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RESUMO 

A mobilidade das populações é um fenómeno fortemente relacionado com o território, com os 
transportes, com as acessibilidades e com a forma como se encontram estruturados os espaços de 
vivência (residência, trabalho, escola, lazer, etc.). Efectivamente, a necessidade de deslocação, ou 
antes, a necessidade de mobilidade, é um imperativo quotidiano resultante da divisão do espaço de 
vida numa multiplicidade de lugares não ligados, entre si, por soluções de contiguidade espacial. Este 
é, aliás, o entendimento de Bonnet e Desjeux quando se referem aos “territórios da mobilidade”: “o 
território não é apenas um conjunto de lugares, mas também o conjunto de fluxos que ligam esses 
lugares”.[33] 

O carácter descontínuo e fraccionado da “cidade contemporânea” e a sua dispersão por territórios de 
insustentada dimensão, associados ao crescimento económico, ao desenvolvimento das tecnologias de 
transporte e a mudanças culturais e sociais, entre outros factores, imprimiram, num passado recente, 
uma tendência de crescente conflituosidade. Disto é exemplo o aumento excessivo do uso do 
transporte individual e a redução generalizada do número de passageiros em transporte público, com 
consequências graves na degradação da qualidade de vida dos cidadãos, concretizada em situações de 
congestionamento, estacionamento ilegal, decréscimo das condições de segurança rodoviária bem 
como no aumento da poluição atmosférica e sonora. 

De facto, os sistemas territoriais das grandes cidades transformaram-se e as dinâmicas de mobilidade 
das pessoas ganharam novas formas e novas exigências, mais complexas e diversificadas, que urge 
compreender.  

É neste quadro preocupante, de aumento excessivo do uso de transporte individual e da modificação 
das necessidades e padrões de mobilidade, que é premente estudar este tema no Porto no sentido 
estratégico que a mobilidade adquire nas transformações sócio-económicas e físicas do território e nos 
reflexos que tem no bem-estar das populações. 

“Dinâmicas da Mobilidade – o caso do Porto” pretende-se, então, que constitua um quadro de 
referência para o aprofundamento de perspectivas analíticas e de diferente tipo, um contributo para a 
sistematização das dimensões mais relevantes das práticas de mobilidade no Porto e uma leitura 
possível, entre outras, da informação disponível, ou seja, o ponto de partida para um debate que se 
pretende mais alargado e multidisciplinar sobre conceitos emergentes que pautam o (nosso) 
quotidiano.  

 

PALAVRAS -CHAVE: mobilidade; sistema urbano; transportes; desenvolvimento sustentável; dinâmicas; 
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ABSTRACT  

Mobility of population is highly connected to territory, means of transport, accessibilities and the way 
the living places (such as home, work, schools, entertainment, shopping) are organized.  In fact, 
people needs to move everyday among so many different and distant places. This is indeed what 
Bonnet e Desjeux mean when they refer to "territories of mobility": “o território não é apenas um 
conjunto de lugares, mas também o conjunto de fluxos que ligam esses lugares” [33] (territory is not 
only a set of places, but also a group of flows that connect those places). 

Economic growth, development of technology in transportation and still cultural and social changes 
led to urban sprawl and the rising of conflicts.  People prefers personal transports instead of public 
ones and that represents serious consequences to environment because of the increasing of noise and 
pollution besides a lower quality of life on account of difficulties on parking and decrease of road 
safety. 

Territorial systems of the great towns do have changed and the mobility of people got new dynamics 
so varied and complex that it’s urgent to study and to understand. 

Mobility has such an effect on the comfort and the health of a population that it’s very important to 
study the dynamics between these standards of mobility in Porto and the new needs of the population 
that come from them. 

“Dinâmicas da mobilidade – o caso do Porto” intend therefore to be a contribution to the 
systematization of important dimensions of mobility practices, a framework for a broader and 
multidisciplinary debate on emerging concepts that guide (our) daily life. 

 

KEY-WORDS: mobility; urban system; means of transport; sustainable development; dynamics; 
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1 
1 INTRODUÇÃO 
 

 

O cidadão comum, que viva numa cidade como o Porto, sabe identificar, de uma forma empírica, as 
dinâmicas da mobilidade. Sabe que muitos dos seus habitantes se deslocam das periferias para o centro 
ou deste para as periferias porque as suas casas ficam longe dos seus empregos ou dos locais de 
estudo, de consumo ou de lazer; sabe que muitos utilizam os transportes públicos (tipo metro, 
autocarro, comboio) porque têm condições para o fazer (acessos, horários) ou utilizam o transporte 
individual por falta de alternativa; sabe que é mais sustentável económica e ambientalmente usar o 
transporte público porque é mais barato e resolve, simultaneamente, a necessidade de mobilidade a 
muitas pessoas; e contudo, também sabe que essa não é a maior opção da população que se move. 
Sabe (porque sente) que o preço a pagar por este estado de coisas é alto (sobretudo nas áreas centrais 
com situações de elevado congestionamento e de carência de estacionamento) pois o intenso tráfego 
automóvel origina o aumento do nível de poluentes atmosféricos, com fortes impactes em termos de 
qualidade do ar citadino e igualmente ao nível das emissões de gases com efeito de estufa. E sabe tudo 
isto porque são cenários quotidianos e densos da sua cidade que é centro de uma área metropolitana. 

Saber interpretar e justificar esses fenómenos já não é uma atitude comum; é já uma atitude mais 
elaborada que requer instrumentos próprios de análise e de tratamento de dados. Pensar a prática, 
organizando as observações do real, evidenciando as conexões intrínsecas nos fenómenos observados 
a fim de os entender e justificar a sua ocorrência, isso é teorizar.  

Atendendo a que a rapidez com que tudo acontece, no tempo presente, parece ter estabelecido a 
primazia do real sobre a teoria, numa intensidade tal que a realidade se torna “hiper-real” e a teoria 
parece auto-realizar-se, será interessante qualquer iniciativa que marque a diferença desta forma de 
funcionar, ou seja, que pense a prática. 

A dissertação que ora se introduz é, portanto e sobretudo, um exercício de conceptualização sobre esta 
temática. Com efeito, o termo “mobilidade” surge aqui num sentido mais abrangente que “migrações 
quotidianas”, como um elemento intrínseco à sociedade contemporânea, à sua estruturação e 
organização. Nesta óptica, o carácter dinâmico da mobilidade é incontornável, na medida em que mais 
do que olhada como determinada ou determinante ela é, essencialmente, um processo em contínua 
transformação no tempo e no espaço. 

Efectivamente, é cada vez mais evidente que o mundo contemporâneo se caracteriza por uma gama de 
movimentos diferenciados que têm consequências importantes para a sociedade o que faz com que a 
questão das mobilidades esteja no centro da atenção da estruturação metropolitana e das cidades 
contemporâneas. Assim, ao reflectir-se sobre o futuro destas, a questão das mobilidades deve assumir 
um lugar central, mas sobretudo numa perspectiva diacrónica, no quadro das grandes mutações 
(sociais, económicas e políticas) que determinam a sua evolução.  
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É neste âmbito que o trabalho de investigação conducente à presente dissertação foi desenvolvido, 
apresentando-se este documento dividido em duas partes. Na primeira parte, o capítulo 2 apresenta os 
elementos necessários para uma contextualização geral e recolhidos em literatura específica, consultada 
para o efeito; a segunda parte abrange os restantes capítulos e aí se analisa o caso específico do Porto, no 
âmbito da temática eleita. 
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2 
2 MOBILIDADE E TRANSPORTES EM 

CONTEXTO URBANO 
 

 

2.1 A PROBLEMÁTICA DA MOBILIDADE NA ACTUALIDADE  

2.1.1 OS ACTUAIS PADRÕES DE MOBILIDADE 

“Falar de mobilidade é compreender as novas realidades urbanas e sociais; é incluir, nessa 
representação de fluxos, as formas e modos de ir de um lugar para outro; é saber quem o faz, quais os 
motivos e quando são feitos; é perceber os novos ritmos de vida que hoje desenham o território”.[1] 

A necessidade de deslocação, nomeadamente aquela que se apresenta sob a forma de fluxos diários, 
subjaz às dinâmicas urbanas decorrentes do acesso quotidiano ao emprego, a bens, a serviços e a 
equipamentos e resulta do afastamento espacial e/ou temporal que claramente condicionam a 
qualidade de vida dos cidadãos. O carácter repetitivo destes fluxos e as consequências nefastas que 
acarreta a deficiente fluição dos mesmos justifica e exige que se procurem as causas da necessidade 
destes movimentos, se analisem as possibilidades de lhe dar satisfação e se planeie a melhor forma, ou 
formas alternativas de o fazer. 

Ao analisar a evolução dos padrões de mobilidade nas últimas décadas, desenham-se duas tendências 
distintas: se por um lado se está perante uma sempre crescente procura de mobilidade, por outro são 
também evidentes fenómenos de despadronização da mesma.  

A redução significativa dos preços para o consumidor, a multiplicação das possibilidades de escolha e 
a melhoria da qualidade dos serviços de transporte, verificadas nas últimas décadas e reflexo do 
grande avanço tecnológico, modificaram os modos de vida e os padrões de consumo dos cidadãos 
europeus: “a mobilidade das pessoas, que passou de 17 km por dia em 1970 para 35 km em 1998, é 
hoje considerada um dado adquirido, e mesmo um direito”. [2] Se estes números reflectem claramente 
o crescimento da mobilidade, por si só não esclarecem os contornos da mesma. Sabe-se, no entanto, 
que a esta maior acessibilidade e maior e melhor oferta de transportes corresponde hoje também a um 
maior número de deslocações e deslocações cada vez mais longas. Das cerca de 0,3 viagens por 
habitante por dia que se recenseavam no início do século XX, contabiliza-se hoje, em quase todos os 
países europeus, um valor próximo das 3,15 viagens. Da mesma forma, “A mobilidade profissional, 
em particular nas deslocações casa-trabalho, tende para distâncias mais longas (…) Contudo, 
contrariamente à percepção que muitas vezes temos, o tempo médio das deslocações diárias em meio 
urbano tem-se mantido constante. Este fenómeno é constatado em todos os países desenvolvidos e ao 
longo de um período de décadas. Nas cidades médias europeias esse tempo médio diário é pouco 
inferior a 60 minutos”.[3] 
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De facto, é incontornável a impressionante explosão de mobilidade e sobretudo de mobilidade 
motorizada de que o século XX foi palco. Quando ainda no início do século passado quase todas as 
deslocações intra-urbanas se podiam fazer a pé, com excepção das grandes metrópoles mundiais tais 
como Paris, Londres, Nova York, etc., hoje, as grandes cidades, e não só as grandes metrópoles, 
estendem-se por vários quilómetros em redor do seu centro mais antigo ou mais importante, o que 
inviabiliza qualquer deslocação que não recorra a transportes motorizados. 

Com actualmente cerca de três quartos da população dos países da CEMTi e OCDEii a viver em áreas 
urbanas e projecções que estimam para este índice o valor de 50% para a população mundial em 2010, 
levantam-se preocupações sobre as tendências que este crescimento da população urbana implica nos 
padrões de mobilidade dos cidadãos. Em Portugal, mais de 70% da população vive em cidades com 
mais de 10 mil habitantes e, na União Europeia, esse valor ascende já aos 80%, havendo países como a 
Holanda ou o Reino Unido onde essa percentagem se situa muito próxima dos 100%.   

Esta expansão massiva da população urbana e logicamente territorial das cidades, por si só não 
propicia um maior número de deslocações. No entanto, o alastramento e dispersão do tecido urbano, o 
crescimento dos subúrbios e das cidades-dormitório, ambos pautados por uma arquitectura uniforme, 
medíocre e monofuncional, ou a construção de enormes centros comerciais e de abastecimento nas 
franjas da cidade, têm implicações relevantes sobre a mobilidade, tais como o aumento das distâncias 
percorridas diariamente em resposta ao maior afastamento entre os locais de origem e destino, a 
proliferação de zonas periurbanas pouco densificadas a troco da desertificação dos centros urbanos e, 
sobretudo, a necessidade crescente de recorrer a meios motorizados para vencer este mesmo aumento 
das distâncias diárias. 

Por outro lado, se “As pessoas não se deslocam só para estarem em movimento, mas sim porque 
exercem ou praticam actividades que decorrem em locais afastados entre si” [4] então é evidente que 
as diversas formas de uso e ocupação de solo determinam, numa primeira instância, a propensão para 
maiores ou menores distâncias de deslocações e subsequente maior ou menor uso de transportes. Disto 
são exemplo algumas políticas urbanísticas implementadas na União Europeia desde os anos oitenta 
que, favorecendo a separação entre as residências e as actividades económicas bem como a 
especialização funcional de partes do espaço urbano, resultaram num grande crescimento dos fluxos 
de tráfego (com um aumento de 45% de Km/veículo) e na drástica alteração dos padrões de 
modalidade, ou seja, numa diminuição das deslocações a pé, em bicicleta e em transportes públicos em 
favor de um crescente uso dos automóveis privados. 

Contudo, é também historicamente inegável o inverso. De facto, a expansão territorial das cidades, 
reflectida pelo abrupto crescimento da população urbana, só foi possível pela evolução dos transportes 
e pelo aumento da acessibilidade. O contínuo crescimento das distâncias que os cidadãos têm de 
percorrer diariamente e que espelha esta expansão territorial, foi escorado e estimulado pelo avanço 
tecnológico do sector dos transportes que permitiu que estes se tornassem evidentemente mais rápidos 
e eficazes. A construção de sistemas de metro e/ou serviços de transporte ferroviário suburbano, a 
circular nos grandes corredores que unem o núcleo central às zonas periurbanas, são apenas exemplos 
desta evolução dos transportes que possibilitaram à população que gradualmente se transferisse para os 
subúrbios à procura de habitação com uma envolvente mais “verde” ou que simplesmente não 
encontram na cidade. 

Simultaneamente, o aumento da taxa de motorização (Quadro 2.1), ou seja, a progressiva banalização 
e democratização da posse de automóvel, tão evidente nas últimas décadas e reflexo do aumento do 
poder de compra, entre outros factores, cumpre também um papel-chave na correlação entre os 
transportes, a expansão territorial das cidades e o uso e a ocupação dos solos, ou seja, na própria 
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concepção do espaço urbano e nos padrões de mobilidade que sobre este se desenham.  

Quadro 2.1 - Evolução da taxa de motorização em vários países europeus (número de veículos/1000 pessoas)  

 1970 1980 1990 2000 2003 2004 2005 

União Europeia 25 158 259 364 445 464 469 476 

Alemanha 194 330 461 532 546 550 559 

Bulgária 19 92 152 251 296 314 329 

Bélgica 213 320 387 456 464 467 468 

Dinamarca 218 271 309 347 351 354 362 

Espanha 70 201 309 431 441 454 463 

França 233 354 476 504 507 503 500 

Itália 189 313 483 572 593 581 590 

Holanda 195 320 367 409 425 429 434 

Hungria 23 94 187 232 275 280 287 

Portugal 49 129 172 336 379 389 397 

Reino Unido 213 277 359 425 452 463 469 

                                                                                        [5] Adaptado) 

Símbolo de independência, liberdade e modernidade, o carro rapidamente se assumiu como o expoente 
máximo de mobilidade. Permanentemente disponível, flexível e com elevados índices de privacidade, 
comodidade e conforto, este permite quase de forma imbatível, a deslocação porta a porta. À medida 
que este e as suas infra-estruturas foram progredindo e reduzindo a distância temporal entre os vários 
locais, mais as populações foram convidadas a habitar ou a procurar habitações mais afastadas dos 
locais de trabalho e/ou de desempenho de outras actividades quotidianas. 

Em suma, se é verdade que a estrutura territorial condiciona e pressiona os sistemas de transporte e 
mobilidade, é também verdade o inverso: os transportes e a sua evolução exercem sobre o território 
tendências de crescimento e determinam o exercício de actividades que nele pretendem tomar lugar.     

Dos estudos efectuados por vários autores, que abordam a temática dos transportes, particularmente 
nas formas como se articula com a mancha construída, é interessante reter-se três processos distintos 
que, de forma lacónica, ajudam a perceber esta mútua dependência entre os transportes e a expansão 
territorial. 

O primeiro, refere-se ao estabelecimento de serviços de transporte entre aglomerações populacionais 
e/ou pólos geradores de emprego. Estes serviços, ao encurtarem as distâncias temporais entre estas 
porções do território, geram um impulso económico e populacional nessas mesmas áreas.  

O segundo processo remete para os ritmos das modificações espaciais pautadas ciclicamente pelos 
transportes e a sua evolução. Isto é, parece existir uma relação estreita entre sucessivas fases de 
inovação dos transportes e as formas assumidas pelo crescimento urbano em determinadas áreas. 
Historicamente, o comboio e o eléctrico, caracterizados por circular em corredores fixos - vias-férreas 
- promoveram um tipo de ocupação espacial muito própria: em torno de estações, no primeiro caso e 
ao longo de “corredores” no segundo. Mais tarde o automóvel e o autocarro, meios de transporte que 
não impõem a construção de vias exclusivas e por isso com percursos mais flexíveis, percorrendo 
espaços intersticiais, acrescentaram aos processos anteriores o alastramento da mancha urbana para 



Dinâmicas da Mobilidade – o caso do Porto 

 

6 

distâncias cada vez maiores.  

O terceiro, e último processo, remete para os fenómenos mais recentes do crescimento e consolidação 
das áreas urbanas: a despolarização do núcleo central.  

Na descrição histórica da expansão das malhas urbanas que muitas cidades experimentaram, é corrente 
e amplamente aceite a alegoria a uma mancha de óleo que alastra concentricamente. A partir do seu 
núcleo mais central e/ou mais importante, este crescimento é estruturado e escorado pelas linhas 
radiais de serviços de transporte que se vão construindo e, à medida que a mancha alastra, vão sendo 
absorvidas “pequenas” cidades periféricas. Estas, correntemente designadas por satélite ou dormitórios 
e geralmente caracterizadas por serem espaços monofuncionais de vocação maioritariamente 
residencial e parcas em equipamentos e serviços adequados, experimentam, num primeiro momento, 
um forte crescimento devido a esta estreita ligação que se estabelece com o centro de vida social e 
económica. A esta fase corresponde, grosso modo, os dois primeiros processos acima descritos.  

