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Introdução
    Sendo a Mobilidade definida como o exercício da deslocação, é importante

ter em conta que não se trata apenas de deslocação de pessoas. Envolve

também a forma como deslocamos bens, serviços, informação e mercadorias.

Nos dias de hoje, a mobilidade digital e a conectividade são tão importantes

como a mobilidade física.

    Nesse sentido, a mobilidade é uma temática basilar da gestão pública, que

impacta transversalmente vários aspetos da nossa vida em sociedade. Os

desafios do futuro, da nossa geração, estão bem presentes naquilo que deve

ser o debate sobre políticas de mobilidade. A sustentabilidade ambiental, o

emprego e a educação, são temas que não podem ficar de fora desse debate.

    Sabendo que a procura por soluções para os diversos desafios da mobilidade

deve assentar sempre em três vértices: infraestrutura, veículo e ser humano,

enquanto social-democratas, devemos dar primazia à dimensão humana,

colocando a pessoa no centro de toda a ação política. 

    Face a esses desafios, a Juventude Social Democrata deve ser precursora

de mudança e protagonista na definição das políticas de mobilidade, certos de

que um futuro melhor depende de uma transformação cultural e de uma

alteração de hábitos da nossa população. 

   Uma mudança na cultura de mobilidade não se impõe, não adiantando

trabalhar as infraestruturas sem consciencializar as pessoas que a vão utilizar.

Por isso, enquanto juventude partidária, devemos estar na linha da frente no

esforço pedagógico de explicar às populações que o mundo mudou e que as

alterações climáticas nos forçam a repensar hábitos. 

   Reconhecendo a importância do aspeto ambiental, as soluções a serem

pensadas não podem esquecer o aspeto económico-financeiro. É cada vez mais

importante que esses dois aspetos não sejam antagónicos, devendo o estado

cumprir o seu papel de, através de incentivos, estipular e tornar

financeiramente apelativa a adoção de soluções ambientalmente sustentáveis.  
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    Por exemplo, considerando o peso financeiro que acarreta para as famílias a

aquisição de um automóvel; que 92% da vida útil dos veículos é passada em

estacionamento; que o excesso de automóveis nas cidades leva ao

congestionamento das vias, à perda de qualidade de vida e ao aumento da

poluição atmosférica; é por demais evidente a necessidade de trabalhar

soluções alternativas ao automóvel. 

   Para além disso, também deve ser tido em conta que a percentagem de

pessoas a viver em áreas urbanas, principalmente no litoral, tem vindo a

aumentar, acompanhando a tendência europeia. Estima-se que em Portugal no

ano de 2050, aproximadamente 80% da população viva em áreas urbanas. Isto

vai traduzir-se numa pressão ainda maior nos sistemas de transporte urbano.

Por isso mesmo, à escala urbana e, principalmente, nos grandes centros

urbanos, deve ser cada vez menor a presença do automóvel, já que além dos

enormes constrangimentos que provoca ao nível do trânsito, também traz

enormes problemas para a saúde pública e para o ambiente. 

    No entanto, é também importante que se releve que as pessoas não estão

muito recetivas a prescindir da flexibilidade, da independência e da

comodidade que essa solução traz. Assim, a mudança de hábitos só se

concretiza se as políticas adotadas não provocarem confrontos entre os

interesses pessoais de cada cidadão e os interesses coletivos da comunidade. 

   Assim, o planeamento de sistemas de mobilidade deve ir ao encontro das

prioridades das pessoas: frequência e nível de serviço, aliando conforto à

conveniência. Ou seja, os sistemas de mobilidade devem ser criados de forma a

complementarem as ofertas, privilegiando-se a interoperabilidade e integração

dos serviços de mobilidade. 

    É por essa razão que devem ser privilegiadas e financeiramente apoiadas as

soluções inovadoras que respeitem esses equilíbrios e princípios. Um exemplo

disso são as soluções que concretizam o conceito de partilha da posse e do uso

de meios de transporte, já que a utilização partilhada dos veículos torna

eficiente o uso, permitindo a redução das frotas, sem que isso acarrete grandes

mudanças nas rotinas das pessoas. 
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    Ao contrário daquilo que aconteceu na década de 70, onde se construíam

cidades para os carros, hoje existe a preocupação de voltar a fazer cidades

para as pessoas, de criar mais corredores verdes e substituir os carros pelo

metro, pelos autocarros movidos a energia limpa e pelas bicicletas.

