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Resumo 
O presente estudo aborda a interação entre os planos integrados de 
transportes urbanos (planos de mobilidade urbana/de transporte urbano 
sustentável, ou PMUS/PTUS) e a política de coesão da União Europeia. Na 
sequência da discussão do conceito de PMUS e do papel do 
transporte/transporte urbano na política de coesão, oito estudos de caso 
analisam as ligações entre o planeamento integrado do transporte urbano e 
o financiamento de políticas e de projetos de transporte no âmbito da 
política de coesão. Por fim, o estudo apresenta recomendações políticas, 
inclusive em relação às propostas de reforma da política de coesão de 2011. 
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SÍNTESE 
 

Contexto 
A política de coesão europeia desempenha um papel importante na melhoria da 
competitividade da União no seu todo e, em especial, das mais frágeis entre as suas 271 
regiões. A UE, através dos Fundos Estruturais (o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e o Fundo Social Europeu (FSE)), bem como do Fundo de Coesão, investe 
em milhares de projetos, em diferentes setores económicos, que abordam questões 
culturais e sociais em todas as regiões da Europa. Durante o período de financiamento 
entre 2007 e 2013, o orçamento global de 347 mil milhões de euros representa por si só a 
maior fonte de apoio financeiro ao investimento no crescimento e no emprego ao nível da 
UE. Os instrumentos de distribuição dos fundos aos candidatos, os designados Programas 
Operacionais (PO), são preparados pelos Estados-Membros e aprovados pela Comissão 
Europeia. 
 
Cerca de um quarto destes 347 mil milhões de euros (financiamento global da política de 
coesão) é afetado aos transportes. Apenas 2,3% deste total é atribuído a projetos de 
transportes urbanos. Todavia, cerca de 70% da população europeia vive em áreas urbanas, 
com tendência para aumentar. Ao todo, foram atribuídos 8,1 mil milhões de euros a 
projetos relativos a transportes urbanos ao abrigo dos PO. Cada PO é geralmente 
financiado por um único fundo, isto é, um dos Fundos Estruturais ou o Fundo de Coesão. Os 
PO são geridos pelos ministérios nacionais, pelas autoridades regionais e municipais, a 
quem o Estado-Membro em questão atribui a missão de Autoridade de Gestão (AG) para 
um dado PO. 
 
Para além dos PO convencionais associados à política de coesão, existem instrumentos de 
apoio específicos, parcialmente financiados pelo Banco Europeu de Investimento (BEI). 
Entre estes, cinco instrumentos devem ser mencionados no âmbito do financiamento de 
projetos de mobilidade urbana: a iniciativa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in 
European Regions) presta assistência técnica aos doze novos Estados-Membros, em 
projetos de infraestruturas importantes e de elevada qualidade; a iniciativa JESSICA (Joint 
European Support for Sustainable Investment in City Areas) incide no apoio ao 
desenvolvimento urbano e à regeneração urbana; a Cooperação Territorial Europeia (CTE) 
é frequentemente associada ao programa INTERREG IVC, que apoia as redes regionais e 
urbanas através do intercâmbio de práticas de excelência; o URBACT II é um programa de 
aprendizagem e de intercâmbio que promove o desenvolvimento urbano integrado e 
sustentável; e o ESPON (European Observation Network for Territorial Development and 
Cohesion) apoia o desenvolvimento de políticas no âmbito da coesão territorial. 
 
O Livro Branco dos Transportes (Comissão Europeia 2011d) sugere que se estude a 
possibilidade de criar um enquadramento europeu de apoio para a implementação 
progressiva de planos de mobilidade urbana nas cidades europeias. A interação entre a 
política de coesão e os projetos relativos a transportes urbanos sustentáveis ficaria, por 
conseguinte, assegurada. Além disso, o Livro Branco refere o conceito de planos de 
mobilidade urbana sustentável (PMUS) ou de planos de transporte urbano sustentável 
(PTUS), que são instrumentos de planeamento abrangentes concebidos para incidir sobre 
todos os modos de transporte nas cidades e respetivas periferias. O conceito de PMUS foi já 
destacado em dois documentos precedentes da UE – o Livro Verde intitulado «Por uma 
nova cultura de mobilidade urbana» (Comissão Europeia 2007a) e o Plano de Ação sobre 
Mobilidade Urbana (Comissão Europeia 2009). 
 