Contudo, se se analisar as actuais matrizes de origem-destino no âmbito das grandes urbes, constata-se 
que estes outros núcleos, outrora secundários, vão conquistando influência e importância no contexto 
da malha urbana. Esta conquista é tanto mais relevante, quanto menor é o número de deslocações 
quotidianas que têm como destino o núcleo central em busca de emprego, serviços, equipamentos, etc. 
De facto, o desenvolvimento dos serviços de transporte permitiu uma maior difusão das actividades e 
o despontar de dinâmicas sociais, culturais e económicas próprias e independentes do núcleo central, 
que nada mais espelham que uma maior consolidação do tecido urbano e uma inversão das anteriores 
evidências de hegemonia de um só pólo atractivo. Neste contexto e a título de exemplo, é de realçar a 
perda de peso relativo das viagens casa-trabalho e casa-escola, essencialmente deslocações periferia-
centro, no âmbito dos movimentos pendulares, por contrapartida das deslocações periferia-periferia, 
corolário lógico do desenvolvimento supra mencionado de novas centralidades urbanas em zonas mais 
periféricas da urbe e da subsequente centrifugação do emprego. 

Para compreender então esta crescente procura de acessibilidades e transportes, ter-se-á que ter uma 
visão holística onde cada factor interveniente desempenha o seu papel individual e que de forma 
directa ou indirecta interage com os outros. Urge, portanto, ler os padrões de mobilidade actuais à luz 
dos fenómenos de urbanização massiva, das políticas fundiárias de uso e ocupação dos solos, do 
impressionante avanço tecnológico verificado no sector dos transportes (associado ao forte 
crescimento económico) e a padrões sociais cada vez mais exigentes.  

É contudo fulcral ter presente que falar em procura de acessibilidades ou de transportes não é 
necessariamente o mesmo: enquanto a primeira deve ser encarada como condição essencial para o 
pleno exercício de direitos de cidadania, formação e culturalidade, devendo ser amplamente valorizada 
e disponibilizada no âmbito da qualidade de vida dos cidadãos, não necessariamente implicando o uso 
de transportes (mobilidade), a segunda é claramente definida pela necessidade de um meio para 
satisfazer a urgência primária de acessibilidades (mobilidade motorizada). Contudo, por razões 
práticas e motivos sobretudo históricos, ambas as procuras são concomitantes e como tal foram 
desconstruídas conjuntamente. 

Para encerrar esta caracterização, falta falar, ainda, de duas outras tendências: a despadronização das 
deslocações quotidianas (anteriormente já mencionado) e o domínio avassalador do transporte 
rodoviário individual.  

Esta despadronização das deslocações, evidente nas últimas décadas, materializa-se pela 
desmultiplicação quer nos motivos, quer nos destinos e modos de transporte utilizados. De facto, à 
maior diversificação das actividades quotidianas actuais, desde o trabalho e as compras até às mais 
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variadas formas de ocupação dos tempos livres, fruto do desenvolvimento económico e da 
subsequente melhoria da qualidade de vida, corresponde uma cada vez mais numerosa e atípica 
variedade de motivos e destinos de deslocação. Esta pluralidade pode ser facilmente observada pelo 
actual “abrandamento” do tráfego de passageiros nos tradicionais picos de horários do início da manhã 
e final da tarde, a que equivalem as viagens de ida para o trabalho ou de regresso a casa, 
respectivamente.  

Estes movimentos pendulares casa-trabalho-casa ou casa-escola-casa, tradicionalmente dominantes no 
conjunto das deslocações em meio urbano, têm vindo gradualmente a perder peso face às novas 
necessidades de deslocação imputadas pela melhoria do poder de compra, da flexibilização dos 
horários e locais de trabalho, a que corresponde, necessariamente, uma maior dispersão dos 
movimentos e respectivo atenuamento dos picos de tráfego supra-mencionados. 

“Globalmente, e para todas as categorias, a estrutura dos motivos de deslocação diversifica-se e 
diminui o peso das deslocações regulares do tipo casa-trabalho”.[3] 

A outra evidência prende-se com o uso do automóvel como primeira opção de transporte face aos 
outros modos. Actualmente, os europeus usam o transporte individual em cerca de 80% das viagens 
que efectuam e o transporte público em apenas 16%1 (Quadro 2.2). Da mesma forma, se se observar as 
distâncias globais percorridas, é bem visível a discrepância entre o crescimento dos quilómetros 
realizados em transporte público e em automóvel (Fig.2.1). Em suma, cada vez se usa mais e se 
percorrem mais quilómetros em automóvel.  

Este domínio deve-se a uma parafernália de factores já anteriormente referidos. As mudanças de 
estilos de vida, os horários de trabalho mais flexíveis, o crescimento das actividades de lazer, o 
alastramento urbano e consequente necessidade de vencer distâncias mais longas, a dispersão espacial 
das origens e destinos das deslocações e um número cada vez maior de viagens subúrbio-subúrbio são 
exemplos de como as alterações dos actuais padrões de mobilidade quotidianos, aliadas a uma 
crescente taxa de motorização (que reflecte o aumento do poder de compra), propiciaram e propiciam 
a hegemonia do automóvel. De facto, o uso deste pode ser amplamente justificado como uma sequela 
do aumento da mobilidade experimentada nas últimas décadas e, logicamente, da mobilidade 
motorizada.  

No caso português, dos 70 veículos por mil habitantes que existiam nos anos 50, passou-se a um valor 
que ronda os 400 veículos por mil habitantes, sendo já de aproximadamente 25% a percentagem de 
famílias com mais de um automóvel. O impacto desta variação reflecte-se na circulação automóvel, 
bem ilustrado pelo facto do número de quilómetros percorridos pelos veículos ter registado um 
acréscimo de quase 400% nos últimos quinze anos do século passado. 

Quadro 2.2 - Evolução da repartição modal no transporte de passageiros na EU 15: 1970-2001 (%) 

 Rodoviário Individual Rodoviário Colectivo Eléctrico + Metro Ferroviário Aéreo 

1970 73.8 12.7 1.6 10.4 1.6 

1980 76.1 11.8 1.2 8.4 2.5 

1990 79.0 9.3 1.0 6.7 4.0 

2000 78.1 8.6 1.0 6.4 5.9 

               ([6] Adaptado)    

                                                
 
1 Estes números incluem viagens urbanas, inter-urbanas e internacionais. 
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Fig.2.1 - Evolução das distâncias globais percorridas por passageiro por 

passageiros x quilómetros 

Como já se havia referido, com populações mais disponíveis a possuir automóvel e uma opinião 
pública que suporta cada vez menos os atrasos crónicos e a medíocre qualidade das prestações 
oferecidas por determinados serviços de transporte público, não surpre
toda a independência que oferece, esteja mais adequado às exigências actuais de mais horários e mais 
destinos.  

De tal forma o crescimento da mobilidade foi concomitante com o crescim
que é, nos dias de hoje, extremamente difícil, em determinadas circunstâncias e condições, conceber 
uma mobilidade viável que não recorra ao uso do automóvel. As zonas periurbanas de reduzida 
densidade populacional são um exemplo crasso desta impotência por parte dos tran
prestarem serviços com a mesma qualidade que o carro oferece e as pessoas exig
não é economicamente viável para as empresas responsáveis pela sua gestão, exigir que os transportes 
públicos estejam sempre disponíveis e em
minuto, com paragens em todas as ruas e para todos os destinos, com caminhos tão curtos como os que 
o automóvel percorre e a funcionar as 24 horas por dia. 

Este problema é tanto mais grave quant
públicos, à imagem de qualquer outro sector económico, respondem directamente ao próprio mercado. 
Assim, quanto menor for a procura, como no caso das zonas periurbanas em que a reduzida densidade 
populacional implica forçosamente uma menor procura por área de prestação de serviço, menor será a 
rentabilidade dos transportes e consequentemente para ainda 
que desta forma, se tornam ainda menos competitivos face ao
atractivos para as populações. Este ciclo vicioso funciona também no sentido inverso: quanto maior 
for a procura, ou por outras palavras, quanto mais elevada for a densidade populacional, maior será o 
número de utentes e também maior será a capacidade de oferta de mais e melhores serviços, ou seja, 
com melhores níveis de conforto, com maior cobertura espacial e temporal, maiores frequências e 
menores tempos de percurso. A esta oferta de mais e melhores serviços, subsequen
procura, corresponderá por último uma extra
fechando-se assim o ciclo vicioso.  

De facto, para se interpretar o acto de escolha modal poder
consumidor: intrínseca e inconscientemente são avaliadas as várias possibilidades modais em termos 
de conforto, preço e sobretudo tempo de deslocação, sendo que a escolha final recai sobre a que se 
apresentar mais “barata”. O peso relativo de cada um deste
pessoa para pessoa nem estanque para todas as situações, ou seja, é atribuído individualmente e em 
concordância com as circunstâncias do momento em que a decisão é tomada. Assim, a idade e o 
estatuto social, o poder económico e a posse de veículo próprio, a existência ou não de várias 
alternativas modais, o facto de se tratar de uma viagem esporádica ou regular, o motivo da mesma e a 
simples urgência ou pressa da deslocação, determinarão
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passageiros x quilómetros – p.Km) [6] 

Como já se havia referido, com populações mais disponíveis a possuir automóvel e uma opinião 
pública que suporta cada vez menos os atrasos crónicos e a medíocre qualidade das prestações 
oferecidas por determinados serviços de transporte público, não surpreende pois que o automóvel, por 
toda a independência que oferece, esteja mais adequado às exigências actuais de mais horários e mais 

De tal forma o crescimento da mobilidade foi concomitante com o crescimento do uso do automóvel, 
extremamente difícil, em determinadas circunstâncias e condições, conceber 

uma mobilidade viável que não recorra ao uso do automóvel. As zonas periurbanas de reduzida 
densidade populacional são um exemplo crasso desta impotência por parte dos transportes públicos em 
prestarem serviços com a mesma qualidade que o carro oferece e as pessoas exigem. Simplesmente 

economicamente viável para as empresas responsáveis pela sua gestão, exigir que os transportes 
públicos estejam sempre disponíveis e em todo o lado, ou seja, que assegurem frequências de minuto a 
minuto, com paragens em todas as ruas e para todos os destinos, com caminhos tão curtos como os que 
o automóvel percorre e a funcionar as 24 horas por dia.  

Este problema é tanto mais grave quanto menos densificada for a zona em questão: os transportes 
públicos, à imagem de qualquer outro sector económico, respondem directamente ao próprio mercado. 
Assim, quanto menor for a procura, como no caso das zonas periurbanas em que a reduzida densidade 

pulacional implica forçosamente uma menor procura por área de prestação de serviço, menor será a 
rentabilidade dos transportes e consequentemente para ainda pior tenderão os serviços já prestados, 

se tornam ainda menos competitivos face ao automóvel e subsequentemente menos 
atractivos para as populações. Este ciclo vicioso funciona também no sentido inverso: quanto maior 
for a procura, ou por outras palavras, quanto mais elevada for a densidade populacional, maior será o 

também maior será a capacidade de oferta de mais e melhores serviços, ou seja, 
com melhores níveis de conforto, com maior cobertura espacial e temporal, maiores frequências e 
menores tempos de percurso. A esta oferta de mais e melhores serviços, subsequen
procura, corresponderá por último uma extra-procura que, nas novas condições, vê um forte aliciante, 

De facto, para se interpretar o acto de escolha modal poder-se-á usar como alegoria a teoria do 
consumidor: intrínseca e inconscientemente são avaliadas as várias possibilidades modais em termos 
de conforto, preço e sobretudo tempo de deslocação, sendo que a escolha final recai sobre a que se 
apresentar mais “barata”. O peso relativo de cada um destes factores varia muito, não é o mesmo de 
pessoa para pessoa nem estanque para todas as situações, ou seja, é atribuído individualmente e em 
concordância com as circunstâncias do momento em que a decisão é tomada. Assim, a idade e o 

económico e a posse de veículo próprio, a existência ou não de várias 
alternativas modais, o facto de se tratar de uma viagem esporádica ou regular, o motivo da mesma e a 
simples urgência ou pressa da deslocação, determinarão os pesos relativos que, no mo
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decisão, o consumidor/utente atribuirá a cada um dos factores iniciais. 

Como exemplo deste processo de decisão e dos factores nele intervenientes, poder-se-á referir a 
estreita relação existente entre a posse de automóvel e a escolha modal que tal acarreta: das pessoas 
que usam exclusivamente transporte colectivo, 49% não possui qualquer carro e 95% das pessoas que 
usam exclusivamente o transporte individual possui pelos menos um automóvel (Fig.2.3).  

Por outro lado é interessante também averiguar, neste âmbito, quais as razões apontados pelas 
populações para a não utilização dos transportes públicos. São várias as razões apontadas, desde o 
facto de serem mais demorados que o automóvel, menos confortáveis e menos seguros, exigirem 
muitos transbordos e longos tempos de espera, serem pouco pontuais ou simplesmente por não 
cobrirem a respectiva zona de residência.  

Mas, mais interessante ainda será avaliar até que ponto o que os utentes acreditam ser as condições do 
serviço de transportes públicos, corresponde ao serviço efectivamente prestado pelos mesmos: 
surpreendentemente este é considerado muito diferente e inferior ao que realmente é prestado. 
Exemplo desta disparidade é o que os utentes crêem ser a diferença entre o tempo de viagem de uma 
mesma deslocação em transporte público e em automóvel. Este tempo, factor primordial na escolha do 
modo a utilizar, grosso modo é considerado 2,3 vezes superior ao tempo de deslocação em automóvel, 
quando efectivamente só o é em 1,1 vez (Fig.2.3).  

Através deste exemplo poder-se-á, então, induzir quais os verdadeiros contornos dos critérios que 
subjazem a esta escolha modal. Isto é, se bem que o transporte individual rodoviário reflicta uma 
melhor adaptação às necessidades quotidianas e económicas da sociedade moderna, o seu domínio 
espelha sobretudo o facto de não serem considerados, no preço da sua utilização, os verdadeiros custos 
que acarreta. Se por um lado o preço deste é mal atribuído com base em estigmas sociais e/ou ideias 
pré-concebidas sobre a qualidade efectiva das outras alternativas modais, por outro, e ainda com maior 
relevância, o automóvel é gerador de toda uma panóplia de custos externos não contabilizados, que 
forçosamente desequilibram o crescimento dos vários modos de transporte e a respectiva repartição 
modal.   

Por estes custos externos do transporte rodoviário individual, entende-se todos os custos que, não 
sendo imputados directamente aos utilizadores do automóvel, não são também considerados no 
momento de decisão da escolha modal. Estes são bem evidentes e amplamente conhecidos de todos: 
excessivo consumo de recursos naturais não renováveis e subsequentes impactes ambientais, ocupação 
do espaço urbano decorrente da construção de infra-estruturas de suporte ao uso do automóvel e 
respectivos custos de construção e manutenção, intermináveis engarrafamentos e constante 
congestionamento do tráfego, elevados valores de acidentes viários, entre outros. Por outras palavras, 
sempre que se decide pelo uso do automóvel, em detrimento de uma outra qualquer forma de 
transporte, está-se a gerar custos ambientais, a fomentar a construção de mais estradas e parques de 
estacionamento, etc.; sem que sejam tomados em conta, na hora de decisão da utilização do 
automóvel, estes custos existem, não são taxados a quem utiliza o automóvel mas antes imputados a 
toda a comunidade, quer use ou não automóvel, quer possua ou não automóvel. 

Neste contexto, não deixa pois de ser curioso reparar que as consequências do excessivo uso do 
automóvel e simultaneamente dos actuais padrões de mobilidade, que por razões históricas são 
concomitantes, sendo correntemente conhecidas não são nunca correntemente encaradas como custos 
directos e portanto passíveis de serem taxáveis. Se já é corrente aceitar-se o pagamento do 
estacionamento na via pública, é e será, certamente, ainda difícil introduzir portagem no acesso ao 
automóvel às zonas urbanas sujeitas a maior procura e a grande pressão de tráfego! 
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Fig.2.2 - Repartição modal por classe em função

 

Fig.2.3 - Motivos apontados pelos utilizados do transporte individual para a não utilização do TC

Na figura seguinte (Fig.2.4) é visível a correlação existente entre os custos para a comunidade 
decorrentes da utilização individual dos automóveis e a 
quanto maior for esta quota, menor será o custo global para a comunidade pois necessariamente menor 
será a percentagem de utilizadores de transporte individual. 

Se se cruzar esta informação com as densidades populacionais de cada uma das cidades em questão é 
então também visível uma outra relação: Houston apresenta uma densidade populacional menor que 
Melbourne, esta menor que Londres e assim sucessivamente (
fora dito, ao sucesso dos transportes públicos está estreitamente ligada a densidade populacional das 
cidades.  

Hong-Kong e Houston são, neste exemplo, antípodas e portanto arquétipos bem representativos das 
simbioses que se estabelecem entre a densidade populacional, a qu
transportes públicos e as respectivas subsequências. 
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Fig.2.4 - Quota de mercado em transporte público e custo das 

Com uma densidade populacional muito elevada e mais de três vezes superior a Houston, 
apresenta uma quota de mercado em transporte públicos, a pé ou de bicicleta de 82%, o que ilustra 
claramente quer o próprio sucesso dos 
de pequenas deslocações passíveis de serem realizadas por transportes não motorizados (pé e 
bicicleta). Por outro lado, os residuais 5% de Houston são o reflexo de uma densidade populacional 
muito baixa (inferior a 20 habitantes/hectare
serviços de transporte público de qualidade, atractivos e economicamente viáveis e, por outro, 
distâncias mais longas dificilmente realizáveis a pé ou de bic
afirmação e sucesso do automóvel. As consequências destas escolhas modais por parte dos cidadãos, 
bem como das condições em que são feitas, são mensuráveis e estão também bem ilustradas neste 
exemplo: 14,1% do Produto Interno Bruto, (PIB ou GDP em inglês 
Houston é gasto apenas para assegur
um consumo de energia por habitante 13 vezes superior, um número de mortos em acidentes
por milhão de habitantes também superior em mais de três vezes e tempos de percurso dos transportes 
públicos igualmente mais de três vezes superiores em Houston que os verificados em Hong

 

Fig.2.5 - Relação 
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Tal como o gráfico da próxima figura aponta (
nas cidades supra-mencionadas. De facto, e induzindo os custos externos para a comunidade da 
utilização do automóvel pelo consumo de energia, corrobora
populacional correspondem custos externos mais baixos e vice

 

Fig.2.6 - Relação entre o consumo de energia e a densidade populacional em 80 cidades [7]

 

Este será, indubitavelmente, um dos pontos
actualidade: a dispersão urbanística, fruto de um crescimento massivo da população urbana, entre 
outros factores, conduzida pela evolução tecnológica do sector dos tra
banalização do seu uso, incontornavelmente levou a uma excessiva dependência do automóvel 
privado. Se por um lado esta dependência do automóvel surge gradual e concomitantemente como 
resposta aos problemas de mais deslocações e desl
os transportes públicos não conseguiram suprir, por outro lado acarretou sérias consequências ao nível 
do custo destas deslocações como o congestionamento do tráfego, a deterioração ambiental, etc. 

