
Fórum Civitas 2014

Pelo direito  
ao acesso à Mobilidade

ESTE ANO, o projeto europeu Civitas – Clean 
and Better Transports in CIties, voou para Mar-
rocos e juntou, no seu encontro anual, o Fórum 
Civitas, cerca de 400 participantes provenientes, 
não só da Europa, como também de outras 
partes do mundo, como a Austrália, Japão, Es-
tados Unidos, Nigéria, Colômbia, Suazilândia ou 
Brasil. A parceria com o Euromed levou a que 
estivesse presente um grande número de par-
ticipantes de países árabes. Marrocos, Tunísia, 
Argélia, Egito, Líbano, Palestina, Arábia Saudita 
e Jordânia estiveram representadas ao mais alto 
nível, tendo mesmo estado presentes alguns 
ministros responsáveis pela área dos transpor-

ou os serviços públicos. Em declarações à Trans-
portes em Revista, à margem do Fórum Civitas, 
Laurie Pickup, um dos mais prestigiados consul-
tores mundiais em planeamento, urbanismo e 
transportes, e “chairman” da conferência, re-
feriu que «muitas vezes as pessoas tendem 
a confundir os conceitos de mobilidade e 
acessibilidade. A mobilidade é uma liber-
dade fundamental e é algo que é muito 
precioso ao ser humano, porque lhe permi-
te movimentar-se e criar laços com outras 
pessoas. A mobilidade está relacionada 
com liberdade. Acessibilidade é ir ao en-
contro de necessidades, neste caso, de mo-
bilidade. Portanto, o nosso trabalho passa 
por garantir que todas as pessoas tenham 
acesso à mobilidade. E quando falamos de 

Pela primeira vez na sua história, o Fórum Civitas saiu da Europa e com o apoio do Projeto  
de Transportes Euromed aterrou em Casablanca, Marrocos. A 12º edição do Fórum Civitas,  
que celebra um dos mais importantes projetos europeus da área da mobilidade e transportes,  
teve como tema principal “Mobilidade Urbana e Inclusão Social – Planear acessibilidades para obter 
Cidades mais Sustentáveis”.

tes. O facto de muitos destes países estarem a 
colaborar ativamente com várias empresas e 
entidades europeias na elaboração de planos de 
mobilidade urbana para as suas cidades, com o 
apoio da própria Comissão Europeia, justifica em 
grande parte a sua presença e a decisão de levar 
o Fórum Civitas, pela primeira vez, para fora da 
Europa. 
E o tema principal deste Fórum Civitas foi tam-
bém ao encontro dos próprios interesses destes 
novos mercados: “Mobilidade Urbana e Inclusão 
Social – Planear acessibilidades para obter Cida-
des mais Sustentáveis”.
A Inclusão Social sempre foi um tema profun-
damente ligado à área dos transportes. São eles 
que garantem a acessibilidade a serviços e bens 
necessários, como a educação, justiça, saúde 
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Ljulbliana recebe  
Fórum Civitas 2015
A capital da Eslovénia, Ljubliana, foi a 
cidade escolhida pelo Political Advisory 
Committee do Civitas para receber a edi-
ção de 2015 do Fórum Civitas.
Ljubliana é membro do Civitas desde 
2005 e esteve envolvida em diversos pro-
jetos, tendo implementado ao longo dos 
últimos dez anos um total de 24 medidas 
que ajudaram a melhorar a mobilidade 
na cidade, nomeadamente através da 
implementação de novas políticas de 
estacionamento, sistemas de bicicletas 
partilhadas, construção de novos aces-
sos para pedestres e melhorias na rede 
de transportes para acesso de pessoas 
com mobilidade reduzida. O Fórum Ci-
vitas premiou ainda a cidade inglesa de 
Brighton & Hove como “Cidade do Ano 
Civitas” e entregou a Málaga, em Espa-
nha, o prémio “Inovação Tecnológica”. Já 
a cidade alemã de Bremen venceu o pré-
mio na categoria “Participação Pública”.

