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Resumo

O presente relatório descreve a relação entre os transportes e a inclusão social, de
acordo com a literatura mais recente, e fornece dados sobre os grupos
populacionais em maior risco de exclusão social e dos transportes. Fornece
igualmente exemplos de boas práticas para a melhoria da acessibilidade aos
transportes públicos para os utilizadores mais vulneráveis, a fim de obter algumas
indicações sobre como melhorar o papel da UE no sentido de facilitar a integração
transversal das questões relacionadas com a inclusão social nas políticas de
transportes públicos.
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SÍNTESE

Há muito tempo que a dimensão social dos transportes públicos merece relativamente
pouca atenção na literatura académica e na elaboração de políticas. Os desafios sociais e
em matéria de transportes, representados pelo envelhecimento demográfico, pela pobreza,
pela migração e pelas desvantagens geográficas, irão aumentar num futuro próximo. O
papel social dos transportes deve ser incorporado nas políticas de transportes, devendo ser
dada mais atenção às necessidades específicas de mobilidade dos grupos de utilizadores
mais vulneráveis. Deve ser ponderada uma melhor acessibilidade para as pessoas idosas e
para as pessoas com mobilidade reduzida, serviços de melhor qualidade e tarifas mais
baixas para todos, bem como a melhoria da eficiência, a fim de manter os transportes
públicos viáveis do ponto de vista financeiro. Além disso, são essenciais novos serviços de
transportes públicos eficientes do ponto de vista energético e ambiental, assim como a
promoção da sua utilização, para reduzir o impacto negativo da utilização de automóveis.

O presente relatório apresenta uma panorâmica da literatura e dos dados empíricos sobe a
relação entre os transportes públicos e a inclusão social. As conclusões principais são as
seguintes:

 Os transportes públicos desempenham um papel fundamental no agravamento ou na
atenuação da exclusão social dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, afetando o
acesso aos serviços básicos e ao emprego e as relações sociais. É igualmente
provável que os efeitos negativos do sistema de transportes sobre o ambiente, a
segurança e a saúde pública afetem os grupos desfavorecidos de forma
desproporcionada.

 Os grupos desfavorecidos ou vulneráveis têm necessidades distintas (acesso à
educação, ao trabalho, aos cuidados de saúde, etc.) e são afetados de forma
diferente pelas atuais barreiras ao nível dos transportes. As políticas e as ações em
matéria de transportes públicos devem, por conseguinte, ser especificamente
adaptadas às necessidades e aos problemas mais graves dos utilizadores. Contudo,
ainda não existem estudos suficientes neste domínio, nem é dada a devida atenção,
às necessidades em matéria de mobilidade dos grupos desfavorecidos da população.

 Os transportes públicos não são a única forma de reduzir os problemas de mobilidade
dos grupos desfavorecidos. Para se resolver os problemas de mobilidade relacionados
com a inclusão social é necessária uma interação entre os transportes e as políticas
de proteção social, o que pode significar processos de tomada de decisão mais
complexos e morosos.

 As novas tecnologias dos transportes podem ajudar as políticas de transportes
públicos a reduzir a exclusão social e oferecem serviços flexíveis e eficazes em termos
de custos. Aumentar a participação dos prestadores de serviços do setor privado e
das ONG no domínio do voluntariado também pode conduzir a soluções de baixo
custo para necessidades específicas.

 Dados os crescentes apelos no sentido de que seja concedida uma maior atenção às
necessidades de mobilidade e de acessibilidade das zonas e dos grupos
desfavorecidos da população, existe uma maior sensibilização, tanto a nível da UE
como a nível nacional e local, sobre a importância dos transportes para a inclusão
social. Foram postas em prática algumas medidas nos últimos anos, a fim de dar
resposta às necessidades específicas desses grupos, na maioria dos casos com o
apoio dos fundos e programas da UE.
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A acessibilidade, a segurança e o conforto dos modos de transporte têm de ser prioridades
da política de transportes, a fim de se desenvolver um sistema de transportes públicos
inclusivo. Tal implica melhorar:

 Todas as etapas de um trajeto, incluindo o ambiente de deslocações a pé, para que as
pessoas com mobilidade reduzida possam usufruir dos serviços de transportes
públicos.

