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Principais Desafios dos Transportes, Energia e Ambi ente



Principais Desafios dos Transportes, Energia e Ambi ente

• Desenvolvimento Urbano

• Uso e Dependência do petróleo

• GEE e Emissões de poluentes

• Congestionamento e ocupação do solo

Mobilidade Sustentável



Tecnologia

• Emissões de Poluentes (CO, HC, NO x e Partículas)

• Normas cada vez mais exigentes

• Tecnologia tem respondido a esse desafio

• Combustíveis 
alternativos

• Etanol

• Biodiesel

• Gás Natural

• Hidrogénio

• Sistemas de propulsão alternativos
• Híbridos, eléctricos...Células de combustível



Crescimento Econômico e Energia



A dependência do petróleo

• Taxa de motorização (veículos por mil habitantes) vai continuar a crescer

• O consumo energético aumentará 20% até 2014



Mobilidade e ocupação do solo

Mobilidade rodoviária: continua a crescer

Evolução das viagens por modo (bilhões de viagens/a no) Distância percorrida pelas pessoas (bilhões de k m/ano)



Mobilidade e ocupação do solo

Mobilidade rodoviária

Oferta de lugares no transporte coletivo por mil ha bitantes



Congestionamento

BRT – 10.000 pass/hora
40.000 pass/hora

Metro - 50.000 pass/hora

Eixão - 5.000 veic/hora
7.000 pass/hora



• Menores velocidades aumentam drasticamente o consumo de combustível

Congestionamento e consumo



Congestionamento e saúde



Soluções de Mobilidade Sustentável

Uma solução mais eficiente não é suficiente!

Reduzir o uso do veículo privado

• veículos particulares são um vício

• veículos particulares promovem sentimentos de segurança e controle

• veículos particulares “reduzem” número de horas diárias de tr abalho

• veículos privados indicam o status social

• a utilização de um veículo particular continua a ser muito bar ata!



Soluções de Mobilidade Sustentável

Medidas Positivas

• Promover transportes públicos

• Implementar integrações (Park & Ride)

• Melhorar serviço dos transportes públicos

• Incentivar a bicicleta e andar a pé

• Incentivar os transportes de empresa

• Car sharing e Car pooling

• Implementar Call-centers

• ….



Soluções de Mobilidade Sustentável

• Políticas de Estacionamento (preços, restrições,... )

• Combate ao estacionamento ilegal (multas, reboques…)  

Medidas repressivas controle rigoroso

• Pedágios urbanos, pistas HOT (High Occupancy Tolls)

• Pistas HOV (bus, 2+, 3+ ) HOV: High Occupancy Vehicles



EUA e Canadá



Brasil



Lisboa

EXPO 98

EURO 2004



Soluções de Mobilidade Sustentável:
a cidade de Évora



• Os desafios:

– Demasiado tráfego no Centro Histórico

- Estacionamento ilegal no Centro Histórico

- Transporte Colectivo inadequado às necessidades da cidade

Soluções de Mobilidade Sustentável:
a cidade de Évora



• A estratégia :

– Melhorar TC: nova frota, novo sistema de bilhetes, nova rede

– Implementar sistema Park & Ride: A LinhAzul

– Controle rigoroso do estacionamento

Soluções de Mobilidade Sustentável:
a cidade de Évora



Frota Antiga



Nova Frota



Bilhetes Sem Contacto





• Linha de ônibuscom serviço Park&Ride

• 4 mini-ônibus ligando os parques periféricos da cid ade ao 
centro histórico

• Paradas de ônibus fora das muralhas da cidade
• Dentro das muralhas: um aceno para parar

• Sem horário pré-definido

• Circuito marcado no pavimento com uma linha azul

• Tempo de espera de 10 minutos

• Bilhetes comprados nos parquímetros 



Compra de bilhete fácil

• Ticket integrado de estacionamento e LinhAzul –1€/day
• Ticket diário fixo independente do número de viagens no dia

0,50 €/day



Cascais



Park&Ride - BusCas

Estação de Trem



BiCas – Bicicletas de graça



Aveiro



Bolonha Car Sharing





Bairro Alto - Lisboa

Controle de Acesso

Estacionamento

Bikes

Car Sharing

Mobilidade Elétrica



Bairro Alto

• Acesso condicionado para veículos desconhecidos

• Estacionamento exclusivo para moradores e 
comerciantes

• Melhor circulação de veículos de emergência



COPA de 2014

500 mil pessoas visitaram a África do Sul na última Copa

As cidades brasileiras precisarão de preparação na área 
dos transportes



COPA de 2014

Proposta Estratégica de Organização Turística

Porém, considerando o crescimento do turismo e a demanda pelo transporte entre a capital e as cidades do 
entorno, recomenda-se atenção especial às conexões também. O transporte de qualidade precisa 
ser priorizado, bem como a reforma e ampliação do terminal de passageiros.



Importância do eleitor

Pesquisa para eleição 2012 em Salvador
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