Ora, se se pensar que actualmente é comum demorar
até ao aeroporto do que para a própria deslocação aérea, ou seja, que se necessita de mais tempo nas 
viagens intra-urbanas do que nas viagens inter
subjaz o excessivo número dos próprios automóveis em circulação, então poder
perante um verdadeiro paradoxo, o paradoxo do automóvel! De facto, se este veio cambiar as nossas 
noções de mobilidade, de liberdade e até de limites, suprindo e adequando
necessidades actuais de mais procura de mobilidade, de mais flexibilidade de horários e destinos, de 
mais viagens com motivos cada vez mais variados, incertos e longos, de mais indepen
autonomia, veio também indirectamente impor a falência dos transportes públicos e permitir que se 
encarasse perigosamente a mobilidade urbana de forma individual e sem restrições. O que em si se 
constitui numa inegável mais-valia para a mobilidade
as que quotidianamente se enfrenta com distâncias inferiores a sete quilómetros, o seu excessivo uso e, 
em alguns casos, por razões de evolução histórica, até excessiva dependência, acabaram por 
transformar a mobilidade citadina num autêntico marasmo: filas intermináveis de tráfego e toda a 
mobilidade congestionada, tempos de percurso excessivamente longos com subsequentes desperdícios 
de horas de trabalho útil e consumo desnecessário de combustíveis, elevada
poluentes emitidos, elevados níveis de ruído, demasiado espaço urbano ocupado com parques de 
estacionamento, em suma, toda uma cidade ocupada por carros que a transformam a seu belo prazer, 
ditando até, em última análise, a locali
arquitectam sobre a própria malha urbana. 
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Este será, indubitavelmente, um dos pontos-chave de toda a problemática da mobilidade na 
actualidade: a dispersão urbanística, fruto de um crescimento massivo da população urbana, entre 
outros factores, conduzida pela evolução tecnológica do sector dos transportes e a respectiva 
banalização do seu uso, incontornavelmente levou a uma excessiva dependência do automóvel 
privado. Se por um lado esta dependência do automóvel surge gradual e concomitantemente como 
resposta aos problemas de mais deslocações e deslocações mais longas que, pela sua própria natureza, 
os transportes públicos não conseguiram suprir, por outro lado acarretou sérias consequências ao nível 
do custo destas deslocações como o congestionamento do tráfego, a deterioração ambiental, etc. 

se se pensar que actualmente é comum demorar-se mais tempo para ir do centro de uma cidade 
até ao aeroporto do que para a própria deslocação aérea, ou seja, que se necessita de mais tempo nas 
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necessidades actuais de mais procura de mobilidade, de mais flexibilidade de horários e destinos, de 
mais viagens com motivos cada vez mais variados, incertos e longos, de mais indepen
autonomia, veio também indirectamente impor a falência dos transportes públicos e permitir que se 
encarasse perigosamente a mobilidade urbana de forma individual e sem restrições. O que em si se 

valia para a mobilidade urbana, imbatível até em muitas situações,
as que quotidianamente se enfrenta com distâncias inferiores a sete quilómetros, o seu excessivo uso e, 
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arquitectam sobre a própria malha urbana.  
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poluentes emitidos, elevados níveis de ruído, demasiado espaço urbano ocupado com parques de 
estacionamento, em suma, toda uma cidade ocupada por carros que a transformam a seu belo prazer, 

zação e intensidade das dinâmicas sociais que se desenham e 



 

 

2.1.2 AS EXTERNALIDADES DO 

2.1.2.1 Desqualificação Ambiental do Espaço Urbano 

Apesar de bem conhecidos, interessa aqui recordar alguns dos custos e
automóvel para melhor delinear os contornos e a magnitude das sequelas implicadas. 

O aumento da pressão sobre o meio ambiente constitui um dos efeitos mais nefastos da excessiva 
dependência do sistema de transportes relativam
da poluição ambiental está estimado para valores entre 1 a 2% do PIB. No interior das cidades, a 
deterioração da qualidade do ar, o aumento do ruído, a maior sujidade e corrosão dos materiais são as 
consequências que traduzem esta desqualificação ambiental do espaço urbano. 

A poluição atmosférica resulta da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera 
com princípios activos radioactivos, ácidos, recal
atmosférica prendem-se com a
ocorrência do efeito de estufa
afecta sobretudo o sistema respiratório podendo agravar ou mesmo provocar diversas doenças crónicas 
tais como a asma, a bronquite crónica, infecções nos pulmões, enfisema pulmonar, doenças do coração 
e cancro do pulmão. 

Os gases com efeito de estufa, GEE (
carbono (CO2), o metano (CH
perfluorcarbonetos (PFC) e os 
importante para o sector dos transportes, uma vez que equivale a quatro quintos do volume total de 
emissões de GEE nos países industrializados, sendo que a maior parte advém da queima de 
combustíveis fósseis. O sector dos transp
este CO2 produzido e 19% do volume total de emissões, se forem contabilizados todos os outros gases 
com efeito de estufa (Fig.2.7). Destas parcelas, o transporte rodoviário é o principal responsável uma 
vez que isoladamente representa 84% das emissões de CO
Esta contribuição do transporte rodoviário está bem patente nos valores de emissões individuais de u
automóvel: consoante o modelo
quilómetros, ou no caso de um 

Fig.2.7 - Percentagem de emissão de GEE (CO
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Queima de 
Combustíveis pela 

Indústria de Energia 

Queima de 
Combustíveis pelas 

Indústrias 
Transformadoes,         
Pesadas e pela 

Construção

Dinâmicas da Mobilidade 

XTERNALIDADES DO TRÁFEGO AUTOMÓVEL 

Desqualificação Ambiental do Espaço Urbano  

Apesar de bem conhecidos, interessa aqui recordar alguns dos custos externos decorrentes do uso do 
automóvel para melhor delinear os contornos e a magnitude das sequelas implicadas. 

O aumento da pressão sobre o meio ambiente constitui um dos efeitos mais nefastos da excessiva 
dependência do sistema de transportes relativamente ao automóvel. Nos países desenvolvidos, o custo 
da poluição ambiental está estimado para valores entre 1 a 2% do PIB. No interior das cidades, a 
deterioração da qualidade do ar, o aumento do ruído, a maior sujidade e corrosão dos materiais são as 

equências que traduzem esta desqualificação ambiental do espaço urbano. 

A poluição atmosférica resulta da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera 
com princípios activos radioactivos, ácidos, recalcitrantes, etc.. Na natureza, os e

se com a degradação dos ecossistemas e perda de biodiversidade
estufaiii  e subsequentes alterações climáticas. Sobre a saúde humana

afecta sobretudo o sistema respiratório podendo agravar ou mesmo provocar diversas doenças crónicas 
bronquite crónica, infecções nos pulmões, enfisema pulmonar, doenças do coração 

Os gases com efeito de estufa, GEE (Gases com Efeito de Estufa), são respectivamente o dióxido de 
), o metano (CH4), o óxido de nitroso (N2O), os hidrofluorcarbonetos

e os hexafluoretos de enxofre (SF6). Destes, o CO
importante para o sector dos transportes, uma vez que equivale a quatro quintos do volume total de 
emissões de GEE nos países industrializados, sendo que a maior parte advém da queima de 
combustíveis fósseis. O sector dos transportes, por si só, é responsável pela emissão de 26% de todo 

produzido e 19% do volume total de emissões, se forem contabilizados todos os outros gases 
). Destas parcelas, o transporte rodoviário é o principal responsável uma 

vez que isoladamente representa 84% das emissões de CO2 imputáveis a todo o sector dos transportes. 
Esta contribuição do transporte rodoviário está bem patente nos valores de emissões individuais de u

consoante o modelo, esta variará entre 3,1 a 10 toneladas de GEE
um utilitário desportivoiv de 8 a 15 toneladas para a mesma distância.

([9] Adaptado) 

Percentagem de emissão de GEE (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) por sector económico: EU
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Agricultura
10%

Queima de 
Combustível pelos 

Transportes
20%

Outros 
18%

Queima de 
Combustíveis pela 

Indústria de Energia 
31%

Queima de 
Combustíveis pelas 

Indústrias 
Transformadoes,         
Pesadas e pela 

Construção
21%

Emissões de GEE

Dinâmicas da Mobilidade – o caso do Porto 

13 

xternos decorrentes do uso do 
automóvel para melhor delinear os contornos e a magnitude das sequelas implicadas.  

O aumento da pressão sobre o meio ambiente constitui um dos efeitos mais nefastos da excessiva 
ente ao automóvel. Nos países desenvolvidos, o custo 

da poluição ambiental está estimado para valores entre 1 a 2% do PIB. No interior das cidades, a 
deterioração da qualidade do ar, o aumento do ruído, a maior sujidade e corrosão dos materiais são as 

equências que traduzem esta desqualificação ambiental do espaço urbano.  

A poluição atmosférica resulta da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera 
citrantes, etc.. Na natureza, os efeitos da poluição 

e perda de biodiversidade, com a 
e subsequentes alterações climáticas. Sobre a saúde humana, esta 

afecta sobretudo o sistema respiratório podendo agravar ou mesmo provocar diversas doenças crónicas 
bronquite crónica, infecções nos pulmões, enfisema pulmonar, doenças do coração 

Gases com Efeito de Estufa), são respectivamente o dióxido de 
hidrofluorcarbonetos (HFC), os 

es, o CO2 é de longe o mais 
importante para o sector dos transportes, uma vez que equivale a quatro quintos do volume total de 
emissões de GEE nos países industrializados, sendo que a maior parte advém da queima de 

ortes, por si só, é responsável pela emissão de 26% de todo 
produzido e 19% do volume total de emissões, se forem contabilizados todos os outros gases 

). Destas parcelas, o transporte rodoviário é o principal responsável uma 
imputáveis a todo o sector dos transportes. 

Esta contribuição do transporte rodoviário está bem patente nos valores de emissões individuais de um 
toneladas de GEE para percorrer 24 mil 

8 a 15 toneladas para a mesma distância.[6]      

 

) por sector económico: EU-25, 2003 

er a tendência de crescimento do tráfego, 
deverão aumentar cerca de 50% entre 1990 e 2010, 

Combustível pelos 
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atingindo 1 113 milhões de toneladas de emissões, contra os 739 milhões registados em 1990.  

Por sua vez, o cenário português, neste âmbito, em nada é melhor perante o cenário europeu (Fig.2.8): 
se também nada for feito, espera-se para o sector dos transportes um aumento de 110% das emissões 
de gases com efeito de estufa entre 1990 e 2010, assumindo-se este como o sector económico com 
maior crescimento no volume total de emissões de GEE. Grosso modo, estar-se-á a falar de uma 
variação de volume total de emissões antropogénicas na ordem das 10 000 para as 22 000 Gg CO2 
equivalente3, sendo que em 2004 este valor de emissões relativo aos transportes correspondia já a 19 
373,55 Gg CO2 equivalente de um total de emissões no país de 65 671,52 Gg CO2 equivalente, ou 
seja, aproximadamente um terço do total de emissões antropogénicas do país!  

 

 

Fig.2.8 - Evolução das emissões de GEE no período de 1990-2010 (cenário referência) [6] 

 

As alterações no clima devido ao aumento das emissões são difíceis de calcular ou prever, mas a 
comunidade científica concorda unanimemente que o gradual aumento da emissão de GEE está a 
acelerar a alteração dos ciclos naturais. 

Se os cenários previstos de concentração de CO2 ou as actuais concentrações que apontam para valores 
em 30% superiores aos registados durante a época da revolução industrial são extremamente 
preocupantes e assustadores, mais exasperante ainda será pensar que, devido à inércia natural e às 
flutuações associadas ao próprio efeito de estufa, as concentrações de CO2 permanecem na atmosfera 
por 150 anos. Ora isto significa, portanto, que só agora se estão a sentir os efeitos do aumento de CO2 
observado no século passado![10] 

“2005 has officially become the warmest year on record in the Northern Hemisphere with 
temperatures 0.65ºC above average. At present rates the Arctic ice cap could completely disappear by 
the year 2030 (…) In addition, more than half the world’s population now lives within 60 km of the sea 
and three quarters of all large cities are located on or near the cost, putting them and the associated 
transport infrastructure at increased risk from flooding”; [10] estes serão apenas exemplos dos riscos 
                                                
 
3 De forma a poder haver uma contabilização global, a estes gases foram outorgados diferentes pesos de acordo com o 
potencial como GEE, passando-se a trabalhar assim com apenas uma única unidade: Gg CO2 equivalente. 
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mundiais em que se incorre pelo agravamento do efeito de estufa.  

Para além da emissão de gases com efeito de estufa, de acordo com os dados da OCDE, numa cidade 
de média dimensão, o tráfego automóvel é a principal causa da concentração de metais e de monóxido 
de carbono (Precursor de Ozonov), é responsável por 60% da concentração de óxido de nitrogénio 
(Precursor de Ozono) e por 50% da concentração de partículas no ar.[9] 

Embora a indústria automóvel tenha vindo a conseguir progressos técnicos que permitem a redução de 
emissões, a circulação rodoviária (Quadro 2.3) continua a ser a principal fonte de poluição nas zonas 
urbanas. Qualquer efeito da melhoria das performances dos veículos é rapidamente neutralizado pelo 
aumento do parque automóvel (que triplicou nas últimas três décadas e conta com 3 milhões de novas 
unidades cada ano) e pelos actuais padrões de mobilidade, ou seja, pelo alongamento e aumento de 
frequências das deslocações.  

 

Quadro 2.3 - Evolução das taxas de emissão de poluentes, por sector, com implicações directas na saúde 

pública: EU-15, 1990-2010 

 
Precursores de 

Ozono 
Partículas PM 10 

Poluentes Acidificantes 

(SO2,NOx,NH3) 

Transporte Rodoviário -58.9% -21.5% -10.4% 

Outros Modos de Transporte -3% -3.2% -1,9% 

([9] Adaptado) 

 

A despeito dos progressos tecnológicos realizados nos últimos anos, com carros e combustíveis cada 
vez menos poluentes, os transportes públicos urbanos continuam a ser “mais limpos” do que o 
automóvel na deslocação de grandes massas (Fig.2.9).  

Espelho deste potencial poluidor de cada modo de transporte é o consumo de energia que lhes é 
associado, ou seja, o consumo efectivo de combustíveis fósseis e subsequente emissão para a 
atmosfera de substâncias antropogénicas derivadas da queima dos mesmos.  

Tomando como exemplo os transportes de Paris (Fig.2.10), um automóvel pesando mais de 1 000 
quilos, transportando 1,2 a 1,4 pessoas, em média apresenta um consumo 3 a 5 vezes superior4 ao dos 
transportes públicos ferroviários com elevada taxa de ocupação, como o caso do metro, ou mais de 
duas vezes superior em relação aos autocarros, como o caso dos RAPT BUS cuja operação se 
estabelece maioritariamente entre Paris e os seus subúrbios. Por outras palavras, isto significa que, 
com um quilograma equivalente de combustível, um passageiro poderá percorrer em Paris 48,1 
quilómetros se utilizar o metro como transporte, 47 quilómetros se utilizar os comboios RERvi, 38,7 se 
viajar nos autocarros da cidades ou então apenas 18,6 se utilizar o automóvel privado! 

“It doesn’t matter how environmental friendly you make cars through technology: they consume three 
times more energy and produce three times more CO2 for passenger than public transport”.[12] 

                                                
 
4 Estes valores foram calculados tendo em conta as correntes taxas de ocupação de cada modo de transporte. 
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Fig.2.9 - Comparação das emissões médias de um autocarro e de um automóvel (em gramas/pass

quilómetro, todos os combustíveis) [11]

 

                                                                                                                            

Fig.2.10 - Comparação de consumos energéticos dos vários modos, caso dos transportes de Paris

Um outro custo externo do uso do automóvel é o ruído, que ganha cada vez mais relevo e destaque na 
temática dos sistemas de mobilidade em contexto urbano, pelas consequências que este acarreta nas 
condições de vida da cidade: a saúde e a vida quotidiana das pessoas são for
níveis de ruído, muito alto e permanente. 

Admite-se, para o ruído derivado do tráfego rodoviário, uma intensidade permanente e situada entre os 
45 decibéis e os 60 decibéis, aproximadamente, às quais equivalem níveis de incómodo e 
incómodo, respectivamente. Da totalidade do ruído produzido pelos transportes, a rodovia é 
responsável por 70%, os transportes ferroviários por 10% e o transporte aéreo por 20%. Segundo a 
organização mundial de saúde, mais de 30% dos europeus estã
entre 5 a 15% sofrem de graves perturbações do sono provocadas pelo ruído (

 

Fig.2.11 - População exposta ao ruído devido aos transportes na União Europeia em 1994

o caso do Porto 

 

Comparação das emissões médias de um autocarro e de um automóvel (em gramas/pass

quilómetro, todos os combustíveis) [11] 

 
                                                                                                                                                                                                              

Comparação de consumos energéticos dos vários modos, caso dos transportes de Paris

terno do uso do automóvel é o ruído, que ganha cada vez mais relevo e destaque na 
temática dos sistemas de mobilidade em contexto urbano, pelas consequências que este acarreta nas 
condições de vida da cidade: a saúde e a vida quotidiana das pessoas são fortemente afectadas pelos 
níveis de ruído, muito alto e permanente.  

se, para o ruído derivado do tráfego rodoviário, uma intensidade permanente e situada entre os 
45 decibéis e os 60 decibéis, aproximadamente, às quais equivalem níveis de incómodo e 
incómodo, respectivamente. Da totalidade do ruído produzido pelos transportes, a rodovia é 
responsável por 70%, os transportes ferroviários por 10% e o transporte aéreo por 20%. Segundo a 
organização mundial de saúde, mais de 30% dos europeus estão expostos a níveis de ruído elevados e 
entre 5 a 15% sofrem de graves perturbações do sono provocadas pelo ruído (Fig.2.11

exposta ao ruído devido aos transportes na União Europeia em 1994

Comparação das emissões médias de um autocarro e de um automóvel (em gramas/passageiro x 

                                                                                   ([11] Adaptado) 

Comparação de consumos energéticos dos vários modos, caso dos transportes de Paris 

terno do uso do automóvel é o ruído, que ganha cada vez mais relevo e destaque na 
temática dos sistemas de mobilidade em contexto urbano, pelas consequências que este acarreta nas 

temente afectadas pelos 

se, para o ruído derivado do tráfego rodoviário, uma intensidade permanente e situada entre os 
45 decibéis e os 60 decibéis, aproximadamente, às quais equivalem níveis de incómodo e de muito 
incómodo, respectivamente. Da totalidade do ruído produzido pelos transportes, a rodovia é 
responsável por 70%, os transportes ferroviários por 10% e o transporte aéreo por 20%. Segundo a 

o expostos a níveis de ruído elevados e 
11).   

