
Abstract 
 
Urban mobility problems, such as congestion, have been threatening the quality of life 

and the competitiveness of urban areas as well as their sustainable development. The 

need to integrate land use and transport policies has been widely recognised as an 

important approach within the ‘predict and prevent’ paradigm for mobility management. 

Nevertheless, such integration is seldom put into practice. The lack of design support 

tools is pointed out as one of the reasons for this fact. 

The accessibility concept is believed to provide a useful framework to support the design 

of integrated land use and transport policies. This thesis hypothesises that measures of 

comparative accessibility by transport mode can operationalise the accessibility concept 

for this purpose. In order to test this hypothesis, a design support tool was developed, 

based on a measure of comparative accessibility – the Structural Accessibility Layer 

(SAL). The usefulness of the tool, and thereby of comparative accessibility, was tested. 

The testbed is composed of the application of the tool to a case study and of expert 

interviews evaluating that application. The case study provides insight into its potentials 

as design support tool for integrated land use and transport policies. Expert interviews 

enable the assessment of the robustness, usefulness and applicability of the tool. 

The results of the testbed suggest that the SAL provides a useful operational form of the 

accessibility concept for design support. The use of comparative accessibility has clearly 

a key role in the ease of understanding and design support abilities of the SAL.  

This research concludes that measures of comparative accessibility by transport mode 

seem to provide a useful design support framework for integrated land use and transport 

policy, shedding light on the sustainability of potential mobility enabled by land use and 

transport conditions. 

 
 
Resumo 
 

Os problemas de mobilidade urbana como, por exemplo, o congestionamento de 

tráfego, têm posto em causa qualidade de vida das populações bem como a 



competitividade e o desenvolvimento sustentado das grandes áreas urbanas. No 

contexto do novo paradigma de gestão da mobilidade – ‘previsão e prevenção’ – a 

necessidade de integrar políticas de uso do solo e transportes tem sido amplamente 

reconhecida; porém, na prática, esta integração tem sido escassamente implementada. 

Uma das razões para esta situação é atribuída à falta de instrumentos de apoio à 

decisão. 

O conceito de acessibilidade é tido como um instrumento com o potencial de apoiar o 

desenvolvimento de políticas integradas de uso do solo e transportes. A hipótese 

subjacente a esta tese sustenta que a utilização de um instrumento baseado na 

comparação de acessibilidade por modo de transporte poderá operacionalizar o 

conceito de acessibilidade para o apoio ao desenvolvimento de políticas integradas de 

uso do solo e transportes. De forma a testar esta hipótese é criado um instrumento de 

apoio ao desenvolvimento de políticas com base na comparação da acessibilidade por 

modo de transporte – o Mapa de Acessibilidade Estrutural (Structural Accessibility Layer 

– SAL). A hipótese é testada com base numa aplicação do SAL a uma caso de estudo e 

com base em entrevistas a peritos avaliando os resultados dessa aplicação. O caso de 

estudo é usado para avaliar o potencial do SAL como instrumento de apoio ao 

desenvolvimento de políticas, enquanto que as entrevistas são usadas para avaliar a 

robustez, utilidade e aplicabilidade prática do instrumento. 

A avaliação sugere que o SAL se afigura como um instrumento capaz de 

operacionalizar o conceito de acessibilidade para o apoio ao desenvolvimento de 

políticas integradas. O uso de medidas de acessibilidade comparativa por modo de 

transporte teve um papel primordial na transparência e na capacidade de apoio ao 

desenvolvimento de políticas do SAL. Esta investigação permite concluir que as 

medidas de acessibilidade comparativa por modo de transporte constituem um quadro 

de referência favorável ao desenvolvimento de políticas integradas de uso do solo e 

transporte funcionando como medida do potencial de sustentabilidade da mobilidade. 

 