 A conceção dos meios de transporte, dando resposta às necessidades específicas dos
grupos vulneráveis.

 A segurança e a proteção nos transportes públicos, questões essenciais que afetam
sobretudo as mulheres e os idosos. A questão da segurança também deve ser tida em
conta no que respeita à conceção de parques de estacionamento e de estações de
transportes.

 A prestação de serviços e os sistemas de fixação de preços.

 A capacidade de as autoridades públicas encontrarem soluções inovadoras para os
serviços de transportes, ativando e coordenando diferentes operadores de
transportes, a diferentes níveis, a fim de prestar serviços de transportes integrados e
flexíveis, para vários destinos, e permitindo aos grupos de utilizadores mais
vulneráveis efetuar trajetos de curta ou longa distância e transfronteiriços.

 Os dispositivos tecnológicos que apoiam a criação de redes e as atividades de
coordenação e a eficiência e a flexibilidade dos transportes em termos de resposta às
diferentes necessidades e padrões de mobilidade, a um custo relativamente baixo.

As instituições da UE podem desempenhar um papel muito importante na resolução destes
problemas:

 Podem ter um papel de coordenação mais proeminente no domínio das políticas
sociais e de transportes, com base no artigo 9.º do Tratado de Lisboa (TFUE), por
exemplo, a cláusula social horizontal do Tratado de Lisboa de reforçar a atenção sobre
a dimensão social das políticas da UE.

 Podem integrar uma abordagem inclusiva nos transportes públicos, apoiando o
desenvolvimento de capacidades com orientações específicas e normas comuns da UE
e desenvolvendo um sistema de certificação da acessibilidade para veículos, das
infraestruturas de transporte, da informação e da definição dos preços dos
transportes.

 Podem promover e apoiar financeiramente as medidas de sensibilização e o
intercâmbio de boas práticas.

 Podem melhorar o Sistema Estatístico Europeu com dados discriminados por tipo de
utilizador de transportes, a fim de acompanhar a evolução dos sistemas de
transportes públicos, e apoiar a investigação no domínio da avaliação técnica e
política destinada a avaliar os benefícios económicos e sociais (custos) dos
transportes públicos nos países europeus.

 Por último, devem promover a participação dos cidadãos no processo de tomada de
decisão a fim de ter em conta as necessidades dos grupos e das zonas em risco de
marginalização e de exclusão social. É fundamental envolvê-los nos procedimentos de
consulta, de planeamento dos projetos e de tomada de decisão, pelo menos nos
procedimentos aplicáveis aos projetos/programas cofinanciados com fundos
europeus.
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Estão disponíveis diversos instrumentos para apoiar essas políticas, por exemplo:

 A legislação pode exigir que a acessibilidade seja incluída no regulamento relativo aos
transportes, e as normas da UE podem ser obrigatórias quando se recorre a fundos
europeus, como no caso dos fundos estruturais, em que os requisitos legais incluem a
acessibilidade como condição não negociável de financiamento.

 Os fundos estruturais europeus podem ser utilizados para promover um planeamento
integrado dos transportes e das políticas de inclusão social e apoiar
programas/projetos piloto que abordem as necessidades de acessibilidade das zonas
e dos grupos desfavorecidos. Os programas da UE para a inovação no sistema de
transportes (por exemplo, o programa Horizonte 2020) podem dar prioridade ao
financiamento da UE para projetos de investigação na área dos transportes, que
visem melhorar a acessibilidade aos transportes para os grupos vulneráveis e
promover a difusão dos resultados da investigação aplicada no planeamento dos
transportes.