 

exposta ao ruído devido aos transportes na União Europeia em 1994 [14] 



 

 

2.1.2.2 O Automóvel e a Erosão das Cidades

Mesmo que as novas tecnologias venham permitir uma redução substancial das emissões de ga
poluentes associados ao transporte rodoviário e se diminua a poluição sonora pela redução do ruído 
dos motores e da velocidade de circulação, subsistirá sempre um problema insolúvel: o espaço urbano 
ocupado pelos veículos e as respectivas infra

“Os automóveis consomem demasiado espaço urbano, fruto de períodos de tempo de imobilização 
francamente elevados quando comparados com os despendidos nas deslocações. Este quadro 
conduziu a que o automóvel 
destinado à circulação dos veículos e mesmos dos peões, contribuindo para a degradação das 
condições de mobilidade e de acessibilidade aos bens e serviços que uma cidade deve propiciar”

De facto, o automóvel é, de longe, o menos eficiente e mais consumidor modo de transporte dentro de 
uma cidade em termos de espaço: por passageiro, implica um maior espaço para deslocação, acarreta a 
existência de espaço específico de estacionamento e lo

Todos os modos de transporte utilizam e necessitam de espaço durante um certo período de tempo, ou 
para se deslocar ou para estacionar. Estes consumos de espaço, ao longo do tempo, podem ser 
agregados utilizando uma mesma un
forma a se poder comparar os índices de consumo dos diferentes modos. Tomando como exemplo uma 
viagem diária casa-trabalho-casa de dez quilómetros e respectivo tempo de estacionamento (tempo 
total da viagem 9 horas), torna
em automóvel, a pé ou em transporte público (
espaço que o mesmo trajecto efectuado em metro e vinte vezes mais se for utilizado o autocarro ou o 
eléctrico, sendo que só em estacionamento consome 
propriamente dita! 

Da mesma forma, se se avaliar a eficácia apenas quanto à capacidade de mobilidade e circulação, 
medindo a capacidade de escoamento efectivo de pessoas, o automóvel volta a assumir
como o menos eficiente modo de transporte, corolário das reduzidas taxas de ocupação dos veículos e 
das baixas velocidades de circulação decorrentes do congestionamento do tráfego que o consumo de 
espaço por parte do próprio automóvel acarreta. 

Assim, numa avenida com perfil transversal, compreendido entre os 3 e 5 metros, estima
automóvel, um escoamento efectivo de aproximadamente 2
000 em metro ou até às 19 000 a pé (

 

Fig.2.12 - O automóvel e o consumo de espaço urbano: valores de consumo de espaço x tempo (em m
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O Automóvel e a Erosão das Cidades 

Mesmo que as novas tecnologias venham permitir uma redução substancial das emissões de ga
poluentes associados ao transporte rodoviário e se diminua a poluição sonora pela redução do ruído 
dos motores e da velocidade de circulação, subsistirá sempre um problema insolúvel: o espaço urbano 
ocupado pelos veículos e as respectivas infra-estruturas de suporte à circulação e estacionamento. 

“Os automóveis consomem demasiado espaço urbano, fruto de períodos de tempo de imobilização 
francamente elevados quando comparados com os despendidos nas deslocações. Este quadro 
conduziu a que o automóvel estacionado invadisse, progressivamente, o espaço da via pública, 
destinado à circulação dos veículos e mesmos dos peões, contribuindo para a degradação das 
condições de mobilidade e de acessibilidade aos bens e serviços que uma cidade deve propiciar”

o automóvel é, de longe, o menos eficiente e mais consumidor modo de transporte dentro de 
uma cidade em termos de espaço: por passageiro, implica um maior espaço para deslocação, acarreta a 
existência de espaço específico de estacionamento e longos períodos de imobilização. 

Todos os modos de transporte utilizam e necessitam de espaço durante um certo período de tempo, ou 
para se deslocar ou para estacionar. Estes consumos de espaço, ao longo do tempo, podem ser 
agregados utilizando uma mesma unidade de medida, espaço x tempo, expresso em m
forma a se poder comparar os índices de consumo dos diferentes modos. Tomando como exemplo uma 

casa de dez quilómetros e respectivo tempo de estacionamento (tempo 
da viagem 9 horas), torna-se bem evidente a disparidade entre o consumo de espaço, se se viajar 

em automóvel, a pé ou em transporte público (Fig.2.12). O automóvel consome noventa vezes mais 
espaço que o mesmo trajecto efectuado em metro e vinte vezes mais se for utilizado o autocarro ou o 
eléctrico, sendo que só em estacionamento consome quatro vezes mais espaço que na deslocação 

Da mesma forma, se se avaliar a eficácia apenas quanto à capacidade de mobilidade e circulação, 
medindo a capacidade de escoamento efectivo de pessoas, o automóvel volta a assumir
omo o menos eficiente modo de transporte, corolário das reduzidas taxas de ocupação dos veículos e 

das baixas velocidades de circulação decorrentes do congestionamento do tráfego que o consumo de 
espaço por parte do próprio automóvel acarreta.  

avenida com perfil transversal, compreendido entre os 3 e 5 metros, estima
automóvel, um escoamento efectivo de aproximadamente 2 000 pessoas, valor muito inferior às 22

000 a pé (Fig.2.13)!  

 

O automóvel e o consumo de espaço urbano: valores de consumo de espaço x tempo (em m

uma deslocação de 10 km (ida e volta) [12] 
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Mesmo que as novas tecnologias venham permitir uma redução substancial das emissões de gases 
poluentes associados ao transporte rodoviário e se diminua a poluição sonora pela redução do ruído 
dos motores e da velocidade de circulação, subsistirá sempre um problema insolúvel: o espaço urbano 

ras de suporte à circulação e estacionamento.  

“Os automóveis consomem demasiado espaço urbano, fruto de períodos de tempo de imobilização 
francamente elevados quando comparados com os despendidos nas deslocações. Este quadro 

estacionado invadisse, progressivamente, o espaço da via pública, 
destinado à circulação dos veículos e mesmos dos peões, contribuindo para a degradação das 
condições de mobilidade e de acessibilidade aos bens e serviços que uma cidade deve propiciar”.[12]  

o automóvel é, de longe, o menos eficiente e mais consumidor modo de transporte dentro de 
uma cidade em termos de espaço: por passageiro, implica um maior espaço para deslocação, acarreta a 

ngos períodos de imobilização.  

Todos os modos de transporte utilizam e necessitam de espaço durante um certo período de tempo, ou 
para se deslocar ou para estacionar. Estes consumos de espaço, ao longo do tempo, podem ser 

idade de medida, espaço x tempo, expresso em m2 x hora, de 
forma a se poder comparar os índices de consumo dos diferentes modos. Tomando como exemplo uma 

casa de dez quilómetros e respectivo tempo de estacionamento (tempo 
se bem evidente a disparidade entre o consumo de espaço, se se viajar 

). O automóvel consome noventa vezes mais 
espaço que o mesmo trajecto efectuado em metro e vinte vezes mais se for utilizado o autocarro ou o 

quatro vezes mais espaço que na deslocação 

Da mesma forma, se se avaliar a eficácia apenas quanto à capacidade de mobilidade e circulação, 
medindo a capacidade de escoamento efectivo de pessoas, o automóvel volta a assumir-se novamente 
omo o menos eficiente modo de transporte, corolário das reduzidas taxas de ocupação dos veículos e 

das baixas velocidades de circulação decorrentes do congestionamento do tráfego que o consumo de 

avenida com perfil transversal, compreendido entre os 3 e 5 metros, estima-se, em 
000 pessoas, valor muito inferior às 22 

O automóvel e o consumo de espaço urbano: valores de consumo de espaço x tempo (em m2 x h) para 
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Fig.2.13 - O espaço de deslocação necessário por cada transporte: o número de pessoas que atravessam uma 

rua com 3

“As pessoas empregadas precisam de um 
e para estacionar o automóvel (cerca de 20 m
fica estacionado o dia inteiro sem utilidade, a
estacionamentos de escritórios contribuem muito pouco para o dinamismo económico das áreas 
urbanas e o espectáculo dos automóveis invadindo a paisagem urbana n
agradável. (…) Se toda a gente fosse para o trabalho de automóvel, o espaço necessário p
estacionamento seria tão extenso quanto o consagrado às actividades industriais e comerciais

Fig.2.14 - Transporte individual VS Transporte público 

Neste contexto, de uma ineficácia paradigmática do automóvel quanto ao consumo de espaço urbano e 
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Com efeito, já se compreendeu que 
aumento da oferta, através da construção de mais infra
por si só, insustentável. O preço e escassez do espaço urbano, 
vez mais espaço de cidadania e que encara de forma muito negativa o 
cidades em nome do automóvel, ou
procura com o sucessivo aumento de oferta, tornam esta opção insustentável e inviável. 

Sobretudo, já se começa a perceber que, na m
resolve o problema do congestionamento de tráfego. A experiência tem mostrado que, de forma quase 
paradoxal, as tentativas de resolver o congestionamento através de investimentos adicionais em infra
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O espaço de deslocação necessário por cada transporte: o número de pessoas que atravessam uma 

rua com 3-5 metros de largura numa hora [13] 

As pessoas empregadas precisam de um montante de espaço semelhante para trabalhar no escritório 
e para estacionar o automóvel (cerca de 20 m2 por pessoa). Mas, ao contrário do seu automóvel, que 
fica estacionado o dia inteiro sem utilidade, as pessoas têm um dia produtivo! (…) 
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vez mais espaço de cidadania e que encara de forma muito negativa o sacrifício da paisagem e das 
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procura com o sucessivo aumento de oferta, tornam esta opção insustentável e inviável. 
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estruturas rodoviárias são, na maior parte dos casos, ambientalmente inaceitáveis, muito caras e acima 
de tudo geradores de níveis ainda mais altos de crescimento de tráfego: “as políticas de construção de 
estradas só se diferenciam na velocidade a que os congestionamentos pioram”.[15] 

De facto, o resultado destes esforços acaba por ser algo inglório e até irónico, na medida em que, sem 
o investimento simultâneo em transportes públicos alternativos, se desencadeia uma sucessão de 
soluções que se desactualizam e perdem, rapidamente, a sua plena eficácia. Sabendo-se que os níveis 
de funcionamento da rede viária nunca retornam aos cenários de pré-congestionamento, e que as 
soluções exclusivamente rodoviárias são limitadas pelo espaço e custo financeiro, a consequência certa 
e comprovada é a lenta desqualificação urbanística e ambiental do espaço urbano. 

Esta dificuldade em encontrar soluções para os problemas de congestionamento prende-se com o 
carácter decisivo que estas soluções de infra-estruturas assumem na evolução do próprio sistema de 
transportes e subsequentemente no sistema de mobilidade da cidade e com a incerteza dos seus efeitos. 
São necessárias precauções nos critérios de dimensionamento da infra-estrutura rodoviária urbana e 
periurbana, uma vez que a resolução da sobreutilização poderá conduzir a efeitos de sinais contrários: 
se por um lado, no curto prazo, diminui os custos sociais do congestionamento, por outro lado, a 
médio e longo prazo, pode constituir um factor de perpetuação desses custos sociais, na medida em 
que o excesso de oferta (ou sobredimensionamento) actua sobre a procura expectante que até aí não se 
tinha manifestado. Ou seja, é necessário acautelar situações em que a nova oferta induz crescimentos 
indesejados de determinado tipo de procura. 

Quando se fala em custos sociais do congestionamento, fala-se nos custos que estes provocam para a 
comunidade: “é evidente que os engarrafamentos não só são desgastantes para os nervos, ele custam 
igualmente caro à produtividade europeia. (…) As redes são o sistema circulatório do grande 
mercado. As suas falhas sufocam a competitividade e fazem desperdiçar oportunidades de criar novos 
mercados, o que tem como consequência a Europa criar menos empregos do que poderia criar”.[2] 

De facto, o congestionamento acarreta sérios riscos de uma perda de competitividade da economia 
europeia. De acordo com os recentes estudos sobre o assunto, os custos externos do congestionamento, 
devidos apenas ao tráfego rodoviário, representam 0,5% do PIB comunitário5. As previsões de 
crescimento de tráfego até 2010 indicam que, se nada for feito em contrário, haverá um aumento 
significativo do congestionamento nas estradas, sendo que os custos daí decorrentes poderão crescer 
142%, atingindo os 80 mil milhões de euros por ano, o que corresponde aproximadamente a 1% do 
PIB europeu. Esta situação de congestionamento crónico explica-se, uma vez mais, pelo facto de os 
utilizadores de automóvel não pagarem sempre nem em todas as situações os custos por eles mesmos 
gerados. Com efeito, a estrutura de preços aplicada aos cidadãos, de uma maneira geral, não reflecte 
integralmente os custos das infra-estruturas (construção e manutenção), do próprio congestionamento 
que criam e alimentam, dos efeitos negativos sobre o ambiente e dos acidentes viários.  

É de extrema importância salientar que, na Europa, o número de acidentes viários assume, 
actualmente, a proporção de uma catástrofe com cerca de 45 mil mortes, sendo que, em ambiente 
urbano, metade das vítimas são peões e ciclistas. Há, de facto, uma relação directa entre o número de 
mortes nas estradas urbanas e o número de trajectos realizados em automóvel: nas cidades onde 
existem redes de transporte públicos bem desenvolvidos, o número de vítimas é sensivelmente metade 
do verificado nas cidades onde as deslocações são integralmente feitas em automóvel (Fig.2.5). Em 
termos de quilómetros percorridos por passageiro, os transportes públicos são estatisticamente 10 a 20 

                                                
 
5 Estes valores são estimados pelo número de horas perdidas por motivos de congestionamento do tráfego. 
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vezes mais seguros que o automóvel.

Em última análise, o congestionamento do tráfego,
alimentam sucessivamente sempre que decidem uma vez mais usar o automóvel e 
implicações avultadas e gravosas sobre a sua própria mobilidade,
mobilidade dos outros modos que operam na rede, ou seja, sobre todo o sistema de mobilidade da 
cidade. Verifica-se, hoje, como o massivo crescimento
insuficiente e dificilmente recuperável os sistemas de transporte público de passageiros baseados 
exclusivamente no modo rodoviário 
públicos que operam segundo modos mistos, principalmente aqueles que, pela sua própria essência, 
são mais vulneráveis ao automóvel, dado, por exemplo, não possuírem corredores exclusivos e 
fisicamente separados que os proteja do trânsito automóvel e eventuais estacion
perturbem a sua normal circulação (eléctricos e autocarros).

Assim, sendo certo que o aumento do congestionamento 
deterioração dos serviços prestados, a falta de alternativas em sítio próp
protegidos ou linhas exclusivas de metro ligeiro entre outros, conduz à diminuição da quota de 
passageiros nos transportes públicos e ainda, por subsequência lógica, a um maior número de carros na 
cidade, ou seja, a uma maior pressão rodoviária. Por outro lado, as medidas imediatistas de resultados 
rápidos, como o caso de dotação de mais estacionamento central (através de parques ou de outras 
medidas indirectas de aumento da oferta), ou do alargamento e melhoria física das infra
circulação do automóvel, cujo resultado, a prazo, representa um sério incentivo à utilização do carro 
próprio, acarretam também um aumento da pressão automóvel sobre o tecido urbano. Do lado dos 
operadores de transportes, o resultado desta press
aumentar a frota (mais investimento) para compensar a quebra de frequências devido aos atrasos 
resultantes do congestionamento do tráfego ou na perda de passageiros (menos receita própria), ou 
seja, na inevitável inviabilidade económica destes serviços e subsequente falência dos transportes 
públicos.  

Respondendo agora à questão levantada, 
urbana para satisfazer uma procura sempre crescente
de um círculo vicioso do congestionamento (
de tráfego é superior à capacidade de construção e gestão da infra
como é imprescindível garantir políticas de investimento e de reserva de espaço nas cidades para o 
desenvolvimento de múltiplas soluções e modos de transporte. Não se poderá mais pros
medidas imediatistas, cujo único resultado se traduz num efectivo incentivo ao uso do automóvel (pois 
estas indubitavelmente desempenham um papel
vicioso do congestionamento), comprometendo
sentido de contrariar as actuais tendências de uma mobilidade desgovernada e incontrolada. 

Fig.2.15 -
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A manifestação deste congestionamento geral dos sistemas de mobilidade, aquando da inexistência de 
alternativas em sítio próprio, de preferência segundo corredores exclusivos e fisicamente protegidos, é 
bem ilustrada, uma vez mais, no exemplo anterior da figura 
congestionamento pelo rácio entre as velocidades médias de circulação na rede de transportes públicos 
e na rede rodoviária (Fig.2.16
anual em comboio suburbano, metro ou metro ligeiro (modos com corredores exclusivos e fisicamente 
protegidos do tráfego automóvel e estacionamento ilegal) e este mesmo rácio de velocidades. Isto é, 
quanto menos uma rede de transportes públicos depender d
operação se processe juntamente com o tráfego automóvel, maior será a respectiva velocidade média 
de circulação na rede de transportes públicos e, portanto, maior será o rácio entre esta e a praticada na 
rede rodoviária. No exemplo, Tokyo e Houston são os antípodas desta relação com respectivamente 
uma razão de velocidades de 1,55 e 0,4 a que subjaz a proporção de lugares x 
segundo modos ferroviários de 91% e 0%.