   Assim, pensar a mobilidade deve ser também pensar os territórios. Passa

também por decidir entre concentrar e densificar serviços, tornando as

deslocações efetivamente mais curtas e direcionar recursos para o

desenvolvimento de aglomerados urbanos “autossuficientes”; ou pela aposta na

redução dos tempos de deslocação, criando melhores soluções de mobilidade

entre os grandes centros urbanos, e zonas periféricas, diminuindo assimetrias e

apostando em políticas de coesão territorial. 

   Neste quadro de elevada complexidade, a responsabilidade dos decisores

políticos do presente e do futuro é ainda maior: a de saber equilibrar os

desafios globais aos desafios mais locais. 

    O que não pode nunca existir entre decisores políticos é uma mentalidade de

“one size fits all”. Não há uma receita que solucione os problemas de todos os

locais. Cada região, município ou freguesia tem especificidades que exigem a

aplicação de diferentes soluções de mobilidade. 

    É por isso crucial que, em primeiro lugar, haja uma cultura de mapeamento e

planeamento antecipado. A decisão deve estar nas mãos dos políticos, e não

nas dos técnicos, mas o planeamento, o estudo, o conhecimento científico e a

informação são essenciais a uma boa tomada de decisão. 

   Nos últimos anos, houve em Portugal uma aposta na rodovia ignorando a

ferrovia. Hoje, faz-se exatamente o contrário, levando à degradação de muitas

redes viárias. 

    Pode parecer, à primeira vista, acertada essa estratégia, mas se pensarmos

na forma como têm evoluído os veículos, poderemos vislumbrar um uso de

automóveis e/ou autocarros autónomos que, com uma forma de operar

semelhante à dos comboios, usarão a rede viária.
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    É exatamente a falta de planeamento e de estratégia a médio-longo prazo

que tem provocado desequilíbrios, desorientação e erros nos momentos de

investir. 

     Sendo os recursos públicos escassos, os investimentos devem ser precedidos

de processos bem estruturados de definição de estratégias, de prioridades e

da preparação de projetos.  

    Nesta perspetiva, deve haver planeamento e compromisso entre os vários

municípios, comunidades intermunicipais e empresas para que, quando surgem

os financiamentos, se saiba como investir. Só assim se poderão aproveitar as

oportunidades. 

   Em resumo, na adoção de políticas de mobilidade os decisores deverão

privilegiar a coesão territorial e a sustentabilidade ambiental e financeira,

concretizando uma visão estratégica sustentada no planeamento holístico dos

territórios a médio-longo prazo.
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2. Alargamento do passe
jovem da CP à população
com idade até aos 30 anos
    Atualmente os jovens com idade igual ou inferior a 25 anos beneficiam de

uma redução de 25% no preço de aquisição da Assinatura CP para os comboios

urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra, Regionais/InterRegionais e no preço de

aquisição do Flexipasse para os comboios Regional e Intercidades.

    Não existindo uma definição universalmente aceite relativa ao grupo etário

dos jovens, as Nações Unidas definem a “juventude” pelo grupo etário

composto por pessoas entre os 15 e os 24 anos. Esta definição, que surgiu no

contexto dos preparativos para o Ano Internacional da Juventude em 1985, foi

aprovada pela Assembleia Geral na resolução 36/28 de 1981. 

   Ora, não obstante, a definição operacional e o conceito do termo “juventude”

variam de país para país, dependendo de fatores socioculturais, institucionais,

económicos e políticos. 

    Ainda assim, decorridos mais de 40 anos desde que ONU definiu tal critério

etário, a CP parece ainda querer usá-lo. Tal facto ainda menos sentido fará se

considerarmos que idade média da emancipação jovem, em Portugal, está

próxima dos 30 anos. 

   Sendo a transversalidade uma característica inegável da mobilidade, esta

afeta outras áreas essenciais para a emancipação dos jovens: educação,

emprego e habitação. 

