, modos, redes e serviços de transportes + 

oportunidades e OPÇÕES  DE ESCOLHA  para o cidadão 

 
Transporte 

flexível 

Transporte 

a pedido 

Mini bus 

 

Opções para uma Mobilidade de Baixo Impacte: 

 Bike-sharing 

  Car-sharing 

Car-pooling   

 Táxi 

colectivo 
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 Evolução tecnológica dos veículos e 

motores 

 Mobilidade digital 

Opções de mobilidade mais amigas do 

ambiente: TP, modos suaves, 

mobilidade partilhada 

Mobilidade + eficiente: redução de 

congestionamentos, redução de  tempo 

na procura de estacionamento 

 

 

 

Opções para uma Mobilidade de Baixo Impacte: 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQv4XNo7zXAhUJ16QKHWcnCdAQjRwIBw&url=http://www.samsung.com/uk/smartphones/&psig=AOvVaw2GgdNbS1IjD0cKQgztw_R1&ust=1510687489127947
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Aspetos comportamentais 

IES interessadas + de 20 

Pedido de Adesão  17 

Candidaturas 

apresentadas/aprovadas 
15 

N.º total de bicicletas a adquirir  3234 

• Bicicletas elétricas  2096 

• Bicicletas convencionais  1138 

Investimento total (aprox.) 6 M € 

Projeto U-bike Portugal 

 

Opções para uma Mobilidade de Baixo Impacte: 
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E esta reabilitação da paisagem urbana proporciona um retorno do espaço 

público para usufruto do património das cidades. 

 

Opções para uma Mobilidade de Baixo Impacte: 
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O PROJETO CIVITAS PROSPERITY 

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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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 



27 

 
Formação gratuita para os municípios 

 15-19 Outubro 2018 

 20 Autarquias/ 40 Técnicos 

 4 Especialistas europeus em Mobilidade Sustentável 

– Introdução ao SUMP/PMT 

– Comunicação e envolvimento de stakeholders 

– Utilização de espaço Públicos 

– Logística Urbana 

– Monitorização e Avaliação de SUMP/PMT 

 

Formação CIVITAS Prosperity 
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ESTABELECER RELAÇÕES 

Comunicar e manter-se informado 
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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 

 

Acompanhe as novidades do CIVITAS PROSPERITY em Portugal no site do IMT 

e na conta de INSTAGRAM do projeto: 

 

 

SUMP.PT 
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www.sump-network.eu 
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