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Estratégias e Políticas 

Mobilidade Urbana | Urban mobility – “Efficient and 
sustainable urban mobility helps protect a city from the 
harmful effects of climate change and improves  
residents’ quality of life, often with a positive effect on 
the city's economy.” 
 
 
 
Referência 
> Comissão Europeia 
> Desenvolvimento regional e urbano da EU 
> Cities 
>  Priority themes 
http://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities/priority-themes/urban-mobility 
imagem: https://eu-smartcities.eu/content/first-eu-sustainable-urban-mobility-plan-award-local-
authorities-now-open-submissions 
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Estratégias e Políticas 

Os europeus têm mais do dobro da probabilidades de 
usar um carro todos os dias do que usar os transportes 
públicos. 

 

 
 
 
 
 
Referência 
Special Eurobarometer 406: Attitudes of Europeans towards urban mobility (2013) 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf
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Estratégias e Políticas 

A poluição do ar, o congestionamento do tráfego, os 
custos de viagem, os acidentes e o ruído são problemas 
urbanos importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referência 
Special Eurobarometer 406: Attitudes of Europeans towards urban mobility (2013) 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf
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Desafios 

O crescimento urbano exige soluções de mobilidade que 
sejam coerentes com a política de uso do solo, com os 
modelos de ocupação do espaço urbano e com o 
desenvolvimento dos sistemas urbanos. 

 

 

 

 

 

imagem: http://www.eltis.org/sites/eltis/files/2015-03-17_12_16_51-
par_transport_and_land_use_vol_2_en.ppt_protected_view_-_powerpoint.png 
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Desafios 

O transporte e a mobilidade eficientes, baseados numa 
combinação equilibrada de transportes públicos e 
privados e dependentes das características de cada 
cidade. 
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Desafios 

O transporte e a mobilidade eficientes são e continuarão 
a ser um dos principais sistemas subjacentes ao 
crescimento e à competitividade das cidades, e do 
território em geral. 

 

 

 

 

 
 

imagem: http://blogtalkwithejay.blogspot.pt/2014/10/cheonggyecheon-stream-restoration.html 
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Desafios 

As cidades e as conurbações urbanas necessitam de 
adotar novos conceitos de transporte inteligentes e a 
mobilidade urbana e os transportes devem assumir 
formas mais sustentáveis. 

 

 

 

 

 
imagem:  http://www.arup.com/~/media/Publications/Files/Publications/F/Interactive_Future_of_Highways_2014_final.ashx (pp.22) 
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Orientações para o futuro 

1. Abordagem integrada: participação ativa de todos os 
stakeholders, de forma a maximizar as reduções de 
emissões e aumentar a mobilidade através de uma 
melhor definição de objetivos, ações e políticas. 

 

 

 

 

 
imagem: http://www.ppmc-transport.org/wp-content/uploads/2015/12/Logo-Mobiliseyourcity-05.png 
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Orientações para o futuro 

2. Abordagem inclusiva e que promova políticas de 
restrições de acesso urbano: as cidades devem adotar 
medidas claras e transparentes para promover objetivos 
específicos de mobilidade urbana, e devem ser 
assegurados por planos de mobilidade sustentável das 
cidades, e de territórios de baixa densidade. 

 

 
 
imagem: http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg 

http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg
http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg
http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg
http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg
http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg
http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg
http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg
http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg
http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/templates/urban-mobility-solutions/images/header.jpg


Workshop CTAC – Cidades e Território – Desafios e Oportunidades  

28 de abril de 2017 | Mobilidade Urbana | Rui Ramos 

Orientações para o futuro 

3. Abordagem eficiente e que melhore os sistemas de 
transporte público: transporte público e privado como 
parte de uma rede única conectada que aumenta os 
níveis de eficiência, evita os atrasos e o 
congestionamento, reduz as emissões e melhora a 
segurança. O transporte público oferece conexões 
rápidas, permite o ajustamento à procura, e melhora os 
níveis de acessibilidade generalizado a toda a população. 

