
‘Mobilidade sustentável e transportes públicos em Guimarães: o que temos? O que 

queremos?’ 

A Associação Vimaranense para a Ecologia (AVE) organizou no dia 8 de Abril de 2011 um debate 

intitulado ‘Mobilidade sustentável e transportes públicos em Guimarães: o que temos? O que 

queremos?’, na Fnac de Guimarães. O repto lançado partiu do pressuposto de que as cidades 

devem ser pontos de encontro, lugares de mobilidades, de trocas de bens, ideias e inovação, e de 

que cidades saudáveis são as que mantêm estas mobilidades sem comprometerem o ambiente e a 

paciência, sem hipotecarem encontros e a qualidade do espaço. Pretendeu-se assim discutir a 

sustentabilidade da mobilidade em Guimarães, olhando com particular atenção para a qualidade do 

ambiente pedonal na cidade, para a oportunidade de se fomentarem novas mobilidades cicláveis e 

para a vitalidade do serviço de transportes colectivos urbanos. É por aqui que passa o futuro de 

Guimarães enquanto cidade e concelho saudável, verde, justo, espaço inteligente de diálogos 

constantes e de partilha de saberes e criatividade. Com este propósito, a AVE convidou a Profa. 

Doutora Maria Manuel Oliveira, professora no Departamento de Arquitectura da Universidade do 

Minho e responsável pelo projecto da Alameda em Guimarães, o Eng.º. António Babo, professor 

na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, especialista em Transportes, e o Sr. Manuel 

Oliveira, presidente da comissão executiva da Arriva e dos Transportes Urbanos de Guimarães 

(TUG). O debate foi moderado pelo Prof. Doutor João Sarmento, professor do Departamento de 

Geografia da Universidade do Minho, e sócio da AVE. 

Inicialmente o Eng.º. António Babo traçou um diagnóstico da evolução do transporte rodoviário 

face à do transporte ferroviário em Portugal, estabelecendo comparações com as dinâmicas dos 

outros países europeus. Se é certo que Portugal soube equipar-se de um parque automóvel (entre 

2005 e 2008 o parque automóvel cresceu 5,8% ao ano) e de uma infra-estrutura rodoviária 

comparável a países europeus com a sua densidade populacional e capacidade económica (em 

Portugal há 2,51 quilómetros de auto-estrada por 10 mil habitantes; 412 automóveis por 1000 

habitantes; e 2,25 milhões de veículos motorizados), a um dado momento este percurso, ou ‘luxo 

rodoviário’ como foi também qualificado, ultrapassou as necessidades reais, criando um incentivo 

acrescido ao uso do automóvel, com várias consequências económicas e ambientais (no sector dos 

transportes, o modo rodoviário é responsável por 80% das emissões de CO2). Perdeu-se assim a 

relação de equilíbrio entre diversos meios de transportes, nomeadamente entre ferrovia e rodovia, 

havendo uma forte dependência de um meio de transporte que é frequentemente ineficiente e caro. 

Sendo a diversidade modal algo desejável, o Eng.º. António Babo interrogou-se sobre a fatalidade 

de uma monomodalidade, e portanto uma mobilidade menos competitiva. 

Mudando depois de escala de análise, o Eng.º. António Babo concentrou-se no concelho de 

Guimarães, e referiu que este possui, neste momento, uma rede de transportes urbanos e 

interurbanos rodoviários com uma boa abrangência e que proporciona boas ligações aos concelhos 



vizinhos. Esta rede radial, forma deste modo o esqueleto e adapta-se a um território fortemente 

disperso. Aprofundando este zoom territorial, a Arqt.ª. Maria Manuel Oliveira descreveu 

sumariamente a intervenção que está em curso na ‘Alameda’, que tenta ordenar o trânsito 

rodoviário, garantir uma maior qualidade pedonal, reduzindo ou mesmo eliminando diversos 

obstáculos e situações de conflito existentes, como sejam os que até agora eram criados pela fraca 

articulação do mobiliário urbano com os fluxos pedonais e a rede viária. O projecto em curso vai 

deslocar o terminal urbano dos TUG da Alameda, onde criava congestionamento e poluição 

atmosférica e visual, para o Largo das Hortas, onde encontrará mais espaço e melhores condições. 

Quando questionada sobre se o projecto poderia ‘ter ido mais longe’ na dissuasão ou mesmo 

interdição do tráfego motorizado nesta área, a arquitecta referiu que com este projecto 40% da área 

motorizada vai desaparecer, o que no seu entender é já bastante significativo. A este respeito creio 

que importa aqui sublinhar que a questão da relação de forças entre o acesso motorizado e 

respectivo parqueamento nos centros urbanos (neste caso centro histórico), e o seu impedimento, 

traz variadas perspectivas e polémicas. A este propósito relembro que existem diversos estudos 

científicos que mostram que é nas cidades onde existe um bom ambiente pedonal e ciclável, que o 

comércio local e/ou de pequena dimensão tem mais vitalidade. Os peões e os ciclistas têm mais 

propensão para consumir regularmente nos centros das cidades do que os automobilistas. 