    Ou seja, ao influenciar diretamente a capacidade de um jovem de poder

onde quer estudar ou de poder trabalhar nas empresas que melhores condições

oferecem, sem que isso condicione a possibilidade residir em localidades com

custos mais acessíveis, as políticas de mobilidade impactam sobre a sua

capacidade financeira e nas suas possibilidades de se emancipar.
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    Por essa razão, acreditamos que deve existir uma discriminação positiva no

preço da deslocação dos jovens até aos 30 anos, devendo os meios de

transporte ferroviários ser mais acessíveis para a população que integra essa

faixa etária.

    Assim, a JSD Distrital do Porto e JSD Distrital de Aveiro vêm recomendar que

a Comissão Política Nacional da Juventude Social Democrata pugne pelo

alargamento da “Assinatura Jovem CP” ao Jovens com idade igual ou inferior a

30 anos.
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3. Rede rodoviária

3.1. Redução do valor das portagens na
A29, A32 e A41 (CREP)

  A introdução de portagens nas ex-SCUT, em 2010, ano em que
governava o Governo PS de José Sócrates, contribuiu para o afastamento
sentido entre os municípios do Distrito do Porto e do Distrito de Aveiro,
com grandes impactos culturais e económicos. 
    No caso da A29, constituindo a principal alternativa, paralela à A1, nas
viagens entre Aveiro e o Porto, a introdução de portagens provocou a
divisão de freguesias do distrito de Aveiro pelo consequente incremento
do tráfego na N109 e no IC2, trazendo grandes constrangimentos para a
população que junto a essas vias reside, tornando-se cada vez mais
evidente a perigosidade que o aumento da circulação de veículo pesados
em zonas urbanas provocou. 
    A 32, também denominada Autoestrada de Entre-Douro-e-Vouga, visa
ligar Oliveira de Azeméis a Vila Nova de Gaia, constituindo-se como uma
radial externa ao centro da Área Metropolitana do Porto, para a sua
região sudeste. No entanto, face ao excessivo custo de utilização cobrado,
não tem servido devidamente os interesses de grande parte da população
dos municípios de Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Oliveira de
Azeméis, São João da Madeira, Vale de Cambra, Arouca e Castelo de
Paiva, que dessa via dependem. 
   Já a A41 (CREP), sendo uma autoestrada que circunda a região do
Grande Porto, tem como finalidade descongestionar a Via de Cintura
Interna (VCI) e facilitar as ligações entre o sul e o leste da região. No
entanto, os elevados valores de portagem pagos pela sua utilização
frustram, por completo, a sua missão, tornando-a uma alternativa muito
pouco apelativa. 

10

MOBILIDADE: UMA NORTADA DE LIBERDADE



   Assim, o abusivo valor cobrado pela utilização destas autoestradas
constitui um obstáculo à dinamização social, cultural e económica das
populações e empresas dos municípios dos distritos de Aveiro e do Porto,
tornando ainda mais penosa a mobilidade intermunicipal e inter-regional e
acentuando as assimetrias territoriais.
    Sendo certo que a cobrança de um tão elevado valor de portagens tem
impactos na economia e nas condições de vida das populações em geral, é
por demais evidente que ainda mais impactante é para a população jovem,
cuja emancipação e realização pessoal dependem da existência de
económicas e flexíveis formas de mobilidade. 
    Assim, recomenda-se uma significativa redução/eliminação das taxas de
portagem cobradas na A29, A32 e A41 (CREP).

3.2.  EN106 e IC35

   Requalificação da Estrada Nacional 106 e IC 35 São quase 20 anos
volvidos desde a tragédia da ponte de Entre-os-Rios! Com ela caíram 59
vidas e tombou também toda uma região. Desde 2001 que os municípios de
Cinfães, Castelo de Paiva e Penafiel pedem a concretização de uma obra
prometida vezes sem conta por todos os partidos desde 2001, essa obra é
o IC 35. São escassos quilómetros! Não é uma ligação Porto – Lisboa que
aqui se pede, mas sim o término das intermináveis filas que todos os dias
enchem a Nacional 106. Uma via com pouca segurança para quem a
frequenta, onde a sinalização é escassa, a luminosidade é fraca e o tempo
de percorrer 13 quilómetros esse sim é muito. 
   Saliente-se que a sinistralidade nesta estrada tem valores que nos
deviam envergonhar e sem IC 35 e sem obras profundas de remodelação
assim vai continuar. A não construção do IC 35, para além de se tratar de
uma injustiça, reflete o esquecimento do Estado, que ignora as gentes que
todos os dias para se deslocar ao centro do seu concelho demoram 1 hora.
Voltamos a referir são 13 quilómetros e não 130! 
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3.3.  Variante alternativa à Estrada
Nacional 14