acessibilidades estamos a falar de decisões, 
de colocar algo aqui e não ali, portanto é 
político e ético. É imperioso que todas as 
cidades ou regiões tenham um plano de 
acessibilidades que promovam a inclusão 
social. Ao fazê-lo estão a promover a mo-
bilidade». 
O consultor e professor de Política Europeia 
de Transportes, na Universidade de Aberdeen, 
adiantou que «a mobilidade está intrinseca-
mente associada à qualidade de vida dos 
cidadãos. O facto, por exemplo, de uma pa-
ragem estar mal situada pode afetar a qua-
lidade de vida de uma comunidade inteira. 
Mas não é apenas nas cidades. As pessoas 
que vivem fora das cidades também têm di-
reito ao acesso à mobilidade porque são ci-
dadãos que têm direitos iguais àqueles que 
vivem nas cidades. No seio da comunidade 
dos transportes esta questão tem sido alvo 
de um grande debate, e, cada vez mais, em 
todo o mundo, têm surgido novas ideias e 
novos sistemas de transporte público para 
as pessoas que vivem nas áreas rurais. E há 
várias soluções de baixo custo que podem 
ser aplicadas nestas áreas». Segundo Laurie 
Pickup, «estamos a assistir a algo muito inte-
ressante no setor dos transportes públicos 
e da mobilidade. Os sistemas convencionais 
de transporte público estão a perder passa-
geiros, mas existe uma grande procura por 
sistemas alternativos, regulados ou não, 
que vão ao encontro das necessidades bási-
cas dos passageiros, que é ir de uma origem 
para um destino da forma mais confortá-
vel e barata possível. Isto é válido para as 
“Dollar Vans” em Brooklyn, Nova Iorque, 
como para os “Bush Taxis”, nas áreas rurais 
do Quénia». 
A mais-valia de uma conferência como o Fórum 
Civitas é precisamente o número de apresen-
tações e soluções de mobilidade que são apre-
sentadas. As abordagens deixaram de ser feitas 
numa ótica de engenharia de transportes, mais 
clássica, e passaram a basear-se na alteração do 
comportamento das pessoas, porque são estas 
que estão no centro da cadeia de mobilidade. 
Isso mesmo foi referido à TR pelo presidente da 
UITP – União Internacional dos Transportes Pú-
blicos, Alain Flausch, que abordou o papel es-
truturante do transporte público na mobilidade 
urbana: «os transportes são um meio para 
atingir um fim. Permitir que as pessoas se 
possam deslocar é também permitir o de-
senvolvimento do crescimento económico. 
É importante, em primeiro lugar, pensar 

nas pessoas e na forma como podemos sa-
tisfazer as suas necessidades de mobilida-
de». No entanto, o presidente da UITP adianta 
que essa não é «uma competência das em-
presas de transportes, mas sim dos agentes 
políticos. É essa a sua obrigação, pensar em 
qual o modelo que melhor se adequa a 
uma cidade ou região e depois desenvolvê-
-lo da forma mais sustentável. Por exemplo, 
há uns anos, em toda a Europa houve uma 
enorme “febre” com os metros ligeiros de 
superfície. Se calhar houve cidades onde 
não era justificável a sua construção, por-
que existiam outras soluções de transporte 
público que podiam assegurar, de forma 
igualmente eficiente, as necessidades de 
mobilidade das pessoas em meio urbano». 

Devolver a Cidade às pessoas
O planeamento das acessibilidades é algo consi-
derado como fundamental para promover a mo-
bilidade e a inclusão social, principalmente em 
ambiente urbano. E a este nível existem diversos 
caminhos que se podem seguir de modo a pro-
mover a igualdade e o fácil acesso, não só aos 
transportes, como também aos mais diversos 
equipamentos sociais. E, nesta equação, a acessi-
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| Inauguração: Dezembro de 2012

|  Passageiros transportados  
em 2013: 22 milhões

|  Extensão: 31 quilómetros

|  Estações: 48 estações

|  Tempo médio de espera em hora  
de ponta: 4 minutos

|  Passe Mensal: 230 DHR (€ 20)

|  Passe Estudante: 150 DHR 
(€13,50)

|  Bilhete Único: 6 DHR (€ 0.50)