 

 
imagem: http://www.uitp.org/sites/default/files/styles/slider_full/public/cck-flexslider-pix/slider_AV_1200x268_0.jpg 
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Orientações para o futuro 

4. Abordagem inovadora e que aumente a 
conectividade: promover redes inteligentes de veículos, 
tanto uns com os outros e com infraestrutura 
rodoviária, para melhorar o fluxo de tráfego, evitar 
congestionamentos de tráfego, gerir melhor as soluções 
de estacionamento e de segurança de tráfego, 
poupando recursos e tempo. 
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Contributo do CTAC 

Infraestruturas de Transportes 
Construção Sustentável e Reabilitação 

Análise de Ciclo de Vida 

Modelação Numérica 
    

Sistemas de Transportes 
Mobilidade, Segurança e Conforto 

Análise de Dados, Modelação e Gestão de Ativos 
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Qualidade Ambiental Urbana 
Avaliação, Modelação e Redução do Ruído e da Poluição          
Atmosférica em Meio Urbano 

Modelos de Mitigação da Qualidade do Ambiente Urbano 

Modelação Numérica 
    

Mobilidade e Acessibilidade 
Modelos de Mobilidade por Modos Suaves 

Avaliação da Acessibilidade em Cidades 

Planos de Mobilidade Urbana 

Dinâmica dos Sistemas Urbanos e de Infraestruturas 

Contributo do CTAC 
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SustIMS – Sustainable Infrastructure Management System 
 Parceiros: UMinho (CTAC e ISISE); UNova; Ascendi.   

 Objetivos: Desenvolvimento de um sistema de gestão das infraestruturas 
rodoviárias, integrado num SIG. 

 Resultados: Plataforma de gestão integrada de todas as componentes de uma rede 
rodoviária, preservando o investimento do património e a qualidade do serviço. 

 

 

 

Overview

MOBILE

PLATFORM

MANAGEMENT PLATFORM

MONITORING SYSTEM

Real time information

Site Inspections

Decision

Data

Analyse

Simulation

Quality & Cost

Contributo do CTAC 
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PLASTIROADS - Multifunctional asphalt mixtures with plastic 
wastes for road pavements 
 Parceiros:  CTAC; UM-IPC; UM-CF; LNEC.   

 Objetivos: Desenvolvimento de misturas asfálticas rentáveis, de elevado 
desempenho e “amigas” do ambiente com resíduos de plástico (ou outros)  

 Resultados: promover a utilização de plásticos reciclados em misturas betuminosas 
multifuncionais, por forma a melhorar o seu desempenho estrutural e funcional, bem 
como a durabilidade dos pavimentos. 

 

 

 

Contributo do CTAC 
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BETOMINHO - Energy and Environmental Efficiency Improvement 
of Asphalt Mixtures  
 Parceiros:  CTAC, Grupo Elevo. 

 Objetivos: Reduzir o uso de matérias-primas e as emissões de gases de efeito estufa, 
promovendo a produção de misturas asfálticas com elevada incorporação de materiais 
de reciclagem de misturas betuminosas (> 30%) e / ou warm-mix recycled asphalt 

 Resultados: promover a utilização de materiais de reciclagem de misturas 
betuminosas e produção de misturas asfálticas a baixas temperaturas. 

 

 

Contributo do CTAC 
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LCA - Life-cycle analysis of materials and processes used in other 
projects 
 Parceiros:  CTAC; ISISE; CVR. 

 Objetivos: Avaliar as emissões de gases com efeito de estufa, o potencial de lixiviação 
e a eficiência energética de produtos e processos. 

 Resultados: Contribuir para a redução da pegada ecológica e para a sustentabilidade 
no Setor de Transportes. 

 

 

Contributo do CTAC 
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Project traffic overloads 
 Parceiros:  CTAC; LNEC; FCTUC. 

 Objetivos: Avaliar o efeito de sobrecargas de tráfego pesado na redução da vida útil 
do pavimento rodoviário e desenvolvimento de soluções para aumentar a 
durabilidade sob o efeito dessas essas cargas mais elevadas. 

 Resultados: Melhoria da durabilidade das infraestruturas de transporte para obter 
estruturas de pavimento mais sustentáveis. 

 

 

Contributo do CTAC 
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Noiseless - Noise perception, modelling and abatement using 
innovative and durable pavement surface layers 
 Parceiros:  CTAC; CCG; FCTUC.  

 Objetivos: Classificar o desempenho acústico de diferentes tipos de superfície de 
pavimentos rodoviários; Melhorar as características de superfície em relação à 
emissão de ruído; Classificar os níveis de conforto e desconforto induzidos pelo ruído 
da interacção pneu-estrada. 