 3 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
____________________________________________________________________________________________ 

Objetivo e atividades 
O objetivo do presente estudo é clarificar a compreensão do conceito e estatuto de áreas 
urbanas, de mobilidade urbana e dos PMUS (ou PTUS) na Europa. Analisa igualmente a 
ligação entre a política de coesão e os PMUS. 
 
A metodologia do estudo assenta em duas vertentes: em primeiro lugar, procede-se à 
análise da literatura de referência, em segundo, ao exame de oito estudos de caso 
adequados que revelam uma potencial ligação entre os PO e os PMUS. De facto, apenas 
dois terços dos projetos identificados nos PO fazem oficialmente parte de um plano de 
mobilidade urbana sustentável ou de um plano equivalente de desenvolvimento de 
transportes. Os oito estudos de caso foram realizados em quatro regiões de convergência: 

 Cluj Napoca (Roménia), 

 Halle (Alemanha),  

 Cracóvia (Polónia) e 

 Tallinn (Estónia);  
 
três regiões do objetivo de Competitividade Regional e do Emprego (CRE): 

 Barcelona (Espanha), 

 Liverpool (Reino Unido) e 

 Rennes (França);  
 
e uma região transfronteiriça ao abrigo do objetivo CTE:  

 Estrasburgo/Kehl (França/Alemanha).  
 
Resultados e recomendações 
A literatura existente sobre os PMUS define vários critérios que caracterizam estes planos. 
O estudo demonstra que apenas alguns dos planos examinados cumprem todos estes 
critérios. Em geral, ele revela que a ligação entre os instrumentos da política de coesão da 
UE e o planeamento da mobilidade urbana, a nível local ou regional, difere de forma 
significativa entre os estudos de caso analisados. Onde não existem verdadeiros PMUS, os 
PO financiam frequentemente infraestruturas de transporte em vez de medidas de gestão 
do tráfego (Halle, Tallin). Por outro lado, os projetos de mobilidade urbana sustentável 
desempenham um papel importante nos PO em Liverpool e Cracóvia, apesar de não 
fazerem formalmente parte do plano de mobilidade urbana. 
 
Além disso, o caso de Liverpool demonstra as vantagens de uma abordagem da base para 
o topo na implementação dos PO: os atores locais candidatam-se a projetos específicos, 
que são posteriormente avaliados em função das prioridades do PO. No entanto, devido ao 
complexo sistema de apoio, que permite um grau de flexibilidade para servir os interesses 
da região, é muitas vezes difícil para os potenciais beneficiários assimilar e compreender 
estas condições e a interação entre as diferentes formas de apoio financeiro.  
 
As autoridades locais de planeamento de transportes não têm muitas vezes conhecimento 
das opções de financiamento disponíveis ao abrigo dos PO e, consequentemente, não as 
tomam em consideração quando elaboram os seus planos de transportes urbanos 
(sustentáveis). Tal situação parece dever-se a diferenças no âmbito de aplicação 
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geográfico: os PO têm em conta o desenvolvimento regional ou nacional, ao passo que os 
planos locais incidem sobre as condições urbanas. 
 

Assim sendo, recomenda-se que se tomem medidas no sentido de sensibilizar os 
planeadores de infraestruturas urbanas para a existência de PO que abrangem os seus 
municípios, e que sejam criadas instituições para interligar os PO relevantes, isto é, os que 
estão empenhados em prosseguir objetivos de desenvolvimento urbano, com novos 
potenciais PMUS. Tais medidas incluem: 

 Fornecer informações abrangentes, mas adaptadas aos potenciais 
beneficiários; 

 Estabelecer intercâmbios entre as AG e as autoridades de transportes e os 
atuais e potenciais beneficiários promovendo, para o efeito, por exemplo, «mesas 
redondas» com regularidade; 

 Fazer da criação de PMUS um requisito para a obtenção de financiamento dos 
PO para medidas de transporte urbano; 

 Emitir orientações sobre as componentes e a implementação dos PMUS, 
tendo em conta o princípio de subsidiariedade e a autoridade de planeamento 
exercida pelos municípios; 

 Tomar em consideração as perspetivas de evolução demográfica, que apontam 
para uma redução populacional, que se antevê em muitas, mas não todas as 
regiões, aquando da definição do âmago e dos eixos prioritários dos (novos) PO, 
uma vez que tal evolução pode alterar as necessidades em matéria de mobilidade 
de uma região. 