   A Estrada Nacional 14 entre Porto e Braga cruza uma região onde moram
quase 900 mil pessoas, uma área densamente povoada, com uma grande
malha urbana, não é por isso de todo surpreendente, que a estrada tenha
frequentes congestionamentos e reduzida fluidez de trânsito. A construção
de uma alternativa que vem sendo pedida por estas populações ao longo
de vários anos, tem como objetivo aproximar a indústria dos principais
eixos da região, como a A3 ou a A28 e com a construção deste troço
consegue-se ainda alargar a área de influência do Porto de Leixões e do
Aeroporto Sá Carneiro, duas estruturas fundamentais para o
desenvolvimento de toda a região norte. A requalificação já iniciada na
Maia e em Vila Nova de Famalicão, necessita de continuidade na zona da
Trofa com a execução da 3ª fase da variante à Estrada Nacional 14, esta
ligação é essencial assim como uma nova ponte sobre o Rio Ave entre
Santana e Trofa. 
 

3.4  Ligação da Vila de Campelo à Ponte
da Ermida 

   A competitividade de um território assenta – e muito – nas suas
acessibilidades. Olhando para esse vetor, Baião é, nos dias que correm, um
concelho com fraca capacidade de atratividade, quer para empresas, quer
para a deslocação dos seus habitantes, em condições de segurança. 
     A política que tem sido seguida é bem plasmada na Ponte da Ermida –
essa é uma ponte que leva e não, como deveria ser, uma ponte que traga
visitantes, negócios o município e para região.
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4. A Ferrovia como caminho
para a coesão territorial 

4.1. Linha do Vouga

 

    Apesar do Vouguinha marcar presença em alguns dos concelhos que
pertencem à Área Metropolitana do Porto, é inexistente uma ligação
efetiva à rede metropolitana de transportes do Porto.
   De forma a garantir a facilidade e rapidez nas deslocações neste
comboio, é necessário também a eletrificação, a mudança de bitola e a
renovação dos comboios.
     O Distrito de Aveiro viu, finalmente, ser incluída no Programa Nacional
de Investimentos (PNI) a requalificação da Linha do Vouga entre Espinho
e Oliveira de Azeméis. Há 75 milhões previstos para a obra, para fazer
entre 2021 e 2025, no entanto o serviço estará encerrado ao público
durante as obras.
      Assim, a Linha do Vouga pode vir a ter ligação direta ao Porto, através
de um interface ferroviário de 1,7 quilómetros, que estará já em fase de
projeto, com o intuito de unir em 2023, as linhas do Vouga e Norte,
possibilitando assim a ligação entre Oliveira de Azeméis e o Porto. Este
investimento independente dos 75 milhões de euros visa garantir a
requalificação e modernização do “Vouguinha”.

4.1.1.Requalificação da Linha do Vouga entre Espinho e
Oliveira de Azeméis 
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   Apesar da conquista dos autarcas do Distrito de Aveiro que conseguiram
inscrever no Plano Nacional de Investimentos uma verba de 75 milhões
para a requalificação do troço entre Oliveira de Azeméis e Espinho, com
ligação da Linha do Vouga à Linha do Norte, a empreitada prevista
precisa de um investimento de 105 milhões e o projeto está dependente do
Ferrovia 2030.
    Independentemente da intervenção de 75 milhões de euros na Linha do
Vouga já garantida através do PNI 2030, é necessário também avançar
com a conexão entre a linha do Vouga e a do Norte, o que implica uma
interface desde o Monte de Paramos até ao atual apeadeiro de Silvalde.
   Até 2005, existiu uma interface entre a via larga e a via estreita na
estação de Espinho. Em 2008, ocorreu a inauguração do túnel e estação
enterrada de Espinho, e aquilo que era um interface direto entre as duas
linhas, passou a exigir um trajeto a pé de aproximadamente 550m entre as
duas estações.
    Atualmente existem 8 circulações/dia/sentido, exceto ao domingo em
que são só 7, entre Espinho e Oliveira de Azeméis, cujo percurso tem uma
duração aproximada de 1h30. 
     Este desvio, que significa redesenhar o último troço da Linha do Vouga,
que será financiado pelas Infraestruturas de Portugal, permitindo que o
Vouguinha venha a funcionar “como o metro sul da Área Metropolitana do
Porto”.
      Na maioria das vezes, os passageiros oriundos de Oliveira de Azeméis,
São João da Madeira ou Santa Maria da Feira tem que fazer o transbordo
em Silvalde para aceder às ligações suburbanas dirigidas ao Norte ou a
Aveiro, existindo a necessidade de existirem durante o dia, comboios
diretos até ao Porto, sem necessidade de se mudar de carruagem, no que
diz respeito à frequência desta alternativa, caberá à gestão operacional
da CP (Comboios de Portugal).
      Foi assim identificada a necessidade de reestabelecer a interface com
a linha do Norte, ligação que foi perdida no processo de enterramento da
linha do Norte na zona de Espinho.