Infelizmente a percepção desta realidade nem sempre se constrói tendo em consideração estes 

mesmos estudos académicos ou boas práticas de cidades saudáveis. No decorrer do debate, e 

directamente relacionado com este tema, o Eng.º. António Babo referiu que quando se reduz a área 

rodoviária - tal como vai acontecer na Alameda - não só os veículos motorizados fluem melhor, 

como a multimodalidade pode crescer. Frisou ainda que existe uma percepção distorcida, que cria 

um ciclo vicioso, de que o congestionamento rodoviário se resolve através do aumento da área 

viária. 

Fazendo agora um ‘zoom out’, o Eng.º. António Babo mostrou um esboço de uma planta que 

representa a proposta de duas ciclovias na cidade: o ‘eixo dos estudantes’, que ligaria a estação de 

caminho de ferro ao Pólo Universitário, e o ‘eixo verde’, que ligaria o parque da cidade à Veiga de 

Creixomil. Naturalmente que o desenho e construção de ciclovias podem ser positivos per se, mas 

quando acompanhados de outras medidas que promovam a utilização da bicicleta como modo de 

transporte quotidiano sustentável, como sejam a segurança, a consciencialização dos automobilistas, 

e sobretudo o enquadramento destas medidas num Plano Municipal de Mobilidade (que ainda não 

existe em Guimarães), podem ter um alcance muito mais duradouro e eficaz. Foi mostrado ainda 

um esboço de um hipotético prolongamento da linha de caminho de ferro de Guimarães até às 

Taipas, passando pelo Pólo Universitário. Infelizmente, por falta de tempo, não se debateram os 

custos que tal projecto teria, o que na situação económica presente, seria essencial. 



O terceiro orador, o Sr. António Oliveira, apresentou alguns pontos em defesa do transporte 

colectivo de passageiros. Por um lado, ainda que concordando com o facto do estacionamento de 

diversos autocarros possa ser visto como poluição estética na cidade, referiu que não o é menos a 

ocupação ilegal de automóveis. Por outro lado, referiu-se ao facto de um autocarro necessitar de 

apenas 30 m2 para transportar o mesmo número de pessoas que geralmente ocupam 800 m2 nos 

seus automóveis individuais. Defendendo assim que o transporte público é um transporte ecológico 

(ainda que não totalmente de momento por falta de soluções técnicas comerciáveis que permitam 

ter uma frota de veículos que não emitam quaisquer gases nocivos), frisou que não obstante este 

facto, nos últimos anos os TUG perderam cerca de 1 milhão de passageiros. Sem dúvida que os 

números que o Eng.º. António Babo apresentou (em 2008 o Vale do Ave tinha cerca de 250 mil 

automóveis) não são alheios a este facto. Um ponto crítico para a sustentabilidade do sistema de 

transportes colectivos prende-se com a forma de financiamento das empresas de transporte. Os 

TUG (e muitos outros sistemas de transportes públicos em cidades em Portugal), não representam 

qualquer esforço orçamental adicional para o Estado ou município e recorrem apenas a receitas 

próprias para o seu funcionamento. Este facto traduz-se numa limitação de crescimento e 

fornecimento de um sistema público com mais qualidade. Contrastando com esta situação, foi 

apontado com alguma ironia o facto dos sistemas de transporte públicos das cidades de Lisboa e 

Porto - Carris, STCP, Metro de Lisboa e Metro do Porto - acumularem défices e passivos muito 

consideráveis e mesmo insustentáveis. A uma outra escala, isto também acontece com empresas de 

transporte como a CP ou a TAP. O Eng.º. António Babo interveio também, colocando a tónica no 

facto dos transportes públicos não poderem ser eficientes quando o ‘dono ou gestor’ da rede viária 

não é solidariamente responsável pelo resultado dos operadores dos serviços. Por fim, o Sr. Manuel 

Oliveira referiu-se à deficiente fiscalização, que permite que vários operadores actuem de forma 

ilegal em relação aos seus compromissos com a segurança e com as leis laborais em vigor, 

formando uma concorrência desleal. Questionado sobre a qualidade da comunicação e sobre a 

informação prestada aos cidadãos sobre os serviços dos TUG, o Sr. Manuel Oliveira sublinhou 

novamente os constrangimentos nos quais a empresa opera, mas anunciou que muito brevemente 

será feita uma campanha publicitária que pretende colmatar algumas destas lacunas, como sejam a 

informação nas paragens dos autocarros, e que tentará captar mais utentes dos TUG. 

Naturalmente que a abrangência, complexidade e delicadeza dos assuntos que reuniram 40-50 

pessoas na FNAC de Guimarães durante cerca de 2 horas e meia merecem mais debates. O bom 

acolhimento do evento mostrou que há espaço para que diversas vozes falem e discutam a cidade, 

conduzindo a que o planeamento e as decisões que se tomam tenham um corpo participativo mais 

plural. Este é o propósito da AVE, que se compromete a organizar outros debates em breve. 

João Sarmento, Geógrafo, Professor Universitário, Sócio da AVE 