«Havia pessoas nas áreas suburbanas de 
Casablanca que nunca tinham visto o 
mar. Com a entrada em funcionamento 
do metro, finalmente puderam concre-
tizar esse sonho», referiu à Transportes em 
Revista, Youssef Draiss, o diretor geral da 
“Casa Transports”, entidade pública respon-
sável pela gestão do sistema de transportes 
da cidade marroquina. 
Pode parecer impossível, numa cidade cos-
mopolita como Casablanca, o principal cen-
tro financeiro e económico de Marrocos, 
com cerca de cinco milhões de habitantes e 
uma enorme área costeira. Mas a realidade 
no centro de Casablanca é bem diferente da 
vivida na periferia, povoada de enormes bair-
ros degradados e onde a acessibilidade aos 
transportes é claramente limitada. 
Segundo Youssef Draiss, «desde o início 
que queríamos implementar um projeto 
de transportes que fosse estruturante, 
que pudesse oferecer mobilidade a to-
dos, que reduzisse as desigualdades so-
ciais e os impactos socioeconómicos que 
existem devido à exclusão geográfica».  
O traçado em “Y” da primeira linha (e úni-
ca até agora) foi também concebido para 
atender às necessidades de mobilidade das 
pessoas que vivem nas zonas dos chamados 
“quartiers” periféricos, conforme referiu à 
TR o responsável: «quisemos que esta pri-
meira linha fosse um corredor estratégi-
co que ligasse a periferia com o centro, 
onde estão os serviços, o comércio, os 
hospitais e os locais turísticos, como por 
exemplo, a Medina. Por outro lado, era 
imprescindível que se fizesse a ligação às 
principais estações ferroviárias da cidade 
Casa Voyageur, que será a futura estação 
de Alta Velocidade, e Casa Port (junto ao 
porto) de modo a permitir uma maior 

intermodalidade com outros modos de 
transporte». 
Outra das grandes preocupações do municí-
pio prendia-se com o custo do bilhete. Para 
Youssef Draiss, «o preço é também um 
fator que pode ajudar a promover a in-
clusão. O custo de um bilhete único e de 
um passe mensal é baixo e permite que 
as pessoas com menores rendimentos 
tenham acesso ao transporte. Não posso 

também deixar de referir a questão da 
segurança e do vandalismo, porque exis-
tia a ideia de que o preço reduzido das 
tarifas poderia influenciar estas duas si-
tuações. Verificou-se exatamente o opos-
to. As pessoas sentem o metro como algo 
que é seu e que lhes permitiu melhorar 
a sua mobilidade e qualidade de vida».   
A primeira fase do projeto do Casa Tramway, 
custou cerca de 600 milhões de euros e foi 
financiada pelo próprio município e pelo Go-
verno marroquino. A segunda fase, que de-
verá estar concluída em 2022, inclui a cons-
trução de mais três linhas de metro, com um 
total de 80 quilómetros. Mas o responsável 
da “Casa Transport” adianta que o município 
pretende também levar as linhas suburbanas 
de comboio (RER) do centro até à zona oeste 
da cidade, através de um túnel, e ainda levar 
a cabo um plano de mobilidade que inclui, 
entre outras medidas, a reorganização da 
rede de autocarros, criação de parques de es-
tacionamento dissuasores na periferia e junto 
às estações do metro, elaboração de um re-
gulamento de cargas e descargas, regulação 
do tráfego automóvel no centro da cidade e 
um sistema de videovigilância urbano. 

O Metro que uniu Casablanca

bilidade pedonal tem um papel bastante impor-
tante, conforme referiu à TR o especialista em 
urbanismo Mário Alves, um dos principais ora-
dores do evento: «Mesmo em sociedades com 
altos níveis de motorização temos de con-
siderar que cerca de metade da população 
não tem carro, considerando os mais idosos 
e as crianças, por exemplo. E essas pessoas 
são geralmente perdedoras no âmbito da 
mobilidade, porque existe uma tendência 

para privilegiar quem tem automóvel. Veja-
-se o caso dos semáforos, por exemplo, que 
estão concebidos para dar maior prioridade 
ao carro. Quem tem dificuldades de mobi-
lidade e está fora do sistema fica excluído. 
Quem quer atravessar a rua ou utilizar os 
passeios também está excluído do sistema». 
O consultor, cuja apresentação teve como tema 
“Walking the Talk: Soluções de Baixo Custo e 
os benefícios para um melhor planeamento de 
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acessibilidades”, referiu que «ainda não existe 
uma vontade política para inverter o domí-
nio do automóvel», adiantando que, «com 
pouco dinheiro, podem-se fazer coisas com 
grande impacto. Com uma lata de tinta po-
demos resolver o problema das passadeiras, 
fazendo-as mais largas de modo a dar uma 
maior prioridade aos peões. É necessário 
resolver o problema da acessibilidade aos 
transportes porque se não existir um bom 
sistema pedonal torna-se muito mais difícil 
fazer uma coisa tão simples como mudar de 
um modo de transporte para outro. Hoje 
em dia, isso é essencial».   
Para Mário Alves esta mudança está a acontecer 
aos poucos e Lisboa é um caso desses, com a 
criação do Plano de Acessibilidade Pedonal: «é 
um excelente exemplo de vontade política 
que promove a inclusão social. Esperemos 
que tenha um impacto positivo na cidade. 
Mas aqui, neste fórum, podemos ver que há 
muitas cidades que também estão preocu-
padas com estas temáticas e nota-se, inclu-
sive, que existe uma competição saudável 
para ver quem consegue criar soluções cria-
tivas no âmbito da mobilidade». 