4.1.2. Interface da Linha do Vouga com a Linha do Norte
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      Para além da reativação e requalificação deste troço, é importante que
sejam potenciadas as infraestruturas de mobilidade urbana,
nomeadamente, a integração nos sistemas de Comboios Urbanos do Porto
e ANDANTE. Estas duas inclusões permitiram uma integração do sistema
de bilhética da Área Metropolitana do Porto.
   Para além da modernização do serviço atualmente prestado seria
possível potenciar as mais-valias apresentadas pelo distrito de Aveiro,
tanto ao nível da empregabilidade, negócios, eventos culturais, turismo
etc.
   Esta requalificação iria reduzir a atual desigualdade em termos de
infraestruturas ferroviárias na AMP, contribuindo para um maior equilíbrio
entre os territórios a norte do Distrito de Aveiro e a sul do Distrito do Porto.
    Atualmente, entre os Municípios do Distrito de Aveiro que integram a
AMP, apenas Espinho tem ligação ferroviária direta ao Porto. Este
investimento ia permitir que três dos cinco municípios do distrito de Aveiro,
que pertencem à AMP passassem também usufruir dessa ligação.
 

4.1.3. Ligação Oliveira de Azeméis-Aveiro

   Desde 2013, o troço Oliveira de Azeméis – Sernada do Vouga, localidade
que pertence à freguesia de Macinhata do Vouga, do concelho de
Águeda, é feita através de serviço rodoviário em substituição do percurso
anteriormente feito na linha ferroviária. Esta ligação ficou encerrada
devido à degradação das condições de segurança da linha.
    Assim, qualquer indivíduo que pretenda fazer o trajeto do Porto até
Águeda, para além do trajeto a pé de 550m a realizar entre as duas
estações em Espinho (de modo a fazer o interface com a linha do Norte),
terá ainda de sair na estação de Oliveira de Azeméis e ingressar num outro
meio de transporte, para conseguir chegar ao destino final.
     Analisando a controvérsia de toda esta situação, podemos concluir que
este trajeto se torna pouco apelativo para qualquer estudante ou
trabalhador que opte pelo transporte ferroviário nos dias de hoje.
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    Em contrapartida, se analisarmos que em julho de 2017 a Comboios de
Portugal inaugurou um serviço turístico da linha do Vouga, desde Aveiro
até Macinhata do Vouga, tendo-se registado nesse ano uma taxa de
ocupação de 95%, levando a que em 2018 e 2019 este programa se
repetisse.
   Tal só foi possível depois de entre 2015 e 2018 terem sido feitos
investimentos no troço Aveiro-Sernada do Vouga, no valor de,
aproximadamente, 2,35 milhões de euros.