 Resultados: Redução do incómodo e melhoria de segurança. 
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AnPeB - Analysis of pedestrians behaviour based on simulated 
urban environments and its incorporation in risk modelling 
 Parceiros:  CTAC; FEUP; CCG. 

 Objetivos: Desenvolver novos e mais eficientes modelos para descrever a interação 
dos peões e veículos em cruzamentos não sinalizados com base na análise do 
comportamento; utilizar um simulador de peões e identificar comportamentos e 
fatores de risco e implementar atributos comportamentais num ambiente de 
microsimulação de tráfego. 

 Resultados: Mais segurança rodoviária. 

 

Contributo do CTAC 
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Logistical accessibility solutions alternatives routes in mineral 
exploration area in the Amazon: the use of simulation models  
 Parceiros:  CTAC; UFPA; UAmazónia. 

 Objetivos: Identificar rotas alternativas para melhorar a acessibilidade da população 
e das atividades econômicas na região de Carajás, Pará, Brasil. 

 Resultados: O modelo que combina ferramentas de estatística espacial e 
geoestatística com funções parametrizadas de caminho mais curto para definir rotas 
alternativas. Os resultados podem levar a investimentos em infraestrutura rodoviária 
para induzir a integração regional e contribuir para o desenvolvimento sustentável 
da região. 

 

Contributo do CTAC 
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Otimização dos diferentes modos de transporte  
 Parceiros UM: CTAC (Coord); Câmaras Municipais. 

 Objetivos: Planear e promover (educação ambiental) a mobilidade pedonal em áreas 
nobres e sensíveis.  
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Otimização dos diferentes modos de transporte  
 Parceiros UM: CTAC (Coord); Câmaras Municipais. 

 Objetivos: Modo ciclável – o desafio da infraestruturação e da sua promoção. 
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reGREENerate 
 Parceiros UM: CTAC (Coord); Lab2PT; Algoritmi. 

 Consórcio: Espanha (Coord), Portugal, Dinamarca, Eslovénia, Bélgica, Alemanha, 
Roménia, Filipinas, China e Paraguai.  

 Objetivos: Melhorar a qualidade ambiental nas cidades recorrendo a soluções 
baseadas na natureza. 

 Resultados: Metodologia inovadora e replicável para a regeneração urbana 
recorrendo a soluções baseadas na natureza. 
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SMMART Vila Real 
 Parceiros: CTAC (Coord); CMVila Real; MRA. 

 Objetivos: Monitorização contínua da qualidade ambiental nas cidades. 

 Resultados: Sistema de monitorização e alerta da qualidade ambiental da cidade de 
Vila Real. 
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Plano de Ação para a Definição e Estruturação do Sistema de 
Transportes Intermunicipal da CIM do Tâmega e Sousa  
 Parceiros: CTAC-UMinho (Coord) & U2EU-UTAD (Coord); 11 Municípios das CIM do TS. 

 Objetivos:  

 realização de um diagnóstico e enquadramento estratégico da relação entre o 
território, a população, as empresas e o sistema de transporte da CIM. 

 definição dos objetivos e conceito de intervenção estratégico para o sistema de 
transportes públicos na CIM-TS. 

 apresentação de medidas prioritárias de intervenção para tornar o transporte 
público mais eficiente, equitativo, economicamente viável e sustentável. 

 Resultados:  

 Plano de Ação Estratégica para o transporte público na CIM. 
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SPN: Smart Pedestrian Net  
 Parceiros: CTAC (Coord.), Universidade de Bolonha; Universidade Europeia de Chipre; 

Associação para o Desenvolvimento Sustentável e Inovador em Economia, Ambiente e 
Sociedade (Áustria), Município do Porto (Portugal); e Município de Bolonha (Itália). 

 Objetivos: 

 avaliar as condições oferecidas pelas cidades aos peões; 

 estimar o custo e os benefícios da promoção do modo pedonal;  

 desenvolver um sistema de navegação pedonal, combinando critérios específicos 
com as preferências individuais dos peões.  

 Resultados:  

 desenvolver um modelo para orientar as cidades para as pessoas, colocando o 
modo pedonal como uma dimensão fundamental das cidades inteligentes, 
sustentáveis e inclusivas. 
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Obrigado pela vossa atenção 

Rui Ramos 
Rui.ramos@civil.minho.pt 
 

www.ctac.uminho.pt 