necessário cumprir alguns requisitos. Por um 
lado, a gestão e o planeamento do sistema 
de transportes devem estar centralizados a 
um nível superior, seja numa cidade ou re-
gião. Por outro lado, os transportes públicos 
têm de se afirmar como “marcas” identifica-
tivas de uma cidade. Veja-se, por exemplo, 
os casos dos Metros de Londres e Paris ou os 
elétricos de São Francisco. O transporte pú-
blico tem ainda de trazer benefícios sociais 
e urbanísticos para a cidade; ser uma alter-
nativa viável ao automóvel, usado por todas 
as classes sociais e acredito que, no futuro, 
a oferta terá de estar disponível 24 por dia 
nos corredores principais das cidades. A fre-
quência, rapidez, fiabilidade e o fácil acesso 
aos transportes são também caraterísticas 
inerentes ao transporte público no futuro».
Já o diretor da DG Move, da Comissão Europeia 
CE), Mark Major, referiu à TR que «o Civitas tem 
tido uma importância muito grande no de-
senvolvimento e promoção da mobilidade 
na Europa. É com muito agrado que vejo 
esta discussão sobre a temática dos trans-
portes e da inclusão social. No entanto, que-
ro salientar que a CE não se pode sobrepor 

Torres Vedras distinguida 
nos prémios Civitas
A cidade de Torres Vedras ficou em 
segundo lugar, na categoria “Inovação 
Tecnológica”, dos “Civitas Awards”, 
premiando a introdução do Sistema In-
tegrado de Gestão do Estacionamento 
da Cidade de Torres Vedras. O projeto 
contou com o apoio do Civitas, através 
da Rede Civinet Portugal e Espanha. 

Em declarações à Transportes em Revis-
ta, à margem do evento, o vice-presi-
dente da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, Carlos Bernardes, referiu que 
«este prémio é mais um estímulo ao 
trabalho que tem vindo a ser desen-
volvido pela Câmara de Torres Ve-
dras na área da mobilidade. Neste 
momento estamos a implementar 
várias medidas que estavam previs-
tas no nosso Plano de Mobilidade, 
que inclui o sistema de bicicletas 
partilhadas “Agostinhas”, que tem 
sido um verdadeiro sucesso, com 
mais de 1300 aderentes».

necessidades de mobilidade de cada cidade 
ou região. Bruxelas não pode dizer a Lisboa 
quais devem ser as suas prioridades ou em 
que políticas têm de se focar. A CE tem é de 
dar as ferramentas e o suporte necessário 
para que cada país ou cidade possa definir 
quais são as suas prioridades». 
Destaque ainda para a presença neste Fórum 
Civitas de muitos portugueses, representando 
empresas de consultoria como a Inova + (que foi 
a responsável pela organização do evento), TIS e 
Formato Verde, e de entidades como a Universi-
dade do Porto, FEUP, Câmara Municipal do Porto 
e Câmara Municipal do Funchal.

E não faltam soluções criativas por essa Europa 
e Mundo fora, passando pelos sistemas de car-
-sharing e bike-sharing, modelos de transporte 
sustentados na mobilidade elétrica, mobiliário 
urbano inclusivo, sistemas de informação ao pú-
blico e bilhética e novos sistemas de transportes 
públicos. 
De acordo com o especialista australiano em 
planeamento e transportes John Bartlett, para 
que o transporte público tenha sucesso no fu-
turo precisa de enfrentar vários desafios. «O es-
tilo de vida das pessoas está a mudar e os 
transportes públicos precisam de se adaptar 
a estas mudanças. E para que tal aconteça é 

às prioridades locais de cada cidade ou país. 
Aquilo que a Comissão faz é criar diretrizes 
para que possam ser seguidas. A CE fá-lo 
com a qualidade do ar, alterações climáticas, 
políticas de transportes, mas depois cabe 
a cada país definir quais são as suas priori-
dades. No caso da inclusão social, a CE não 
criou diretrizes específicas porque acredita 
que isso faz parte das políticas locais». De 
acordo com o responsável, «acreditamos que 
as preocupações que devem existir ao nível 
da inclusão social devem estar contempla-
das em planos de mobilidade sustentáveis, 
porque são estes que definem quais são as 
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