 

4.2. Linha do Vale do Sousa

     A proposta da nova Linha do Vale do Sousa, prevista no Plano Nacional
de Investimentos (PNI – 2020/2030), prevê ligar ao município de Valongo
e, consequentemente, ao município do Porto, os municípios de Lousada,
Paredes e Felgueiras. É uma estrutura fundamental para os municípios do
interior do distrito, que se trata de uma das regiões mais subdesenvolvidas
de Portugal, com 500 mil habitantes e milhares de empresas. 
    Para esta linha avançar é preciso um esforço de união entre a Área
Metropolitana do Porto e todos os municípios que compõem a CIM do
Tâmega e Sousa, pois esta descontinuidade entre os transportes na AMP e
o restante distrito prejudica ambos os lados, nomeadamente no tráfego
que gera nas rodovias. Assim, uma ferrovia que sirva esta região vai
retirar veículos das rodovias e incentivar o uso do transporte coletivo. 
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4.3. Proposta

 A defesa da requalificação da Linha do Vouga, entre Espinho e
Oliveira de Azeméis, a qual deve pressupor a eletrificação, a mudança
de bitola e a renovação dos comboios, assim como uma garantia de
que a referida requalificação é adequada aos locais onde está inserida
e às necessidades das populações; 
 A defesa da construção do Interface da Linha do Vouga com a Linha
do Norte, associada a uma potenciação das infraestruturas de
mobilidade urbana, nomeadamente, pela sua integração nos sistemas
de Comboios Urbanos do Porto e ANDANTE;
 A defesa da requalificação do troço ferroviário entre Oliveira de
Azeméis e Sernada do Vouga (Águeda), de forma a possibilitar a
ligação Porto-Águeda através da ferrovia, com as vantagens
económicas e ambientais daí inerentes;
 Criação da Linha do Vale do Sousa, ligando o município de Valongo e,
consequentemente, o município do Porto, aos municípios de Lousada,
Paredes e Felgueiras.

   A JSD Distrital de Aveiro e JSD Distrital do Porto vêm, para
consideração da Comissão Política Nacional da Juventude Social
Democrata, recomendar:

1.

2.

3.

4.
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5. Progressiva eletrificação
dos transportes públicos 
    Um dos passos preponderantes para a diminuição da pegada de carbono da

nossa sociedade está diretamente relacionada com a utilização dos transportes

e, por consequência, pelo tráfego urbano. Por isso, é crucial reduzir a

dependência do setor dos transportes em relação aos combustíveis fósseis,

diminuindo dessa forma a emissões de gases poluentes para a atmosfera. 

    A principal alternativa que melhora o ambiente nas cidades, que se traduz

em benefícios para a saúde pública, é a mobilidade elétrica. 

    Devido à evidente importância e potencial desenvolvimento económico das

cidades, é urgente optar por transportes públicos elétricos, nomeadamente no

que aos autocarros diz respeito. 

    De acordo com os dados do projeto Europeu ELIPTIC  (Electrification of

Public Transport in Cities) são necessários 100 carros elétricos para alcançar os

impactos de um autocarro elétrico. Ou seja, a eletrificação do transporte

público (em combinação com a produção de eletricidade verde) é um aspeto

central para melhorar, ainda mais, o perfil ambiental do transporte público. 

  Sendo certo que o transporte coletivo traz benefícios ambientais  indiscutíveis,

também não deve ser ignorado o facto de mais de 90% dos autocarros na

Europa dependerem do diesel, sendo altura de se exigir melhores alternativas

ambientais. 

   Os investimentos relativos à eletrificação dos transportes públicos têm um

impacto ambiental positivamente alto, uma vez que, ao contrário dos meios de

transporte convencionais, os veículos de transporte público urbano funcionam

até 16 horas por dia. 
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6. A mobilidade Urbana ao
serviço da população da
Cidade do Porto