De forma holística e tentando não inc
anteriormente realizada no que concerne as simbioses entre o sucesso dos transportes públicos e as 
densidades populacionais, poder
populacional, como o caso de Houston (9 habitantes/hectare), menor será a capacidade de os 
transportes públicos oferecerem serviços competitivos e atractivamente fortes face ao automóvel, o 
que, por sua vez, implica que mais pessoas recorram ao automóv
quota de mercado) e subsequentemente haja um maior congestionamento da rede rodoviária. Este 
maior congestionamento da rede rodoviária e as respectivas reduzidas velocidades comerciais de 
circulação que aquele implica, co
alimentação do mesmo: com a diminuição do número de utentes de transportes públicos, corolário
respectiva deterioração da qualidade de prestação de serviços (maiores tempos de perc
atrasos) a que subjazem as piores condições de circulação dos transportes que 
o tráfego rodoviário (autocarros e eléctricos) corresponde, 
capacidade das empresas de transportes estab
resposta às menores receitas financeiras, ou seja, reinicia
pautado por um índice de atractividade dos transportes públicos ainda menor.

Fig.2.16 - Conexões entre a quota de mercado em transporte público relativamente às viagens motorizadas e o 

Voltando ao exemplo, e partindo do paradigma de que a possibilidade do transporte público competir 
com o automóvel privado depende fundamentalmente, para além do conforto e da segurança, dos 
tempos de viagens, é facilmente corroborável a relação biunívoca entre o crescente valor do rácio de 
velocidades e a respectiva percentagem de viagens motorizadas em tra
neste quadro interessante particularizar os casos de Hong

Dinâmicas da Mobilidade 

deste congestionamento geral dos sistemas de mobilidade, aquando da inexistência de 
alternativas em sítio próprio, de preferência segundo corredores exclusivos e fisicamente protegidos, é 
bem ilustrada, uma vez mais, no exemplo anterior da figura Fig.2
congestionamento pelo rácio entre as velocidades médias de circulação na rede de transportes públicos 

16), é visível a correlação existente entre a proporção de lugares x 
anual em comboio suburbano, metro ou metro ligeiro (modos com corredores exclusivos e fisicamente 
protegidos do tráfego automóvel e estacionamento ilegal) e este mesmo rácio de velocidades. Isto é, 
quanto menos uma rede de transportes públicos depender dos modos rodoviários ou de outros cuja 
operação se processe juntamente com o tráfego automóvel, maior será a respectiva velocidade média 
de circulação na rede de transportes públicos e, portanto, maior será o rácio entre esta e a praticada na 

ia. No exemplo, Tokyo e Houston são os antípodas desta relação com respectivamente 
uma razão de velocidades de 1,55 e 0,4 a que subjaz a proporção de lugares x 
segundo modos ferroviários de 91% e 0%. 

De forma holística e tentando não incorrer em nenhum silogismo, se se sobrepuser esta análise com a 
anteriormente realizada no que concerne as simbioses entre o sucesso dos transportes públicos e as 
densidades populacionais, poder-se-ão deduzir as seguintes relações: quanto menor for a densid
populacional, como o caso de Houston (9 habitantes/hectare), menor será a capacidade de os 
transportes públicos oferecerem serviços competitivos e atractivamente fortes face ao automóvel, o 
que, por sua vez, implica que mais pessoas recorram ao automóvel como modo de transporte (95% de 

ota de mercado) e subsequentemente haja um maior congestionamento da rede rodoviária. Este 
maior congestionamento da rede rodoviária e as respectivas reduzidas velocidades comerciais de 
circulação que aquele implica, constitui, em si, o busílis deste ciclo vicioso, ou seja

: com a diminuição do número de utentes de transportes públicos, corolário
respectiva deterioração da qualidade de prestação de serviços (maiores tempos de perc

as piores condições de circulação dos transportes que 
o tráfego rodoviário (autocarros e eléctricos) corresponde, numa última análise,
capacidade das empresas de transportes estabelecerem serviços com elevados padrões de qualidade em 
resposta às menores receitas financeiras, ou seja, reinicia-se o ciclo vicioso que, contudo, doravante é 
pautado por um índice de atractividade dos transportes públicos ainda menor. 

ota de mercado em transporte público relativamente às viagens motorizadas e o 

automóvel; [8] 

Voltando ao exemplo, e partindo do paradigma de que a possibilidade do transporte público competir 
automóvel privado depende fundamentalmente, para além do conforto e da segurança, dos 

tempos de viagens, é facilmente corroborável a relação biunívoca entre o crescente valor do rácio de 
velocidades e a respectiva percentagem de viagens motorizadas em transporte público. Ainda assim, é 
neste quadro interessante particularizar os casos de Hong-Kong, Tokyo e Munich.   
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deste congestionamento geral dos sistemas de mobilidade, aquando da inexistência de 
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Com valores para o rácio supramencionado de 1,55 e 1,05, Tokyo e Munich são as únicas cidades a 
oferecerem velocidades médias de circulação, na rede de transportes públicos, superiores às praticadas 
na rede rodoviária, mas apenas Hong-Kong e Tokyo apresentam uma percentagem de viagens em 
transporte público, relativamente às viagens motorizadas, superior à percentagem de automóvel, 
respectivamente 73%, 57%.  

Este aparente paradoxo, todavia, deve-se a uma abordagem meramente parcial dos dados constantes no 
exemplo. Isto é, para se compreender estes valores dever-se-á ter presente também que Munich 
apresenta uma percentagem de deslocações a pé, de bicicleta e de transportes públicos superior à 
percentagem em transporte individual, de 60% respectivamente. Ou seja, isto poderá significar que as 
razões para esta menor percentagem residem nas características morfológicas da própria consolidação 
urbana, que determinam um tecido mais propício às pequenas deslocações passíveis de serem 
realizadas a pé ou em bicicleta, em detrimento dos transportes públicos. 

Da mesma forma, para descortinar a excepção verificada em Hong-Kong, em que a uma velocidade de 
circulação na rede de transportes públicos inferior, em 15%, à praticada na rodovia corresponde uns 
avassaladores 73% de viagens motorizadas efectuadas em transporte público, dever-se-á incluir três 
outros factores: a taxa de motorização, o número de lugares de estacionamento no Centro de 
Negócios6 (CBD – Central Business District) e a oferta de transportes públicos.  

Segundo estes parâmetros, Hong-Kong apresenta um valor de 45 veículos por mil habitantes, de longe 
o mais baixo de entre todas as cidades que constam no exemplo (mais de 6,5 vezes inferior ao 
verificado em Tokyo, e mais de 15 inferior a Houston), o que se traduz em um carro por cada 22 
pessoas, ao passo que em Houston esta taxa de motorização corresponde a um carro por cada 1,4 
pessoas. Com este simples indicador, é claramente possível explicar, pelo menos em parte, os padrões 
de modalidade nas referidas cidades: a posse de automóvel é, obviamente, a condição sine qua non 
para andar em automóvel! Mais ainda, se se analisar a oferta de transporte público (expresso em 
lugares x km) por área, indicador evidentemente muito relevante para perceber o acto de escolha 
modal, então maximizam-se as diferenças entre as várias cidades constantes no exemplo: Hong-Kong 
é a que apresenta, de longe, a maior oferta de serviços em transporte público, ao passo que Houston é a 
que apresenta menor. 

Por último, se se observar agora os lugares de estacionamento no centro de negócios por mil 
habitantes, é também evidente a disparidade entre alguns dos valores de estacionamento 
disponibilizado pelas várias cidades. Uma vez mais aqui, Houston e Hong-Kong são antípodas, com 
700 (sensivelmente superior à taxa de motorização) e 35 lugares por mil empregos, respectivamente, 
ou seja, uma oferta de lugares superior em 20 vezes! Contudo, e com uma taxa de motorização tão 
baixa, esta reduzida oferta de estacionamento central, no caso de Hong-Kong, não tem por certo uma 
repercussão tão evidente quanto a taxa de motorização tem sobre a modalidade: o reduzido número de 
pessoas com carro corresponderá por certo a uma “elite social” cujos padrões de consumo de 
mobilidade não se coadunam com o recurso ao transporte público colectivo. Contudo, esta oferta de 
lugares de estacionamento central terá peso e preponderância no caso de Tokyo: com uma taxa de 
motorização similar à de Londres ou Paris (grosso modo), esta reduzida oferta de estacionamento 
significa uma clara aposta da cidade, e das suas entidades, numa mensagem de controlo e restrição ao 
uso do automóvel. De facto, e como anteriormente fora mencionado, a disponibilização de 
estacionamento de forma independente da política de mobilidade que se pretende implementar, poderá 
                                                
 
6 O Centro de Negócio define-se com o coração económico-financeiro de uma cidade ou área metropolitana, onde a 
concentração do sector terciário (comércio e serviços) é elevada e superior ao resto do tecido urbano. 
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conduzir a um aumento da modalidade em favor do automóvel. 

Para rematar este ponto, O Automóvel e a Erosão das Cidades, transcreve-se de seguida um excerto de 
A Morte e Vida das Grandes Cidades de Jane Jacobs, onde a autora descreve de forma bem visual e 
sugestiva este fenómeno gradual e cumulativo do desgaste que o excessivo uso do transporte 
individual acarreta às cidades: “A erosão das cidades pelo automóvel provoca uma série de 
consequências tão conhecidas que nem é necessário descrevê-las. A erosão ocorre como se fossem 
garfadas – primeiro, em pequenas porções, depois uma grande garfada. Por causa do 
congestionamento de veículos, alarga-se uma rua aqui, outra é retirada ali, uma avenida larga é 
transformada em via de mão única, instalam-se sistemas de sincronização de semáforos para o 
trânsito fluir rápido, duplicam-se pontes quando a sua capacidade se esgota, abre-se uma via 
expresso acolá e por fim uma malha de vias expressas. Cada vez mais solo vira estacionamento, para 
acomodar a um número sempre crescente de automóveis quando estes não estão sendo usados .(…) 
Nenhuma etapa deste processo é, em si, crucial. Mas o efeito cumulativo é enorme. E cada etapa, que 
de forma isolada não é crucial, é crucial no sentido de que não só acrescentou um quinhão à 
mudança total, mas também acelera o processo. A erosão das cidades pelos automóveis é um exemplo 
do que é conhecido pela retroalimentação positiva. Na retroalimentação positiva, uma acção produz 
uma reacção que por sua vez intensifica a situação que originou a primeira acção. Isso intensifica a 
necessidade de repetição da primeira acção, que por sua vez intensifica a reacção e assim por diante, 
ad infinitum. (…) Como assinalou Gruen, quanto mais espaço se der aos carros nas cidades, maior se 
tornará a necessidade do uso dos carros e, consequentemente, de ainda mais espaços para eles (…) a 
retroalimentção positiva está actuando, rápida ou lentamente. Rápida ou lentamente, a maior 
facilidade de acesso com carro é inexoravelmente acompanhada tanto de menor disponibilidade e 
eficiência do transporte público tanto do escasseamento e da dispersão de usos e, em decorrência 
disso, da maior necessidade de carros.”[16] 
 

2.1.3 O AUTOMÓVEL E O DECLÍNIO URBANO  

Nesta exposição, sobre A Problemática da Mobilidade na Actualidade, e em jeito de remate final, 
decidiu-se inserir este último ponto, O Automóvel e o Declínio Urbano, não tanto pelo valor 
acrescentado que este possa trazer a esta dissertação em termos de conteúdo, mas antes como síntese 
lacónica e global do disposto anteriormente, simultaneamente com o objectivo de direccionar, de 
antemão, o leitor para o subcapítulo seguinte: Políticas de Mobilidade Sustentável.  

Antes de avançar com a respectiva síntese é, contudo, pertinente deixar bem claro que interpretar a 
problemática da mobilidade e transportes em contexto urbano é simultaneamente um exercício de 
auto-reflexão sobre a nossa própria condição humana, na sua total complexidade e essencial 
ambiguidade, de que as próprias cidades são o mais sublime paradigma. O que se pretende dizer é que, 
qualquer mais-valia que esta dissertação poderá e ambiciona trazer neste âmbito, será exactamente 
enfocar alguns dos elos mais importantes desta rede complexa e multifacetada que é o sistema urbano 
em si, sem nunca todavia, ter pretensões a uma correspondência biunívoca entre quaisquer “factores de 
risco” e as respectivas consequências. Assim sendo, nunca se deverá incorrer no erro de subestimar a 
complexidade destes assuntos assumindo que, por exemplo, a uma má política de controlo e 
planeamento dos usos do solo (e/ou simultaneamente da inexistência desta), desarticulada com os 
instrumentos de gestão da procura e oferta de estacionamento, juntamente com a ausência de apoios à 
melhoria da qualidade e quantidade efectivas dos transportes públicos, equivale necessariamente o 
declínio do ecossistema urbano e, portanto, a falência das cidades. Pois, ao assumir tal relação seria 
lógico dizer-se que ao oposto e contrário corresponderia, forçosamente, o retorno da prosperidade e o 
equilíbrio sócio-ambiental, económico-financeiro das cidades, o que não ocorre necessariamente. 
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Poder-se-á e dever-se-á dizer que, à prolificação de determinadas condições subjacentes às tais 
descarticulações políticas, corresponderão, quase certamente, repercussões directas e visíveis sobre as 
condições de mobilidade da cidade e vice-versa, sem, todavia, nunca se estabelecer correspondências 
falaciosas e unívocas entre a presença dos tais factores de risco e as respectivas consequências supra 
mencionadas. Seria, sem dúvida, pouco correcto, e estar-se-ia a construir um grave silogismo, se se 
apontasse como certo o fracasso de um sistema de mobilidade urbano (quer pela insustentabilidade 
ambiental quer pelo congestionamento do tráfego, etc) só pela análise de determinados parâmetros: 
densidade populacional, representação espacial do emprego e da habitação ou de outro qualquer tipo 
de dinâmica socio-económica quotidiana. 

 Em última análise, o sucesso ou insucesso de um sistema de mobilidade e da respectiva política (ou 
ausência desta) subjacente é determinada pela capacidade de se adequar e de estar articulado com os 
dinamismos regionais e locais, ou seja, de ter incorporado preocupações com as especificidade e 
diversidade locais. Isto é, não existem formulas mágicas capazes de reproduzir uma realidade tão 
global que afecta todo o mundo, mas tão local, que o próprio sucesso é determinado e balizado por 
padrões sociais, estigmas culturais e/ou limitações físicas e financeiras locais. Para realmente se 
perceber a amplitude das inter-relações que pautam esta problemática, é necessário “fazer localmente, 
pensar globalmente”: a solução dada a um problema é muitas vezes a causa de um outro problema. O 
que interessa, então, é ter presente que mais do que a melhoria dos tempos de percursos, da eficácia de 
um sistema de tarifação e bilhética, da segurança e conforto dos próprios transportes públicos, da 
eficiência geral de toda a rede e a subsequente economia de recursos naturais e financeiros, etc., a 
mobilidade sustentável deve ser encarada como o caminho a seguir, cujo objectivo visa 
fundamentalmente os cidadãos em si, pela melhoria efectiva da sua qualidade de vida.  

Para sintetizar agora este subcapítulo da Problemática da Mobilidade na Actualidade, poder-se-á dizer 
que, para começar, à actual organização territorial das áreas metropolitanas, resultado da sobreposição 
de dinâmicas urbanas e metropolitanas diferenciadas, e pautadas por uma descentralização 
generalizada da população residente e de algumas funções económicas, corresponde uma progressiva 
perda de competitividade da malha urbana, bem como o progressivo agravamento das condições de 
sustentabilidade ambiental e de qualidade de vida oferecida aos seus habitantes. 

Outra das consequências da actual desorganização e crescente fragmentação territorial dos espaços 
suburbanos periféricos e do enfraquecimento do efeito polarizador dos núcleos centrais é o facto das 
deslocações casa-trabalho, ainda preponderantes e dominantes no que concerne às viagens quotidianas, 
terem vindo a despadronizar-se com o subsequente aumento das distâncias médias de deslocação. 

A juntar a esta despadronização das deslocações casa-trabalho, o aumento mais ou menos contínuo do 
rendimento familiar que o progresso tecnológico permitiu e a consequente tendência para o 
crescimento das actividades de recreio e lazer veio possibilitar que pessoas se entregassem mais a 
actividades que geram movimento, de terem meios privados de lhe dar satisfação e, 
consequentemente, de se tornarem mais exigentes quantos às condições que lhes são oferecidas pelos 
sistemas de mobilidade.  

Em paralelo, o elevado crescimento do parque automóvel e a inexistência de alternativas eficazes no 
domínio do transporte público conduziram a um profundo agravamento das pressões exercidas sobre a 
cidade, com efeitos negativos em termos de consumo de espaço, das condições de circulação e da 
qualidade de vida em geral.  

“A despadronização das deslocações diárias tendente para uma nuvem caótica e errática sobre todo 
o espaço metropolitano, e espelho de um território fragmentado e desconexo, é o palco privilegiado 
para a disseminação e total dominância do automóvel privado nas deslocações diárias.”[17] 
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Face ao diagnóstico atrás apresentado, e tendo em conta que tudo indica que a mobilidade quotidiana 
não deixará de crescer: “Se é certo que, no limiar do século XXI, estamos a entrar na era da 
sociedade da informação e das trocas comerciais virtuais, tal não diminui, bem pelo contrário, a 
necessidade de deslocações (…) Aliás seria difícil de conceber um crescimento económico forte, 
criador de empregos e riqueza, sem um sistema de transportes eficaz, que permita tirar pleno proveito 
do mercado interno e do efeito de globalização do comércio (…) Os transportes não só são essenciais 
à competitividade da nossa economia como às nossas trocas comerciais, económicas e culturais. Este 
sector económico representa cerca de um milhão de milhões de euros, ou seja, mais de 10% do 
produto interno bruto (PIB) da união europeia e emprega 10 milhões de pessoas”[2]; a grande 
questão que, portanto, se deverá colocar é a de saber quais os meios de transporte que se deverão usar 
para a satisfazer. Da constatação dos factos parece emergir, definitivamente, uma conclusão que se 
começa a impor aos políticos e técnicos que lidam com o problema da mobilidade urbana, a de que à 
democratização da posse do automóvel não poderá corresponder a banalização do seu uso. 

