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Fórum Civitas 2016

Como será a mobilidade
urbana do futuro?
Será partilhada, elétrica, interativa, digital e inteligente. Utilizará autocarros, carros, comboios,
metros, bicicletas, carrinhas, miniautocarros, táxis e veículos sem condutor. Será pedonal e viverá
em sã convivência, nos espaços urbanos, com os outros modos de transporte. Estará disponível
em App´s, em redes, a pedido… A mobilidade urbana do futuro estará assente em planos
que envolvam as reais necessidades dos cidadãos e dos que visitam as cidades. A mobilidade
do futuro será encarada não só como um serviço mas também como um negócio;
será autofinanciável e sustentável! E o futuro é já amanhã…
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TRÊS QUARTOS DA POPULAÇÃO europeia vive
atualmente nas cidades. E, se por um lado, este
facto cria maiores oportunidades ao nível do
emprego e do desenvolvimento da Economia,
por outro, traz bastantes constrangimentos ao
nível ambiental. Mais pessoas significam também maiores índices de mobilidade. E maiores
índices de mobilidade, ao nível do transporte
urbano, ainda significam uma elevada percentagem de utilização do transporte individual e,
consequentemente, maior poluição. A Comissão Europeia estabeleceu, no seu Livro Branco
dos Transportes, que até 2050 o nível de emissões para a atmosfera deve ser reduzido em 60
por cento e que até 2030 o centro urbano das
cidades deverá ficar livre de veículos movidos a
combustíveis fósseis. Estes dois objetivos, aliados
aos compromissos estabelecidos no Acordo de
Paris, são fundamentais para que exista uma
mudança de paradigma na forma como olhamos para a mobilidade urbana no espaço europeu. Potenciar a utilização de energias “limpas”
nos veículos de transporte público, desenvolver
novas plataformas agregadoras de mobilidade,
apostar na conetividade e na utilização de dados para conhecer as necessidades e hábitos
de transporte das pessoas, apostar nos modos
suaves e na Economia da Partilha… estas são
algumas das tendências que poderão definir
como será a mobilidade do futuro e que foram
amplamente discutidas no Fórum Civitas, um
dos maiores eventos europeus sobre mobilidade
urbana e transportes, que decorreu entre 28 e
30 de setembro, em Gdynia, na Polónia.
Este ano o Fórum teve como tema principal
“Moldar a Mobilidade do Futuro” e contou com
a presença de mais de 600 participantes, vindos
de todo o mundo, entre autarcas e representantes das cidades, consultores e técnicos de mobilidade, operadores, professores universitários,
especialistas em transportes, entre outros.
E apesar de ninguém ter uma bola de cristal
para prever como será a mobilidade urbana no
futuro, existem pelo menos duas certezas: a dependência do transporte individual não irá desaparecer tão cedo e os combustíveis fósseis serão
substituídos por energias “limpas”.
Em declarações à Transportes em Revista, Laurie
Pickup, consultor em transportes e professor da
Universidade de Aberdeen, refere que «a mobilidade do futuro é um assunto bastante
“quente”. Estamos a assistir a enormes
avanços ao nível da inovação e da tecnoloAGOSTO 2016 TR 162