6.1. Enquadramento

   A cidade do Porto tem vivido tempos conturbados no âmbito da
mobilidade, sendo visíveis os problemas de articulação entre os diversos
intervenientes na mobilidade metropolitana e na Cidade. 
     A cidade do Porto não pode ser gerida como uma ilha, os problemas de
mobilidade existentes obrigam a uma profunda articulação entre as
diferentes entidades como: o Município do Porto, o Metro do Porto, as
Infraestruturas de Portugal, a Área Metropolitana do Porto, a Autoridade
de Mobilidade e Transportes, os Municípios vizinhos, a STCP, os
Operadores Privados de Transporte Rodoviário, os Operadores de Táxi, o
Serviço TVDE, os Operadores Turísticos, os Operadores Logísticos, entre
outros.
    Para além disso, a mobilidade suave tem ganho um protagonismo cada
vez maior, seja como meio de transporte principal ou como meio
complementar a outros. Por essa razão é importante que a articulação
entre entidades se concretize num modelo integrativo dos diferentes meios
de transporte. 
   A campanha “Fator 100” da União Europeia tem conquistado alguns
países europeus, como o caso da Alemanha, onde há, um programa de
financiamento nacional anual, de 100 milhões euros, que cobre 80% dos
custos adicionais na aquisição de um autocarro elétrico. Esse programa
tem sido eficaz ao incentivar a aquisição de 400 a 500 autocarros por ano
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   Já a Área Metropolitana do Porto, servida na sua generalidade pela
STCP, que dispões de autocarros já bastante desatualizados e primitivos,
beneficiaria em grande medida pela implementação de um programa
semelhante, de modo a estimular uma renovação da frota para veículos
mais amigos do ambiente e da saúde. 
    Não obstante, nos demais municípios dos distritos de Aveiro e Porto, os
serviços de transporte público são assegurados por entidade privadas,
também estas, através de incentivos fiscais e financeiros, poderiam ser
estimuladas para a transição das suas frotas para autocarros elétricos. 
    Por último, consideramos ser necessária uma reavaliação dos critérios de
preferência na concessão destes serviços, valorizando as empresas que
apresentem soluções de transporte mais sustentáveis.

6.3. Integração e Articulação

    Mobilidade na VCI – para resolução dos problemas de mobilidade da
VCI, um dos pontos mais negros de circulação rodoviária na cidade do
Porto, são necessários um conjunto de medidas. Desde o reforço na oferta
estrutural do transporte público e criação de interfaces fora da cidade
para redução do número de viaturas que diariamente entram dentro da
cidade, mas também, dar alternativas economicamente viáveis a quem
utiliza a VCI como ponto de ligação a outras redes viárias como a A4, A3,
A28 e os concelhos limítrofes.
    Consideramos que no desenho de soluções a implementar deverão ser
exploradas prioritariamente, infraestruturas e investimentos já realizados,
considerando alternativas como a A41, sendo para isso fundamental a
negociação com os concessionários e a IP.
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   Execução de diferentes obras em simultâneo na cidade, com impactos
diversos no quotidiano das pessoas e das empresas, sendo urgente
encontrar alternativas de uso que diminuam os impactos para o cidadão,
salientamos exemplos recentes, como o fecho do tabuleiro inferior da
Ponte Luís I, ou as obras da linha rosa do Metro do Porto, com um impacto
brutal na circulação de pessoas e bens na cidade;

    A urgência de uma visão para a mobilidade integrada entre os diversos
modos de transporte, nomeadamente numa altura em que os municípios da
AMP, com especial destaque para o Município do Porto, assumem
responsabilidades no processo de descentralização dos transportes (CMP
é o principal acionista da STCP desde 1/1/2021).

  A necessidade de um modelo de desenvolvimento integrado dos
diferentes modos de transporte numa lógica de complementaridade e
intermodalidade.

6.4. Gestão do Tráfego na Cidade 

   Atendendo à importância da Mobilidade na qualidade de vida dos
cidadãos e na rota para a descarbonização é essencial, para cumprir este
desígnio, alavancar a eficácia deste caminho, de forma a maximizarmos o
impacto das decisões e as oportunidades de financiamento de curto e
médio prazo, nomeadamente o PRR e o Portugal 2030.
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    Considerando a dificuldade dos autarcas para influenciar as decisões
dos grandes investimentos no setor, da responsabilidade do estado
central, bem como a imprescindibilidade das Autarquias liderarem os
processos de decisão dos investimentos estruturais feitos nas Cidades e na
Região, envolvendo e assegurando a necessária articulação entre as
partes interessadas da região no setor da mobilidade, como as
Associações Comerciais e Empresariais, tendo em vista a minimização dos
impactos das obras a realizar durante os próximos anos, a redução dos
constrangimentos causados no comércio local, na restauração, hotelaria,
turismo e no tecido empresarial em geral, nunca ignorando aqueles que são
interesses dos jovens estudantes e/ou trabalhadores.  
    Pugnando por uma política de mobilidade assente nos princípios da
intermodalidade, da sustentabilidade ambiental e financeira,
recomendamos a adoção de políticas que visem a concretização dos
seguintes objetivos: 