“Importa, por último, compreender que o grande dilema das cidades e áreas metropolitanas 
europeias, no primeiro quartel do séc. XXI, que não adquiriram nem porventura alguma vez irão 
adquirir o estatuto de cidade global – como Londres ou Paris – não é a gestão do crescimento 
populacional e físico, mas antes, e inversamente, a gestão da estagnação ou decréscimo populacional 
e da redução física das suas áreas de ocupação e expansão.”[17] 

De facto, e em muitas cidades, a população e os postos de trabalho continuam a sair do centro, 
deslocando-se para a periferia e para regiões de fraca densidade urbana ainda mais distantes; do 
mesmo modo, a urbanização comercial prossegue nas franjas urbanas, sendo objecto de concorrência 
acrescida entre áreas urbanas e suburbanas e gerando ainda um maior número de deslocações e 
obviamente um maior congestionamento do tráfego.  

As consequências desta prevalência de modelos territoriais de génese espontânea, ao arrepio de 
políticas sustentáveis de ordenamento urbano, são bem visíveis e de elevadíssimos custos, quer em 
termos de competitividade económica, quer em termos de sustentabilidade ambiental e paisagística. 

Se é verdade que as nossas cidades passaram por um processo de suburbanização, com um número 
cada vez menor de pessoas a viver nos centros genuínos, estes cada vez mais cheios de lojas e 
escritórios, é também verdade que o concomitante crescimento da frota automóvel e do tráfego urbano 
veio ainda colocar mais pressão e graves problemas aos centros históricos das cidades (com o seu 
habitual traçado de ruas estreitas, pouco adequado à utilização de veículos a motor). Para além dos 
problemas físicos causados pelo congestionamento do tráfego, o estacionamento em ruas e praças que 
não foram concebidas para esse fim representa visualmente uma intrusão extrema e impede a 
utilização das ruas pelos peões.  

Contudo, enquanto nalgumas cidades o movimento para os subúrbios continua a processar-se, 
passando os centros a ser ocupados por famílias de baixo rendimento que vivem ao lado de enclaves 
de escritórios, noutras, as vantagens e o estímulo de viver na cidade está a ser redescoberto. Para que 
esta tendência se mantenha, o ruído que leva pessoas a procurarem a calma do campo deve ser 
reduzido, a qualidade do ar melhorada e os espaços abertos recuperados aos parques de 
estacionamento e ilhas de trânsito. 

Recriar a cidade diversificada e multifuncional constitui, portanto, um projecto económico e social 
para o qual a qualidade de vida não é um factor de luxo mas antes um factor essencial, e tal mudança 
de paradigma só ocorrerá se for acompanhada, em simultâneo, pela procura de crescentes níveis de 
eficiência energética e ambiental.  
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Fig.2.17 - O automóvel e o declínio urbano [14] 

 

2.2 POLÍTICAS DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL  

2.2.1 A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL COMO PEDRA ANGULAR DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

“Sustainable transportation is an aspect of global sustainability, which involves meeting present 
needs without reducing the ability of future generations to meet theirs.”[13] 

Existe, actualmente, uma ampla evidência de que os sistemas de transporte, em particular urbanos, são 
insustentáveis, corolário dos crescentes níveis de congestionamento do tráfego, poluição e ruído, do 
consumo de solo, de espaço urbano e de recursos naturais não renováveis, do crescimento 
desmesurado, desorganizado, desconexo e disperso das cidades e respectiva redução da biodiversidade 
e riqueza ecológica.  

Paralelamente, se ao desenvolvimento sustentável subjaz a intenção de atender às necessidades 
presentes sem nunca, contudo, comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem as suas, e 
sabendo que os actuais padrões de mobilidade acarretam consequências negativas sociais, económicas 
e ambientais a nível da cidade e que certamente estas se repercutirão nas futuras gerações, então, para 
fazer do desenvolvimento sustentável uma realidade, impõe-se uma abordagem na qual as políticas de 
mobilidade e de transportes deverão ser consideradas como basilares. 

Falar de desenvolvimento urbano sustentável implica, portanto, forçosamente falar de mobilidade 
sustentável; e falar desta significa, subsequentemente, passar a incorporar no planeamento dos 
transportes as mesmas preocupações que regem um tal desenvolvimento sustentável, isto é, as 
decisões políticas decorrentes do planeamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbanos deverão 
integrar as dimensões económica, social e ambiental e, sobretudo, deverão passar a operar segundo um 
amplo leque de objectivos, em detrimento de responder puramente a curto prazo e a pressões de índole 
exclusivamente económico. 

Estas três dimensões - ambiental, económica e social - deverão partilhar a esfera de acção sobre a qual 
gravitam as decisões políticas a tomar e que, seguramente, pautarão o sucesso ou insucesso da 
sustentabilidade dos sistemas de mobilidade. Nesta visão tripartida, o transporte público deverá 
desempenhar um papel central e ser sempre tomado como uma pedra angular e um componente 
dinâmico e insubstituível de qualquer proposta de solução de sustentabilidade futura das cidades: “A 

Mais investimento em 
estra das e parques de 

estacionamento 
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mobilidade sustentável é segura para o meio ambiente, justa do ponto de vista social e viável 
economicamente, e o transporte público desempenha um papel importante nestes três âmbitos.”[14] 

De uma forma genérica, a União Internacional dos Transportes Públicosvii (UITP) define sistema de 
transportes sustentável de acordo com os três pontos, a seguir transcritos: 

� “Allows the basic needs of individual and societies to goods, jobs, education, leisure and 
information to be met safely and in a manner consistent with human and ecosystem health, and 
with equity within and between generations;”[13] 

� “Is affordable, operates efficiently, offers choice of transport mode, and supports a vibrant 
economy;”[13]  

� “Limits its emissions and waste to within the planet’s ability to absorb them, minimizes 
consumption of non-renewable resources, the use of land and the production of noise, and reuses 
and recycles its components whenever possible.”[13] 

Uma política de mobilidade sustentável será, então, aquela que promova os modos amigos do 
ambiente, a melhoria do sistema de transportes públicos e a subsequente redução da necessidade de 
recorrer ao uso de automóvel privado, diminua a congestão do tráfego, melhore o ambiente e a 
qualidade de vida dos cidadãos e proteja os mais desfavorecidos, socialmente e em termos de 
mobilidade.  

Por último, cabe referir a importância de uma educação cívica como estratégia para a aplicabilidade e 
exequibilidade destas políticas de mobilidade sustentável e, portanto, para a mudança dos 
comportamentos menos sustentáveis. “O fascínio pelo automóvel – talvez uma das maiores invenções 
do século XX e sem dúvida um ícone da liberdade individual – só pode ser atenuado por uma 
consciência cívica que nos permita prescindir da sua utilização quando tomarmos a consciência de 
que outros direitos, mais colectivos e globais, nos exigem moderação e racionalidade no seu uso, ou 
mesmo o substituamos por alternativas que estão ao nosso alcance, mas que teimamos em não 
considerar viáveis”.[18] Por outras palavras, impor apenas restrições está condenado a falhar: as 
pessoas estão mais abertas e disponíveis a contribuir para as mudanças quando estão 
consciencializadas e sensibilizadas, e são envolvidas e participantes nos processos de decisão e 
resolução dos problemas. Talhar uma mobilidade sustentável acarreta, portanto, a combinação de 
vontades, de esforços individuais e suporte institucional, concretizados numa consciência cívica activa 
e por instrumentos capazes de promover uma nova concepção de mobilidade. 

Com efeito, as políticas de mobilidade sustentável deverão ser definidas, sobretudo, como um caminho 
para a alteração dos modos e estilos de vida, bem como para alteração da organização global da 
sociedade. Ou seja, é pertinente adoptar soluções que impliquem não só o recurso a novas tecnologias 
e o investimento em infra-estruturas mas, acima de tudo, impliquem aprender a pensar e a agir de 
forma colectiva e não unicamente individual: “Sem essa mudança de mentalidade é difícil conseguir 
que o individualismo egoísta não se sobreponha ao interesse da maioria e das gerações vindouras, ou 
que a indiferença não ceda o lugar à solidariedade”.[18]  

Em suma, os sistemas territoriais das grandes cidades transformaram-se e os padrões de mobilidade 
das pessoas ganharam novas formas e novas exigências, mais complexas, que urge compreender e, 
sobretudo, resolver. É neste quadro exigente de aumento excessivo do uso de transporte individual e 
da modificação das necessidades e padrões de mobilidade que são prementes acções globais, 
transversais e integradas de uma verdadeira política de cidade, na qual os sistemas de mobilidade 
sejam tomados com um dos pilares estruturantes e como condição essencial para o pleno exercício de 
direitos de cidadania como o direito à Qualidade de Vida, à Liberdade de Expressão e Associação, à 
Informação, à Dignidade Social e à Capacidade Civil, bem como à Igualdade de Oportunidades no 
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acesso à Educação, à Saúde, à Habitação, ao 

 

2.2.2 DIRECTRIZES PARA UMA POLÍTICA DE 

2.2.2.1 As Três Traves-Mestras  

Depois de analisados os objectivos gerais e as esferas de acção que definem uma política de 
mobilidade sustentável, pretende-se com este segundo subcapítulo e uma reflexão mais contundente e 
concretizada do que deverão ser as boas práticas no âmbito destas políticas.

Para começar, poder-se-á dizer que as traves
sustentável serão três, o planeamento do território, 
dos transportes público, que, sem 
identificados “factores de risco” (Fig.
congestionada e, portanto, energeticamente e ambientalmente insustentável, corresponderão aos 
factores-chave da implementação e do desenvolvimento de um sistema de mobilidade urbano 
sustentável. 

De facto, se não é possível nestas problemáticas,
correspondências biunívocas entre os problemas e as soluções, por análise da experiência e por 
analogia entre exemplos, é possível, contudo, dizer
sucesso neste âmbito, mesmo que apenas num sucesso parcial e/ou restrito a um certo período de 
tempo, são políticas que se têm orientado para
do uso indiscriminado do automóvel, a promoção do transporte público
crescimento urbano. 

Fig.2.18 - As três traves

Na área do urbanismo e como exemplos destas intervenções poder

� o desenvolvimento de áreas urbanas onde coexistam várias actividades, em vez da especialização 
monofuncional, e onde seja possível aceder a pé e comodamente aos equipamentos colectivos de 
bairro e ao comércio e serviços de uso mais frequente;

� a criação de zonas e percursos pedonais nas áreas históricas e nos bairros residenciais, bem como 
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procura de transportes, por exemplo, associando parques desportivos com centros culturais e de 
espectáculo, etc.; 

� o evitar da dispersão do crescimento urbano ou do predomínio de tipologias de baixa densidade 
populacional.  

Ao nível dos sistemas de transporte, as acções mais bem sucedidas decorrem de: 

� introdução e reestruturação dos modos urbanos, suburbanos e interurbanos, quer no que respeita à 
criação de novas infra-estruturas de apoio, numa primeira fase, quer no que respeita, 
seguidamente, ao desenvolvimento de software de integração intermodal – horários, bilhética, 
preçário, organização da informação, divulgação, etc.; 

� melhoria da acessibilidade às paragens e estações de transporte público; 

� adopção de sistemas tarifários integrados e com validade temporal (um mesmo título de 
transporte é valido para todos os operadores e durante um determinado período de tempo, por 
exemplo); 

� investimento no aumento da atractividade do transporte público pelas condições oferecidas, 
nomeadamente pelo preço, pela frequência, pela velocidade, pela regularidade e cobertura 
espacial que proporcionam, etc.. 

Muitas outras medidas e intervenções existem e são referência presente na literatura da especialidade. 
Talvez por esta mesma razão, ou simplesmente porque não se pretende com esta dissertação uma 
simples enumeração das intervenções de sucesso e/ou de fracasso, como exemplos taxativos do que 
deverá ou não ser uma política de mobilidade sustentável, a abordagem que se segue é feita em 
concordância com uma perspectiva opinativa e estruturada segundo três estratégias concretas, 
obrigatórias e, portanto, chaves para uma mobilidade urbana sustentável: racionalização do sistema de 
transportes, integração de instrumentos de gestão do estacionamento nas políticas de mobilidade e a 
qualificação, transversal a todas as intervenções, do espaço público.  

 

2.2.2.2 Racionalização do Sistema de Transportes 

Um dos desígnios fundamentais de qualquer política de mobilidade sustentável presume-se ser o 
aumento da mobilidade propriamente dita, em prol de uma maior qualidade de vida, de uma maior 
justiça social e, até, de uma economia mais forte.  

Se é verdade que para um conjunto muito significativo de pessoas, nomeadamente crianças, idosos e 
todos aqueles que devido aos baixos recursos não possuem veículo automóvel próprio, a única 
manifestação de mobilidade (pelo menos motorizada) se deve aos sistemas de transporte público e que, 
por outro lado, a degradação das condições de circulação devido ao congestionamento do tráfego 
penaliza fortemente estes mesmos transportes públicos, não é verdade, ainda que aparentemente 
paradoxal, assumir-se que a solução para uma mobilidade sustentável passe exclusivamente pelo 
recurso a estes.  

A ênfase dada, nesta dissertação, ao papel de destaque que os transportes públicos deverão ter não 
poderá ser nunca confundida com uma atitude primária contra o transporte individual e o carro 
próprio.  

Esta racionalização dos transportes, estratégia fulcral para uma mobilidade sustentável, segundo o 
ponto de vista desta dissertação, implica exactamente que todos os modos sejam tomados como parte 
integrante do sistema, sendo que todas as intervenções deverão almejar o favorecimento da utilização 
racional e sobretudo complementar dos vários modos, fazendo com que cada um deles desempenhe o 
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papel para que tecnologicamente está mais preparado e foi concebido, de forma a propiciar uma maior 
adequação dos transportes às necessidades de quem os usa e deles depende para a sua mobilidade. 

Tal implica, portanto, que o automóvel deva ser considerado como uma das componentes essenciais 
do sistema de transportes, ainda que se deva caminhar para a gradual diminuição do seu peso por 
aumento dos sistemas alternativos, sobretudo em meio urbano central. Aliás, o desenvolvimento de 
experiências de sucesso como as de carsharingviii  têm mostrado como a redução do número de 
automóveis nas cidades poderá passar, ironicamente, por novas formas de gestão da mobilidade que 
recorrem exactamente ao próprio automóvel. 

A questão que se coloca, portanto, não é a de uma dicotomia entre transporte público e transporte 
individual, como se se tratasse de uma decisão individual e de uma fatalidade que se toma para 
sempre, mas antes a da aprendizagem para a utilização de múltiplos sistemas de transporte, de forma 
alternada e/ou de forma complementar, na medida das vantagens obtidas (em tempos de deslocação e 
em custos) com cada solução, em cada caso, em cada hora. 

Sabendo-se que não é possível que o aumento da motorização abrande, se for essa a opção dos 
indivíduos, a atenção política deverá, então, incidir em perceber e fazer os cidadãos perceber se para as 
necessidades intra-urbanas o automóvel constitui, no futuro, um modo vantajoso que justifique a sua 
utilização intensiva, em face do crescente nível de congestionamento e da substancial melhoria das 
condições e eficácia dos modos alternativos. 

O aumento da competitividade da cidade deverá passar, portanto, pela viabilização de uma 
multiplicidade de modos de transporte, naturalmente incluindo o automóvel: é óbvia a necessidade de 
muitas famílias manterem o carro próprio como forma de garantirem pluralidade de oportunidades na 
equação das necessidades de transporte nos espaços urbanos.  

A título de exemplo deste papel do automóvel no sistema de mobilidade urbano, poder-se-á referir a 
discussão actual e amplamente instalada sobre a abolição ou não do automóvel nas zonas urbanas 
centrais. Se aparentemente a resposta é fácil e óbvia, alguns exemplos têm mostrado que a restrição 
excessiva da acessibilidade em carro próprio produziu a aceleração da dispersão das periferias por 
expulsão do centro das actividades mais dependentes da acessibilidade automóvel, com consequências 
gravosas nos maiores crescimentos das taxas de motorização e dos problemas de congestionamento 
em malhas periurbanas. Limitar a utilização do automóvel particular nos centros acaba por ser uma 
necessidade imperativa, mas é grande o risco desse processo acelerar a sua especialização funcional e 
social. A cidade de Zurique, que limitou seriamente a utilização no centro a par de um considerável 
investimento em transportes colectivos, acaba por ser, a seu modo, um testemunho. 

Foram sobretudo as actividades de rendimentos médios e modestos que se deslocalizaram para a 
periferia mais adequada ao seu modo de vida, às suas mobilidades e aos seus recursos. O emprego 
pouco qualificado abandonou também massivamente a zona central, sendo substituído por funções 
terciárias de gama alta (…) o êxodo de residentes abrandou nos últimos anos, porque praticamente já 
só restava no centro da cidade quem não necessita de carro próprio, quem não tem capacidade 
económica para o adquirir ou quem pode pagar soluções alternativas caras (aluguer ou táxis) (…) a 
taxa de motorização no centro de Zurique é de facto baixa (387 veículos/1000 habitantes, valor 
apesar de tudo superior ao de Paris); mas no Cantão7 esse valor é de 445 (superior ao das grandes 

                                                
 
7 Cantão (na Suíça) corresponde a uma divisão administrativa e política que, grosso modo e salvaguardando as respectivas 
diferenças históricas, tem equivalência a um distrito em Portugal; neste caso, o autor refere-se, de entre os 12 Cantões 
existente na Suíça, ao Cantão de que Zurique é capital; 
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aglomerações francesas e aproximadamente igual à média suíça). Dito de outra forma, a política 
seguida em Zurique é um sucesso para os transportes colectivos mas, longe de limitar o tráfego 
global, talvez o tenha aumentado. Ela não abrandou significativamente o desenvolvimento do 
automóvel. Ela não estruturou o desenvolvimento periférico, contribuindo ao contrário para a 
especialização funcional e social do centro e produziu sérios efeitos de desigualdade (…) este 
exemplo de Zurique, tantas vezes citado pelo seu voluntarismo em matéria de transportes colectivos e 
pela sua atenção para os problemas ambientais, mostra claramente que as mobilidades estão 
estruturalmente associadas às dinâmicas económicas, sociológicas e urbanas contemporâneas, pelo 
que toda a acção visando actuar sobre elas devem ser globais”.[3] 

Este exemplo deixa bem evidente a necessidade de uma articulação transversal, global e integrada 
entre intervenções no domínio do planeamento dos transportes com políticas de urbanismo e de 
ordenamento do território. Isto é, é preciso procurar sempre as razões que levam determinados fluxos a 
tomar lugar e, reciprocamente, a forma como as propostas para escoar os fluxos gerados ou a 
localização de determinados terminais de um modo de transporte vão afectar as condições de ocupação 
do solo e a concepção orgânica e funcional da própria cidade. 