gia. Curioso, porque recentemente voltei a
ler um livro, editado nos anos 70, chamado
“Future Shock” de Alvin Toffler, que salienta o seguinte: “a tecnologia está a desenvolver-se mais depressa do que a capacidade
das pessoas em absorvê-la”. E eu acredito
que estamos a assistir a esse fenómeno no
setor da mobilidade. No entanto, também
me questiono se esta revolução tecnológica
que estamos hoje a assistir e que é potenciada pelos chamados “millenials” está agora
no seu pico ou se vai continuar a crescer.
O entusiasmo pela Economia Partilhada e
Mobilidade Partilhada vai aumentar? E será
que isso irá permitir reduzir drasticamente a
utilização do automóvel? Certamente tudo
estará nas mãos das novas gerações. Na
minha opinião, muito vai ser feito ao nível
do espaço partilhado nas áreas urbanas. O
urbanismo terá um papel fundamental. Por
outro lado, a mobilidade do futuro vai estar dependente de uma nova mentalidade,
irá envolver mais serviços de mobilidade,
será conectada, as pessoas irão continuar
a querer ter o controlo da sua mobilidade
mas a dependência do automóvel não irá
desaparecer tão cedo. O que irá desparecer
é a dependência dos combustíveis fósseis.
Nisso acredito. Iremos ter uma mobilidade
mais limpa».
Por seu turno, Roland Hunziker, diretor da
WBCSD - Conselho Empresarial Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável - organização sem
fins lucrativos que agrega e representa mais de
200 multinacionais que se comprometem ativamente com a sustentabilidade, revelou à TR
que no futuro «as necessidades de mobilidade vão crescer ainda mais. No passado, as
pessoas estavam acostumadas a viver junto
do local onde trabalhavam. Com a melhoria
das acessibilidades e dos sistemas de mobilidade começaram a afastar-se do centro das
cidades e passaram a viver nos subúrbios.
Cada vez vivemos mais longe. Não posso
prever, mas com a Tecnologia e a Economia Partilhada, acredito que este setor vai
vivenciar uma dramática transformação».
Hunziker, que é um dos principais responsáveis
pelo projeto “Sustainable Mobility Project 2.0”
– iniciativa que está a desenvolver um projeto-piloto em seis cidades mundiais, e que inclui
Lisboa - acredita que as novas tecnologias terão
um papel determinante na forma como as pessoas se deslocam e que esse fator será determinante para terminar com a dependência do
transporte individual: «As pessoas deixarão de
www.transportesemrevista.com

Torres Vedras organiza
Fórum Civitas 2017
A cidade portuguesa de Torres Vedras
foi escolhida para receber a próxima
edição do Fórum Civitas, uma das
maiores conferências europeias sobre
mobilidade e transportes em áreas urbanas. O anúncio foi feito em Gdynia,
na Polónia, onde decorreu o Fórum Civitas 2016, e contou com a participação
do presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes. Em declarações
à Transportes em Revista, o autarca
revelou que «é com todo o orgulho
que iremos acolher este importantíssimo evento no âmbito da mobilidade e mostrar o exemplo de Torres
Vedras. Estamos preparados para
receber bem todas estas pessoas no
próximo ano, em setembro». A Rede
CIVITAS é um conjunto de redes de autoridades locais também promovidas
pela União Europeia, empenhadas em
aplicar estratégias integradas para uma
mobilidade urbana mais limpa, eficiente e sustentável. Esta rede tem como
objetivos a promoção e implementação de medidas de transporte urbano
sustentáveis, limpas e energeticamente
eficientes; a implementação de pacotes
integrados de tecnologia e medidas
«políticas» e a criação de massa crítica
e mercados para a inovação.

possuir os seus meios de transporte e passarão a confiar mais na disponibilização dos
serviços de mobilidade. Já existem pessoas
que optaram por não ter automóvel mas
possuem no seu smartphone diversas aplicações que lhes permitem manter os seus
níveis de mobilidade. Essa é a maior evolução».
Também o consultor luso-suíço, Robert Stussi,
considera que os novos paradigmas da mobilidade serão parte importante do futuro dos
transportes e da mobilidade. Segundo o diretor
da consultora portuguesa Perform Energy, «é
curioso verificar como hoje tantas pessoas
falam sobre mobilidade e transporte público. Julgo que esse interesse surge por causa
destas novas tendências, como por exemplo
a condução autónoma e a mobilidade partilhada, que estão assentes numa componen37
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te tecnológica. E a mobilidade partilhada
vai ter um papel muito importante no futuro. Hoje fala-se muito dos Mobility Acess
Service e vemos cada vez mais as empresas
de transportes públicos a apostarem na
integração entre diversos modos de transporte. Por outro lado, também os chamados microrganismos ou pequenas empresas
estão a apostar na integração, porque uma
parte do transporte é muito mais eficaz se
for realizado entre atores “peer to peer”.
O transporte público como o conhecemos
não irá desaparecer. Mas os agentes tradi38

cionais vão ter que se adaptar rapidamente
às novas tendências da mobilidade, aos novos conceitos e à tecnologia». Laurie Pickup
também concorda que a mobilidade do futuro
irá trazer profundas alterações no funcionamento dos atuais sistemas de transportes. «O transporte público irá continuar a existir, mas
haverá uma maior integração e interligação, devido aos serviços e sistemas de informação. Estes estarão disponíveis nos nossos
smartphones, através de diversas aplicações. Continuará a não ser porta-a-porta…
mas a tecnologia existente já permite encontrar outros modos que nos permitam
utilizar outros serviços complementares. É
tudo uma questão de integração».
Mas a mobilidade do futuro também está a ser
objeto de estudo. O Civitas financia o CIPTEC
– Collective Innovation for Public Transport in
European Cities – um projeto que pretende fazer um levantamento das tendências socioeconómicas no mercado europeu dos transportes
e a sua influência no transporte público. Ariswww.transportesemrevista.com

