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Proposta 

Por uma mobilidade urbana mais sustentável 

A mobilidade urbana consiste no resultado da interação das deslocações de pessoas e bens num 
espaço urbano, caracterizando-se pela maior ou menor facilidade em conseguir deslocar-se 
devidamente de um determinado local de origem para outro pretendido. A mobilidade urbana é 
considerada como elemento fundamental na gestão de cidades, uma vez que esta proporciona 
o desenvolvimento económico, a interação social e o bem-estar dos cidadãos. 
Com o contíguo crescimento urbano e a expansão da área de influência da nossa união de 
freguesias, tem-se verificado nos últimos anos o aumento do uso do transporte individual nas 
deslocações quotidianas. 
 
Estes problemas relacionados com os padrões de mobilidade urbana apoiados no uso excessivo 
do automóvel, têm levado ao aumento dos impactos ambientais e socioeconómicos, gerando 
consequências das quais se destacam: 
Nos impactos ambientais: o elevado índice de poluição atmosférica e sonora; e o aumento do 
consumo energético, uma vez que o transporte está fortemente dependente dos recursos 
energéticos não renováveis (produtos petrolíferos). 
No que toca aos impactos socioeconómicos, salienta-se a saúde pública, visto que a poluição do 
ar proveniente de congestionamentos, constitui um risco para a saúde provocando doenças de 
curto e longo prazo devido às elevadas exposições às partículas de dióxido de carbono, bem 
como o aumento do cansaço e do stress de milhares de pessoas que entram e saem todos os dias 
da nossa freguesia. 
 
É deste modo que no paradigma atual das cidades que se regem pela sustentabilidade, como é o 
caso da “Estratégia Cidades Sustentáveis 2020”, aprovada com a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 61/2015, de 16 de julho, que procuram, no caso da mobilidade: 
“Diminuir a intensidade carbónica da mobilidade urbana, incluindo mercadorias e passageiros, 
desincentivando o transporte individual motorizado, promovendo a intermodalidade e 
reforçando a adequação, cobertura, conectividade, serviço, informação e sustentabilidade do 
transporte coletivo, incrementando o peso e a diversidade das opções de mobilidade de baixo 
carbono na repartição modal, incluindo a mobilidade suave e elétrica renovável; 
Estimular a mobilidade sustentável nos processos de regeneração urbana, promovendo a 
diversificação da oferta de proximidade e atratividade das áreas urbanas com bons níveis de 
acessibilidade em favor do transporte coletivo e da mobilidade suave e condicionada.” 
 
Visto que a nossa União de Freguesias, enfrenta atualmente problemas de mobilidade urbana, 
vem a Assembleia de Freguesias da União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 
propor: 

 Que a Comissão de Trânsito, Mobilidade e Segurança Rodoviária desta assembleia se 
debruce sobre estas questões com vista à produção dum diagnóstico da situação da 
mobilidade urbana. 
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 Que a Comissão de Trânsito, Mobilidade e Segurança Rodoviária desta assembleia estude 
possíveis soluções e/ou alternativas de mobilidade urbana com vista à sua melhoria e 
que produza um relatório a ser apresentado nesta assembleia. 

 

Casa, 3 de dezembro de 2018 no Centro Comercial Serra Nova e no dia  
Os eleitos da Assembleia de Freguesia da União de  
Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 

 
Proposta aprovada com 11 votos a favor (1 do BE, 3 da CM, 7 do PS) e 7 abstenções (4 do AIPMF 
e 3 da CDU). 
 