Até recentemente, as políticas de transportes consistiam, fundamentalmente, na expansão da rede 
viária e na optimização da sua gestão, designadamente através do fecho de malhas, construção de 
desnivelamentos, instalação de sistemas automáticos e centralizados de apoio à regulação e controlo 
de fluxos e de intersecções, etc. Esta política, sendo inevitável em determinada fase de crescimento 
das cidades e apesar de evidenciar uma atitude de resolução de problemas concretos, acabou, também, 
por constituir uma promoção do designado ciclo do congestionamento automóvel. 

Urge, portanto, uma nova filosofia de abordagem para as intervenções ao nível dos sistemas de 
transportes, filosofia essa que deverá assentar numa racionalização dos transportes concretizada pelo 
desenvolvimento de sistemas multi e intermodais e pela criação de corredores próprios para cada 
modo. 

O desenvolvimento de uma multiplicidade de oportunidades em termos de transportes públicos e 
privados (comboio, metro, eléctrico, autocarro, automóvel, bicicleta, a pé) terá como desígnio quer a 
viabilização de um modelo urbano compacto e com forte mobilidade interna, quer a diminuição da 
actual hiper-dependência do automóvel no espaço urbano que, como se sabe, nos últimos anos muito 
tem contribuído para a acelerada degradação e desqualificação generalizada do espaço público central 
ou não central.  

A inversão da actual situação só será possível, portanto, com o aumento da utilização de modos de 
transporte alternativos públicos, em complementaridade com a bicicleta e com o modo a pé, cuja 
expressão é muitas vezes significativa apesar das deficientes condições em que opera. Este 
desenvolvimento de uma oferta de múltiplas alternativas só será possível através da afectação do 
espaço aos modos de transporte actualmente estrangulados ou inexistentes, e tal só poderá ser feito à 
custa da redução do espaço disponibilizado ao automóvel e que, em muitos casos, se mostra até de 
grande ineficácia precisamente porque dispõe de espaço em demasia.  

Tal política será, contudo, de muito difícil validação pública uma vez que não é simples tomar 
decisões e fazer compreender soluções que alterem os hábitos enraizados, apesar das disfunções, 
irracionalidades e seus actuais custos, quando as alternativas não são ainda demonstráveis. A 
prossecução de uma política de redução do espaço automóvel terá, por isso, de se basear na cabal 
explicitação e explicação do aparente paradoxo: se o sistema viário não funciona na cidade porque há 
défice de espaço viário, então será necessário reduzir ainda mais o espaço dedicado à circulação 
automóvel como forma de promover sistemas alternativos de mobilidade. 
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2.2.2.3 A Gestão do Estacionamento como Componente Essencial do Sistema de Mobilidade  

“Uma política de estacionamento, devidamente integrada e coordenada com as restantes estratégias 
de gestão da mobilidade, apresenta-se como um valioso instrumento para que se possa inverter, ou 
pelo menos atenuar, o condicionamento da qualidade de vida dos cidadãos de muitas das cidades de 
média e grande dimensão, devido ao aumento do congestionamento rodoviário, do estacionamento 
ilegal e do aumento da poluição atmosférica e sonora, resultantes do acentuado aumento da posse e 
uso do automóvel particular a que se tem assistido nas últimas décadas”.[19] 

De facto, dos instrumentos de gestão da mobilidade, as políticas de gestão do estacionamento 
apresentam-se como uma das que maior potencial revela para controlar os níveis de utilização do 
automóvel, particularmente nos espaços urbanos mais sensíveis. É, precisamente, nesta capacidade de 
promover os modos de transporte mais sustentáveis, pelo controlo dos níveis de utilização do 
automóvel, e na capacidade subsequente de promover o desenvolvimento urbano e económico e a 
melhoria da qualidade de vida, que reside a relevância e a pertinência de se passar a considerar o 
estacionamento, quando devidamente coordenado com as políticas de planeamento dos transporte e de 
urbanismo, não só como uma simples infra-estrutura necessária ao parqueamento dos automóveis mas 
também como uma componente indispensável do sistema de mobilidade urbana.  

Como afirmava já Carlos Rodrigues em Gestão do Estacionamento: Instrumento Base de Apoio a 
Uma Política de Mobilidade, “o estacionamento é um instrumento valioso na definição e 
implementação das políticas urbanas devido à ligação forte a um conjunto vasto de objectivos de 
política urbana, à influência decisiva na política de mobilidade, à facilidade, rapidez e baixos custos 
de implementação, à flexibilidade de soluções e ainda devido a poder ser fonte de receitas a utilizar 
no financiamento de transportes mais sustentáveis”.[12] 

Ao nível da gestão do estacionamento propriamente dito, a definição de níveis de atractividade do 
modo automóvel, configurados na (in)disponibilidade de diferentes níveis de oferta de 
estacionamento, apresenta-se como um dos instrumentos mais interessantes para a implementação de 
uma política de mobilidade coerente e sustentável, pelos reflexos óbvios na repartição modal. Dito de 
uma outra forma, o objectivo base, subjacente a esta estratégia de definição de níveis de atractividade 
do modo automóvel, é o de estabelecer uma restrição diferenciada ao uso deste, restrição essa que 
deverá ser associada aos diferentes tipos de deslocações (por exemplo, ao emprego, a negócios, a lazer 
ou a actividades de carga e descarga) e determinada em função do grau de transferibilidade para 
modos mais sustentáveis, nomeadamente o transporte público, e do grau de disponibilidade destes. 

O intuito será, então, o de estabelecer a coerência entre os padrões de qualidade de vida desejados 
pelos cidadãos, as suas opções fundamentais de estilos de vida, definidos em função do tipo de espaço 
urbano (comercial, residencial, serviços, histórico, etc.), e o tipo de mobilidade que se pretende para 
essa mesma zona. 

Assim, o controlo do estacionamento existente passará por uma definição dos níveis (quantidades) e 
tipologias (pago ou não pago, em parques ou na via pública) de oferta de estacionamento em função 
quer da capacidade real e ambiental da rede viária, quer do nível de acessibilidade oferecido ou 
pretendido pelos modos alternativos mais sustentáveis, e sobretudo em função de uma gestão global da 
acessibilidade. A concretização desta gestão do estacionamento passará, portanto, pela criação de 
zonas de estacionamento controlado nos centros das cidades, com o propósito de deslocar o 
estacionamento de longa duração para a periferia, adoptando para tal, tarifas que promovam a 
rotatividade dos lugares (tarifas progressivas ao longo do tempo), ou então pela fixação de períodos de 
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estacionamento com duração máxima (aplicável essencialmente na via pública). Paralelamente 
deverão ser implementados serviços Park & Rideix, com o intuito de criar condições que potenciem o 
uso do transporte público em complementaridade com o automóvel, isto é, condições que permitam 
redução substancial do tráfego rodoviário nos centros das cidades, particularmente nas horas de ponta. 
Para novos empreendimentos deverão ser fixados valores mínimos para a oferta de estacionamento, 
que garantem a acessibilidade não servida por outro meio de transporte mas, ao mesmo tempo, 
deverão ser estabelecidos valores máximos de oferta de estacionamento tendo em conta, tal como 
anteriormente mencionado, a capacidade da rede viária e uma gestão global da acessibilidade. 

A definição do nível de oferta de estacionamento adequado é, no entanto, um assunto que levanta 
dificuldades e controvérsias significativas. Se, do ponto de vista estritamente económico, o número de 
lugares a disponibilizar poderá ser o que potencia a rentabilidade dos empreendimentos (em particular 
do sector terciário), do ponto de vista social e ecológico é normal pretender-se restringir o acesso por 
automóvel particular de modo a manter um ambiente urbano que permita uma vivência mais saudável, 
física e mentalmente, para os seus cidadãos. 

Por último, é premente ter sempre em consideração a contextualização das intervenções, de forma a 
tentar antever quaisquer repercussões negativas que possam vir a ocorrer da aplicação destas mesmas 
restrições. Tal como já alerta Carlos Rodrigues, uma vez mais, em Gestão do Estacionamento: 
Instrumento Base de Apoio a Uma Política de Mobilidade, “a implementação de acções dissuasoras 
da utilização do transporte individual, quando não integradas numa estratégia global e não 
percebidas pelos cidadãos como um contributo positivo para a respectiva qualidade de vida, poderá 
conduzir ao abandono das áreas centrais das cidades pelos residentes e à deslocalização das 
empresas para a periferia das cidades, ou seja, à desertificação dos centros urbanos”.[12] 

De facto, é necessário ponderar a implementação de restrições à oferta de estacionamento, 
nomeadamente no que concerne à possibilidade de diminuir a atractividade de certas áreas urbanas 
consolidadas em relação a outras áreas suburbanas menos restritivas, sobretudo quando estas restrições 
ao transporte individual em meio urbano denso, quer ao nível da circulação quer do estacionamento, 
são introduzidas enquanto não estão criadas alternativas que ofereçam claras vantagens para os 
utentes. Da mesma forma, dever-se-á ter em conta a dimensão das cidades, uma vez que, em 
aglomerados populacionais de pequenas dimensões ou zonas de reduzidas densidades populacionais, 
os transportes públicos não são economicamente viáveis, pelo que as medidas restritivas de uso do 
automóvel poderão afectar negativamente as condições de mobilidade dos cidadãos.  

Poder-se-á dizer, portanto, que esta quantificação da oferta de estacionamento a impor deve incorporar 
critérios que assegurem um desenvolvimento socio-económico sustentável, coerentes com 
necessidades reais e com a acessibilidade em automóvel particular de cada espaço urbano.  

 

2.2.2.4 (Re)qualificação do Espaço Público 

Mais do que uma estratégia de acção, a (re)qualificação do espaço público acaba por ser uma 
consequência inevitável para o sucesso das políticas supra mencionadas. Isto é, uma vez que para uma 
mobilidade sustentável, é forçoso reduzir o espaço do automóvel na cidade, tal significa, então, que da 
aplicação dessas políticas passará a existir um excedentário de espaço público, o que, por si só, 
constitui uma mais-valia para os sistemas de mobilidade e um factor a abonar a própria 
(re)qualificação urbanística da cidade. 

Assim, a redução do espaço automóvel, expressa quer na eliminação de estacionamento, quer na 
redução da largura das vias de circulação, constitui uma reserva de espaço que poderá ser 
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disponibilizada para o alargamento generalizado dos passeios, por um lado e, por outro, para a 
viabilização de corredores dedicados (corredores sobre carril para metro ligeiro de superfície ou 
eléctrico, corredores bus e ciclovias). Em ambos os casos, esta redistribuição dos espaços de 
circulação constitui uma mais-valia de extrema importância para a mobilidade, pois permite, por uma 
lado, melhorar as condições de circulação do tráfego pedonal (extremamente importante), por outro, a 
introdução de corredores exclusivos para os modos alternativos e, por último, permite ainda a 
existência de ciclovias que, dependendo da culturalidade e contextos locais, poderão assumir-se como 
simples circuitos de carácter lúdico e de manutenção física, ou corresponder a um nível mais baixo de 
transporte.  

Por sua vez, o alargamento dos passeios, que deverá ocorrer em concordância com a política de 
mobilidade que aí se pretende estabelecer, permitirá, por exemplo, uma arborização em grande escala 
das ruas da cidade. Esta arborização dos arruamentos, até recentemente em desuso em muitas cidades 
europeias, por razões de optimização do tráfego e do estacionamento, da conservação das infra-
estruturas e da redução dos custos de manutenção e limpeza urbana, servirá o desígnio último da 
(re)qualificação urbanística e da valorização ambiental do espaço público. No entanto, tal política 
exigirá a substituição do estacionamento de superfície, sobretudo para moradores e actividades, pelo 
que, a dotação de estacionamento próprio para estes será, a prazo e de forma gradual, condição 
necessária para o alargamento e arborização de passeios, assim como para a criação de corredores 
próprios para os modos alternativos e bicicletas; e esse investimento não poderá ser de localização 
indiscriminada, mas terá de ser programado à medida que se concretize a redistribuição funcional dos 
espaços de circulação, caso contrário estar-se-á a promover mais acessibilidade automóvel.  

Por todos estes motivos, a redução do espaço atribuído ao automóvel constitui um importante factor de 
(re)qualificação do espaço público, na medida em que obriga a racionalizar objectivos, ajustar as 
medidas e critérios de projecto, e constitui, ainda, a chave para o aumento da segurança em cenários de 
não congestionamento e de eficácia do sistema de circulação. Mas, esta relação não é inevitável, ou 
seja, não chega a redução do espaço automóvel para se obter essa alteração qualitativa do espaço 
público e, simultaneamente, a resolução dos problemas de mobilidade; será, ainda, necessário 
adicionar vontade estratégica de alterar as actuais distribuições funcionais dos espaços de circulação, 
no sentido da qualificação urbanística e ambiental das cidades.  

 

Em suma, e ainda que a abordagem às Políticas de Mobilidade Sustentável que se faz na presente 
dissertação sejam de carácter prospectivo e qualitativo, importa reter a seguinte ilação: as estratégias 
que se deverão preconizar não são as de resolução do trânsito, mas antes as da sua conservação e 
gradual redução à medida que se desenvolvem outras alternativas. É nesta perspectiva que a 
sofisticação dos instrumentos de gestão são uma faca de dois gumes, na medida em que, resolvendo 
estrangulamentos, também aumentam a acessibilidade e, por sua vez, a apetência ao aumento do 
tráfego. Para não resultarem em aumento da atractividade, terão, então, de ser aplicadas a par da 
racionalização da oferta de infra-estrutura viária (tendo em vista aumentar a eficácia em menos 
espaço), segundo perspectivas globais, transversais e integradas, actuando de forma concertada com 
vários instrumentos de planeamento e urbanismo e, sobretudo, segundo critérios que incorporem 
preocupações ambientais, económicas e sociais. Na actualidade, a questão não é, portanto, a do 
dimensionamento da infra-estrutura viária em função da evolução da procura, mas antes a definição de 
estratégias que dominem esse crescimento pelo lado da contenção da oferta de nova infra-estrutura 
viária, a par com o desenvolvimento de múltiplas alternativas de transporte. 

  



Dinâmicas da Mobilidade – o caso do Porto 
 

35 

 

 

 

 

 

3 
3 ESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL DO 

PORTO - DINÂMICAS E PADRÕES 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

“A cidade contemporânea ultrapassou claramente os seus limites administrativos, para se 
transformar num complexo sistema territorial.”[20] 

De facto, o crescimento urbano, e mais concretamente a periferização que daí adveio, tem-se revestido 
de enorme complexidade e diversidade, pelo que não se poderá furtar, actualmente, ao conceito de 
periferia e às relações que esta mantém com o centro. Enquanto vastas áreas envolventes dos grandes 
centros urbanos, as periferias apresentam grande diversidade e mesmo algumas assimetrias aos níveis 
sócio-demográfico, da estrutura económica, da composição social e ainda no tipo e intensidade de 
relações que mantêm com o centro, traduzindo-se essa diversidade numa hierarquização dos espaços 
concelhios em diferentes níveis de centralidade/periferização. Porém, as propriedades das periferias 
metropolitanas não se esgotam nestas fragilidades, sobejamente conhecidas, nem nos modos de vida 
periféricos, pautados por fortes pendularidades casa-trabalho-consumo que determinam e que Isabel 
Guerra define como “uma permanente distância ao centro”. [21] São igualmente importantes as 
potencialidades sociais e económicas que encerram, verdadeiras traves-mestras na estruturação e 
coesão funcional do território e, subsequentemente, das mobilidades que este anui. Daí que a perda de 
importância, em termos populacionais, verificada a dada altura nas cidades-centro em prol das suas 
periferias, a mais não corresponde que a uma recomposição funcional e social dos espaços 
metropolitanos, longe de uma tendência contrária à metropolização e/ou de uma visão mais 
catastrófica, tantas vezes veiculada, de declínio das grandes cidades. Desta reorganização dos espaços 
no seio das metrópoles são exemplo os contemporâneos fenómenos de gentrification, ou seja, de 
afluência de categorias da população profissionalmente mais qualificadas, económica e culturalmente 
mais abastadas, aos centros das grandes cidades. 

Em 1995, François Ascher introduz o conceito de metapolis (do Grego µετά = “para além” + πολις = 
“cidades”) para expressar esta emergente recomposição funcional e social dos espaços metropolitanos, 
isto é, para se referir exactamente “à extensão, heterogeneidade e coesão funcional destes sistemas 
que ocupam vastos territórios interligados por transportes cada vez mais rápidos e onde as malhas 
urbanas se fragmentam e a ordem hierárquica das cidades se subverte, criando sistemas 
polinucleados e complementares que interagem num ambiente em que a urbanização difusa 
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prevalece.” [20] Na perspectiva preconizada por este autor, as áreas metropolitanas8 contemporâneas 
não são meras aglomerações, conurbações9 ou regiões urbanas: mais do que territórios são também 
modos de vida e modos de produção. Uma metrópole contemporânea, ou uma metapole nas suas 
palavras, corresponde, portanto, ao “conjunto de espaços em que a totalidade ou parte dos habitantes, 
das actividades económicas ou dos territórios está integrada no funcionamento quotidiano (ordinário) 
de uma metrópole (…) pelo que uma metapole constitui geralmente uma única grande bacia de 
emprego, de residência e de actividades, em que os espaços que a compõem são profundamente 
heterogéneos e não necessariamente contíguos.” [21] 

Assim, ao modelo de crescimento urbano radio-concêntrico das metrópoles, do centro para a periferia, 
assente na teoria dos lugares centraisx, perfilha-se, actualmente, um sistema de redes indutor de novas 
centralidades, ou seja, um crescimento urbano-metropolitano consubstanciado num conglomerado 
multicêntrico (poli-nuclearização). Nestes complexos sistemas territoriais, onde os lugares centrais 
perdem relevância, é dada primazia às dinâmicas urbanas que se desenham sobre o território, isto é, 
aos fluxos e relações que se desenvolvem entre cidades, indivíduos e instituições empresariais o que, 
de certa forma, explica a paulatina importância urbana atribuída às acessibilidades físicas.  

O resultado desta nova configuração urbana materializa-se, assim, num território polarizado pelos 
centros urbanos mais dinâmicos que, contudo, entre si mantêm vitais relações de mutualidade e de 
complementaridade funcional. 