 
Para além disso, a boa governação desempenha um papel fundamental na criação dos PO e 
dos PMUS. Tal significa, designadamente, que os requisitos administrativos, de elaboração 
de relatórios e de auditoria, previstos para a obtenção de financiamento, não podem ser 
encarados como um obstáculo burocrático pelos potenciais beneficiários. Por conseguinte, 
para melhorar a governação e a cooperação entre os PO existentes e os gestores dos 
PMUS, recomenda-se que: 
 

 Seja indispensável haver coordenação entre as AG e os gestores dos PMUS, mesmo 
que não haja uma relação clara entre os projetos de transportes dos PO e a 
mobilidade urbana; 

 Se estabeleça um enquadramento institucional que promova a comunicação entre as 
AG e os gestores dos PMUS. Uma opção pode passar pela criação de um ponto 
nacional de contacto para os PMUS, que seja informado acerca dos PO no país em 
causa e que transmita esta informação aos planeadores dos PMUS; 

 Todos os projetos dos PO que possam ter implicações nos transportes urbanos 
sejam incluídos nos PMUS, por forma a torná-los mais abrangentes e eficazes; 

 Se proceda a uma avaliação para averiguar se é possível simplificar as regras 
administrativas da candidatura aos fundos dos PO ou então formar as autoridades 
de transportes e os potenciais beneficiários, por forma a ultrapassar a barreira da 
burocracia real ou percecionada. 
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Do presente estudo podem ser retiradas três importantes lições no que diz respeito ao 
reforço das relações entre a política de coesão, implementada ao abrigo dos PO, e a 
mobilidade urbana sustentável. Em primeiro lugar, importa que o PO identifique 
problemáticas estratégicas e de alto nível, uma vez que o seu âmbito de aplicação 
geográfico é mais vasto (abrangendo, nomeadamente, uma nação ou uma região) e que 
possa considerar também aspetos mais vastos a nível regional que envolvam a periferia de 
uma área urbana para a qual um PMUS deva ser criado.  
 
Em segundo lugar, os projetos concretos de mobilidade urbana têm de ser desenvolvidos 
ao nível local, da base para o topo, tendo em conta uma abordagem estritamente 
participativa e integradora. É necessário que os atores a dois níveis, isto é, por um lado, a 
AG para os PO e, por outro, a autoridade de planeamento responsável pelo PMUS, debatam 
a forma como estes projetos se articulam com os objetivos estratégicos e com os aspetos 
de alto nível identificados.  
 
Assim, a terceira lição a retirar é que importa estabelecer e facilitar a comunicação entre as 
autoridades de gestão e de planeamento dos PO e dos PMUS. Os estudos de caso 
evidenciaram várias opções de comunicação de sucesso. A criação de uma instituição 
(como um conselho de coordenação), da qual façam parte representantes das autoridades 
de gestão e de planeamento, bem como os beneficiários dos PO e dos PMUS, constitui uma 
abordagem estratégica sempre viável. Noutros casos, a comunicação foi facilitada pelas 
estruturas institucionais que já existiam antes do estabelecimento dos PO e/ou dos PMUS. 
Por exemplo, puderam ser facilmente criados grupos de trabalho ad hoc nos casos dos 
municípios e das regiões com relações de intercâmbio desde há muito tempo estabelecidas 
para tratar de questões que surgem e que requerem cooperação entre o PO e o gestor do 
PMUS. Por último, a cooperação pode ser igualmente organizada pelas pessoas implicadas, 
quer ao nível dos PO, quer dos PMUS. 