totelis Naniopoulos, professor da Universidade
de Thessalonica, entidade que lidera o consórcio CIPTEC, salientou à Transportes em Revista
que «estamos neste momento a investigar
como será a mobilidade do futuro reunindo
o testemunho dos utilizadores do transporte público e analisando quais são as suas
expetativas e necessidades. Desenvolvemos
uma ferramenta, baseado num conceito de
crowdsourcing, em que as pessoas podem
dar a sua opinião e sugestões sobre o futuro do transporte público. Por outro lado, incentivamos as pessoas a apresentar soluções
e novas ideias de como tornar o transporte
público mais atrativo. Para além de termos
criado esta plataforma de crowdsourcing
estamos também a desenvolver diversos
workshops por toda a Europa para discutir
como será o transporte do futuro e de que
forma podemos resolver os problemas do
presente». Para aquele especialista grego, o
setor da mobilidade e dos transportes «tem vários desafios pela frente. A população europeia está a ficar cada vez mais envelhecida
e é necessário encontrar soluções ao nível
do transporte público para esta realidade.
Existem inúmeros desafios ao nível da inovação tecnológica, da Economia partilhada,
do urbanismo, que têm de ser capitalizados
pelo transporte público. E é curioso verificar
a quantidade de ideias e boas práticas que
são dadas pelos utilizadores do transporte
público. O nosso trabalho passa por mostrar
como é que o transporte público se pode
adaptar às novas tendências e às novas necessidades de mobilidade dos cidadãos».

Um serviço ou um negócio?
O futuro da mobilidade também estará assente
na Economia partilhada. E este é um dos temas
que gera mais controvérsia não só na comunidade dos transportes como também na opinião
pública. Porque quando se fala de Economia da
partilha, fala-se também da questão da regulação. Em declarações à TR, Daniela Rosca, da
DG Move, refere que «para clarificar, devo
dizer que a Comissão Europeia apoia internamente os conceitos de Mobilidade e Economia partilhada como meios para ajudar
a atingir os objetivos de descarbonização,
maior mobilidade e menor sinistralidade.
No entanto, como sabem, a CE mandou
elaborar um documento que estuda a questão da regulação em relação a estes novos
modelos de negócio que estão a aparecer,
principalmente no âmbito da mobilidade
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partilhada. Esse estudo deverá ser publicado muito brevemente, dentro de um ou
dois meses. Por outro lado, a CE emitiu um
comunicado com “guidelines” sobre aquilo
que considera necessário para existir uma
“Economia colaborativa”. Só depois de analisarmos o que está a ser feito nos diversos
países é que veremos se existe necessidade
de criar uma regulação própria. Aliás, muitas das empresas que estão associadas aos
novos modelos de negócio no âmbito da
mobilidade partilhada também não acreditam que a Comissão deveria avançar para
uma regulação uniforme».
Roland Hunziker, da WBCSD, também concorda que cada país deverá ser responsável
pela sua própria regulação, uma vez que «o
setor privado e os novos modelos de negócio vieram preencher um vazio e as necessidades de mobilidade que existiam nas
cidades. Mas é importante que cada Governo consiga estabelecer um equilíbrio
entre o que é oferta prestada pelo setor
privado e a regulação». No entanto, salien-

ta, «a mobilidade é um serviço que também deve ser um negócio. Temos é que o
tornar sustentável. E existem serviços que
para serem negócios têm de ser regulados.
Vejam Londres? Existe uma rede de transportes estruturada mas depois existe uma
série de modos de transporte, de iniciativa
privada, que também fornece serviços de
mobilidade que são complementares. Existe integração entre todos e a concorrência

é regulada. E é curioso porque há mercado para todos». Já Laurie Pickup é da opinião
que «a mobilidade pode ser um serviço se
for personalizado de acordo com as nossas
necessidades. Se poderá ser um negócio?
Claro. Não nos podemos esquecer que as
grandes multinacionais mundiais estão a
entrar no negócio da mobilidade…e se o
estão a fazer é porque sabem que existe
um enorme potencial de negócio».
pub.
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