Potenciar e complementar as infraestruturas existentes nomeadamente
a utilização da A41, para retirar pressão ao tráfego da VCI.
Proceder à ligação de Matosinhos - Av. Marechal Gomes da Costa,
através Castelo do Queijo / Av. Boavista / Cruzamento Av. Marechal
Gomes da Costa.
Proceder à ligação através de canais de grande capacidade de
transporte público entre o Dragão / Marquês / Boavista, no sentido de
responder à pressão de desenvolvimento urbanístico na zona das
Antas.
Planear novas infraestruturas de ligação entre Porto e Vila Nova de
Gaia.
Garantir o desenvolvimento integrados da rede de Metro, BRT e
adequação da oferta da STCP a esta nova realidade.
Implementar uma rede de carregamentos de veículos elétricos, que
ajude a promover a utilização de veículos elétricos (frota privada e
pública).
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Garantir que a descentralização de competências das redes viárias, do
Estado Central (Infraestruturas de Portugal) para os municípios seja um
polo de oportunidades e não de problemas. Sendo fundamental no
processo de passagem da EN12 para a esfera Metropolitana, que se
avance com a sua requalificação e se implemente canais de oferta de
transporte público dedicado e de grande capacidade em articulação
com os Municípios vizinhos.
Implementação de interfaces de transporte que permitam privilegiar a
entrada na cidade através de transporte público.
Desenvolver planos de mobilidade orientados a zonas específicas da
cidade, nomeadamente a zona oriental e o Pólo da Asprela,
devidamente integrados com a estratégia de mobilidade municipal e
metropolitana.
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7. Conclusão
    No território abrangido pelos distritos de Aveiro e do Porto temos a segunda

e a terceira sub-região mais produtivas de Portugal (A. M. Porto e Região de

Aveiro, respetivamente), cerca de 2.5 milhões de pessoas e a segunda cidade

mais populosa de Portugal. Apesar disso, e fruto dos assimétricos investimentos

realizados pelo estado central ao longo das últimas décadas, temos municípios

e entidades intermunicipais a desenvolver-se a duas velocidades e ambas com

debilidades, aguardando pelos meios de transporte do futuro e até, em alguns

casos, pelas estradas do século XXI. 

   Temos o segundo maior aeroporto de Portugal, tendo sido considerado por

diversas entidades internacionais como o melhor da Europa na sua categoria,

“mas não temos investimento”; temos o Porto de Leixões, que representa 25%

do comércio internacional português e o Porto de Aveiro cujo tráfego médio

anual ronda os 4,5 milhões de toneladas de mercadorias e 1.000 escalas de

navios, mas não temos as infraestruturas adequadas para os ligar às zonas

mais interiores e periféricas nos nossos distritos. 

   Para além disso, vemos que o transporte público apresenta problemas de

cobertura em áreas com menor densidade, principalmente nos municípios mais

interiores dos distritos de Aveiro e Porto. Já nas áreas mais densas os

transportes públicos apresentam problemas de capacidade e eficiência, o que

não contribuiu para atenuar aquele que é um dos maiores problemas das

grandes cidades europeias: o congestionamento rodoviário devido ao aumento

do tráfego, que leva ao “pára-arranca” nas zonas urbanas das nossas cidades,

o que se traduz numa crescente fonte de emissões de dióxido de carbono. Por

isso, a mobilidade, o ambiente e a saúde são temas indissociáveis. 

  Adicionalmente, o envelhecimento da população portuguesa implica um

reforço dos apoios diferenciados ao nível da mobilidade, o que não se tem

verificado. 
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   Mas nem tudo são problemas e obstáculos, existindo também novas
oportunidades e desafios, tais como a evolução das tecnologias de
informação e de comunicação. Estas tecnologias estão a mudar a forma
como as pessoas comunicam e acedem aos bens e serviços, tornando os
processos mais rápidos e de fácil utilização.
   Certos de que “quem não tem mobilidade, não tem liberdade”, a JSD
Distrital de Aveiro e a JSD Distrital do Porto tentarão sempre estar sempre
na vanguarda do desenvolvimento, querendo ser precursores de uma
Nortada de mudança e liberdade, representando uma nova geração que
fará de Portugal um país melhor para viver! 
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