Este acréscimo de escala e de complexidade, de que o Porto não é excepção, criou, indubitavelmente, 
um padrão urbano heterogéneo, fragmentado e, sobretudo, apenas legível em função das lógicas do 
sistema a que pertence: “o espaço relacional ou topológico emerge como um conceito chave para 
decifrar esta espécie de campo de forças em que o urbano se transformou, adquirindo uma 
plasticidade proporcional à permeabilidade, à facilidade com que nos movemos (pessoas, bens, 
informação), seja nos percursos regulares do quotidiano, seja noutras trajectórias de tempos e 
espaços mais longos e incertos.” [20] 

Em suma, os padrões de mobilidade da população não poderão, nunca, ser lidos dissociados das 
dinâmicas urbanas que efectivamente os pautam: é necessário contextualizar a cidade do Porto no 
sistema territorial a que pertence e, como se verá, com que estabelece profundos e privilegiados laços 
de interdependência. Só pela quantificação das pressões exercidas sobre os sistemas de mobilidade e 
da compreensão das relações estabelecidas entre as diferentes unidades territoriais se poderá reflectir 
sobre a melhor forma de conciliar o alcance da sustentabilidade ambiental, económica e social de 
quaisquer políticas de mobilidade e as expectativas, exigências e necessidades da população local.  

Partindo, então, de toda uma panóplia de informação existente e expressa nos vários estudos já 
realizados, este documento começa por enquadrar o Porto no contexto do arco metropolitano a que 
pertence (cidade região do Porto), para rapidamente enfocar e analisar as dinâmicas estruturantes que 

                                                
 
8 Conurbação consiste na unificação das malhas urbanas de duas ou mais cidades, como resultado do seu crescimento 
geográfico; ainda que este processo esteja, geralmente, na génese das regiões metropolitanas, o aparecimento destas não é 
necessariamente vinculado ao processo de conurbação. 
8 Não obstante as indefinições subjacentes ao termo metrópole, este é geralmente aceite para qualificar as principais 
aglomerações urbanas, de quaisquer países, com mais de 1 milhão de habitantes, que apresentem múltiplas funções e 
mantenham importantes relações económicas de âmbito regional e, até, nacional. 
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marcaram a última década do desenvolvimento na Área Metropolitana do Porto (AMP), em particular 
no que se refere às inter-relações com os concelhos vizinhos.  

Este cenário base servirá, por sua vez, de catapulta para uma compreensão holística dos padrões de 
mobilidade no Porto.  

 

3.2 A CIDADE REGIÃO DO PORTO 

A área litoral do Noroeste Português (Fig.3.2), na qual se insere o distrito do Porto, engloba parte dos 
distritos de Viana do Castelo, Braga e Aveiro e fixa um elevado quantitativo populacional a que 
corresponde uma grande densidade demográfica e uma continuidade urbana, característica dos tecidos 
difusos e densos.  

De acordo com os dados dos Censos de 1991 e 2001, esta área sofreu uma apreciável dinâmica 
demográfica na década passada, registando um crescimento de 10% que a destaca no país (cuja 
evolução não ultrapassou os 5%), estando povoada, em 2001, por uma população de 3 milhões de 
habitantes, dos quais 2,5 estavam urbanizados e 0,5 viviam “entre cidades”. A sua densidade 
populacional média era, em 2001, de 680 habitantes/Km2, o que, por um lado, se entende ser bastante 
elevado, dado que os padrões europeus consideram que os 500 habitantes/km2 [20] são o limiar da 
urbanidade e, por outro, espelha a contiguidade urbana (área urbanizada) que, em parte, está na génese 
deste grande arco metropolitano. 

Esta região encontra-se bem servida de infra-estruturas de mobilidade (Fig.3.2), que se dispõem de 
forma convergente sobre o “núcleo duro” deste sistema territorial, nomeadamente sobre o Porto e a 
sua coroa periurbana composta por algumas freguesias dos concelhos de Vila Nova de Gaia, 
Matosinhos, Gondomar, Valongo e Maia. Foi neste núcleo, que possui uma imagem urbana 
razoavelmente consolidada, que se instalou a maior parte dos equipamentos e se concentram as 
actividades estruturantes da região, tais como as actividades terciárias ligadas ao ensino superior, à 
saúde, à cultura, ao sector financeiro e às actividades logísticas relacionadas com o comércio 
internacional, o que permite que se afirme que “se está perante uma cidade região claramente 
polarizada pelo Porto, não obstante existirem outros núcleos que desempenham um papel 
fundamental na configuração e funcionamento da referida cidade região.”[20]  

O perfil económico é dominado pela indústria transformadora, localizada, essencialmente, na segunda 
coroa de concelhos envolvente ao referido núcleo da região, e é caracterizado pelo pendor exportador 
cujo entreposto é directamente polarizado pelo Porto. Domina um padrão de povoado disperso e 
extensivo [20] em que a residência, a indústria, os serviços e a agricultura em tempo parcial coabitam, 
dando origem a “tecidos urbano-rurais muito complexos”.[20] 

Por seu turno, a Área Metropolitana do Porto (AMP), constituída pelos concelhos de Espinho, 
Gondomar, Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde, 
fixa uma população da ordem dos 1,2 milhões de habitantes, bem como os principais equipamentos e 
actividades estruturantes da cidade região (Fig.3.1).  

Espacialmente, esta prolonga-se para norte, ao longo do eixo polarizado por Vila do Conde e Póvoa de 
Varzim e, para Sul, em direcção a Stª Maria da Feira, S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis. Para 
nascente, concomita com as conurbações não metropolitanas do Ave e do Sousa, grandes zonas 
industriais onde residiam, em 2001, respectivamente 350 mil e 160 mil habitantes. 

Numa segunda linha, relativamente ao centro da cidade região, localizam-se três cidades de média 
dimensão que possuem alguma autonomia relativamente ao seu centro: Braga, Viana do Castelo e 
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Aveiro. Braga é, indiscutivelmente, o segundo centro da cidade região, possuindo equipamento de 
elevada hierarquia e uma imagem urbana bem definida; Viana do Castelo constitui uma pequena 
centralidade com interesse para o Porto pela proximidade geográfica com a Galiza; e Aveiro, a sul, 
afirma-se pelo seu perfil industrial e pela existência de equipamentos ligados ao Ensino Superior e à 
Investigação. 

 

 

Fig.3.1 - Enquadramento geográfico dos concelhos da Área Metropolitana do Porto (no litoral Noroeste 

Português)  
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Fig.3.2 - A cidade região do Porto ([20] e [22] Adaptado)
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3.3 DINÂMICAS DEMOGRÁFICO-ECONÓMICAS EMERGENTES E ESTRUTURANTES DA AMP 

3.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como se havia mencionado no capítulo 2, o alastramento e dispersão do tecido urbano, o crescimento 
dos subúrbios e todo um conjunto de outros fenómenos que têm marcado o desenvolvimento dos 
espaços urbanos, têm implicações relevantes sobre a mobilidade. Disto é exemplo o aumento das 
distâncias percorridas diariamente em resposta ao maior afastamento entre os locais de origem e 
destino, a proliferação de zonas periurbanas pouco densificadas a troco da desertificação dos centros 
urbano, a necessidade crescente de recorrer a meios motorizados para vencer este mesmo aumento das 
distâncias diárias, e todo um conjunto de outras situações exploradas no capítulo 2.  

Ora se se pretende caracterizar e também interpretar e analisar os padrões de mobilidade no Porto, 
torna-se, evidentemente, imprescindível e capital primeiro compreender e visualizar o processo de 
desenvolvimento urbano recente da AMP. Daí que se tenha introduzido este capítulo, exactamente 
com o intuito de identificar as traves-mestras da morfologia territorial em que o Porto se insere, ou 
seja, com o objectivo de focalizar os factores económicos e demográficos determinantes para a actual 
ordem do território, e evidenciar os mais recentes paradigmas do seu desenvolvimento.  

Por último, e uma vez que a caracterização da mobilidade será referente ao ano 200110, optou-se por 
utilizar apenas os dados relativos aos Censos de 1981, 1991 e 2001, e, portanto, não incorporar neste 
documento estimativas mais recentes publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística. 

 

3.3.2 TENDÊNCIAS DE FIXAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

De acordo com os resultados dos Censos realizados em 2001, a AMP representava, nesse ano, uma 
massa demográfica de 1 260 680 habitantes, ou seja, um total populacional 7,9% maior que em 1991 
(taxa anual de 0,8%) e 12,8% superior que em 1981 (taxa anual de 0,64%).  

A este crescimento demográfico efectivo da AMP na última década correspondem, no entanto, 
dinâmicas populacionais espaciais bem díspares: se, por um lado, se verificou um aumento 
populacional nos concelhos da Maia, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia e 
Matosinhos, crescimento esse que foi superior inclusive ao verificado na década precedente (com 
excepção de Matosinhos que verificou um crescimento de apenas 10,1%, aquém dos 11,1% registados 
na década de 81/91), nos concelhos de Espinho e do Porto é notória a perda de população, 
especialmente neste último em que se registou um decréscimo ainda superior ao verificado entre 81 e 
91. 

Estes valores da evolução demográfica na AMP entre 1991 e 2001, presentes no Quadro 3.1, vêm 
definitivamente prolongar no tempo a tendência, já identificada nas décadas precedentes, de 
deslocalização da população residente no Porto para os concelhos vizinhos.   

Pela análise da figura seguinte (Fig.3.3), que representa a evolução das densidades populacionais na 
AMP registada na década de 91/01 (ao nível da freguesia), é possível, por um lado, visualizar este 
significativo “esvaziamento” da cidade do Porto e, por outro, apurar que este mais recente processo de 
desenvolvimento urbano da AMP se configura segundo um padrão de descentralização em forma de 
“anel”. Isto é, estas tendências de descentralização espacial da população residente consubstanciam-se 
quer na densificação populacional de um arco de freguesias adjacentes ao núcleo central (constituído 

                                                
 
10 A justificação para tal situação é apresentada no começo do capítulo 4. 
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pelo Porto e pelos espaços de urbanização mais consolidada de Matosinhos e Vila Nova de Gaia), quer 
pelo declínio demográfico deste mesmo núcleo. 

Quadro 3.1 - Evolução da população residente na AMP (1991-2001) 

Concelho 

População 

residente em 

1981 

População 

residente em 

1991 

População 

residente em 

2001 

Variação 

1981/1991 (%) 

Variação 

1991/2001 (%) 

Taxa anual de 

crescimento 

1991/2001 (%) 

Espinho 32 409 34 956 33 701 7,9 -3,5% -0,4% 

Gondomar 130 751 143 178 164 096 9,5 14,6% 1,5% 

Maia 81 679 93 151 120 111 14,1 28,9% 2,9% 

Matosinhos 136 498 151 682 167 026 11,1 10,1% 1,0% 

P. Varzim 54 248 54 788 63 470 1,0 15,8% 1,6% 

Valongo 64 234 74 172 86 005 15,5 15,9% 1,6% 

V. Conde 64 402 64 836 74 391 0,7 14,7% 1,5% 

V. N. Gaia 226 331 248 565 288 749 9,8 16,1% 1,6% 

Total* 790 552 865 328 997 549 9,5 15,3% 1,5% 

Porto 327 368 302 472 263 131 -7,6 -13,0% -1,3% 

AMP 1 117 920 1 167 800 1 260 680 4,5 7,9% 0,8% 

* Referente a todos os concelhos exceptuando o Porto                                                                     ([23] Adaptado) 

 

Fig.3.3 - Variação da população residente na AMP, entre 1991 e 2001 (%) [20] 

Este declínio demográfico do Porto (de 91 a 01), correspondente a cerca de 13% da população 
residente, não se distribuiu, por seu turno, também de modo uniforme por todo o território, sendo 
marcante nas freguesias mais centrais e na zona oriental da cidade comparativamente às zonas norte e 
ocidental (Fig.3.3.). Foz do Douro e Ramalde constituíram excepções à tendência geral de regressão 
populacional, na medida em que se observou uma estagnação da população residente na primeira 
freguesia e um ligeiro acréscimo na segunda (inferior a 5%). Em termos absolutos, Campanhã registou 
o declínio demográfico mais relevante, tendo perdido mais de 10 mil habitantes neste período, 
Cedofeita e Bonfim surgem nas posições imediatas, com menos 7 mil e 6 mil habitantes 
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respectivamente (Quadro 3.2).  

Quadro 3.2 - Evolução demográfica das freguesias do Porto, entre 1991 e 2001                                          

Freguesia População residente em 1991 População residente em 2001 Variação 1991/2001 (%) 

Aldoar 15 079 13 957 -7,4 

Bonfim 34 497 28 863 -17,1 

Campanhã 49 107 38 757 -21,0 

Cedofeita 32 066 24 784 -22,7 

Foz do Douro 12 231 12 235 0,0 

Lordelo do Ouro 22 421 22 212 -0,9 

Massarelos 9 336 7 756 -16,9 

Miragaia 4 771 2 810 -41,1 

Nevogilde 5 756 5 257 -8,6 

Paranhos 50 906 48 686 -4,3 

Ramalde 36 300 37 647 3,7 

Santo Ildefonso 14 431 9 759 -32,4 

São Nicolau 3 957 2 996 -24,3 

Sé 7 343 4 692 -36,1 

Vitoria 4 271 2 720 -36,3 

Santo Ildefonso 14 431 9 759 -32,4 

                       ([23] Adaptado) 

Este fenómeno, observável também noutras aglomerações urbanas europeias, surge, no entanto, 
atenuado nos seus efeitos pela progressão registada quanto ao número de famílias e por, nas freguesias 
mais centrais da cidade, as densidades populacionais apresentarem historicamente valores 
extremamente elevados (em 2001 estes valores eram superiores aos de qualquer outro espaço da Área 
Metropolitana do Porto – Fig.3.4).  

 

Fig.3.4 - Densidade populacional na AMP, em 2001 (Hab/Km2) [20] 
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Sem dúvida, a evolução do número de famílias é um aspecto fulcral para a avaliação dos efeitos de 
crescimento populacional sobre a pressão urbana, particularmente em contextos de crescimento 
negativo (o caso do Porto), na medida em que ao decréscimo demográfico não corresponde sempre a 
esperada redução do número de agregados familiares, o que, de certa forma, mascara os danos do 
referido declínio populacional. Assim, e apesar das fortes perdas demográficas registadas no concelho 
do Porto, verifica-se ainda, entre 91 e 01, um ligeiro aumento do número de famílias, de 1,4%, 
contudo inferior ao verificado na década precedente, de 2,4%. Analogamente, na AMP, em forte 
contraste com o lento crescimento da população, a evolução das famílias aí residentes foi, no mesmo 
período, de 23,4%, ou seja, um crescimento bastante elevado e que espelha a proeminente redução da 
correspondente dimensão média familiar de 3,3 indivíduos em 1991 para 2,9 em 2001. 

Quadro 3.3 - Evolução das famílias na AMP, entre 1991-2001 

Concelhos 
Nº famílias 

1981 

Nº famílias 

1991 

Nº famílias 

2001 

Dimensão 

média 

família 

1981 

Dimensão 

média 

família 

1991 

Dimensão 

média 

família 

2001 

Variação Nº 

famílias 

1981/1991 

Variação Nº 

famílias 

1991/2001 

Espinho 8 331 11 041 11 584 3,89 3,17 2,91 32,5% 4,9% 

Gondomar 35 210 42 421 54 567 3,71 3,38 3,01 20,5% 28,6% 

Maia 21 301 26 704 40 569 3,83 3,49 2,96 25,4% 51,9% 

Matosinhos 38 949 46 549 57 771 3,50 3,26 2,89 19,5% 24,1% 

P. Varzim 13 484 14 945 20 164 4,02 3,67 3,15 10,8% 34,9% 

Valongo 16 411 21 384 28 070 3,91 3,47 3,06 30,3% 31,3% 

V. Conde 15 741 16 755 23 829 4,09 3,87 3,12 6,4% 42,2% 

V. N. Gaia 60 203 74 519 99 096 3,76 3,34 2,91 23,8% 33,0% 

Total* 209 630 254 318 335 650 3,77 3,40 2,97 21,3% 32,0% 

Porto 97 029 99 324 100 696 3,37 3,05 2,61 2,4% 1,4 % 

AMP 306 659 353 642 436 346 3,65 3,30 2,89 15,3% 23,4% 

* Referente a todos os concelhos exceptuando o Porto                                                                                                           ([23] Adaptado) 

 

Da análise mais cuidada do quadro anterior, não deixa de ser importante destacar que o Porto é o 
concelho que apresentava, em 2001, a menor dimensão média familiar. Esta realidade, e como refere 
Paulo Conceição em Actividades Humanas e Dinâmicas Territoriais: Caracterização Ambiental da 
AMP é um corolário dos mais recentes fenómenos de afastamento das tradicionais formas familiares 
(como as dissoluções de uniões, a saída precoce dos jovens do seio familiar paterno entre outros) e, 
sobretudo, da crescente longevidade da população.  

De facto, o declínio da taxa de natalidade e relativa estabilidade da taxa de mortalidade verificados no 
Porto, contribuíram para o progressivo envelhecimento do perfil etário da população residente, como 
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bem ilustram os índices de envelhecimento11 e de dependência dos idosos12 que se apresentam no 
quadro seguinte (Quadro 3.4). 

Quadro 3.4 - Índice de Envelhecimento e de Dependência de Idosos na AMP (2001) 

Concelho Índice de Envelhecimento Índice de Dependência de Idosos 

Espinho 95,2 20,6 

Gondomar 63,2 15,2 

Maia 60,3 14,6 

Matosinhos 76,8 17,1 

Porto 147,4 28,7 

P. Varzim 58,9 16,1 

Valongo 54,8 13,5 

V. Conde 64,9 16,5 

V. N. Gaia 69,7 16,7 

AMP 80,4 18,6 

         ([23] Adaptado) 

No entanto, e ainda que seja tomado como paradigmático e generalizado o envelhecimento da 
população nas últimas décadas, quando comparados os índices da cidade do Porto com os dos 
restantes concelhos da AMP, é visível, sobretudo, o quão marcante este fenómeno é na cidade central: 
o Porto é o único concelho onde o peso da população com idade inferior a 15 anos é menor que o peso 
da população com idade superior a 64 anos, e onde a população idosa equivale a cerca de um terço da 
população activa. 

Na realidade, e não obstante a importância dos factores de crescimento natural para a referida 
regressão demográfica, estes números são, sobretudo, um reflexo de um outro fenómeno: os 
movimentos migratórios intra-metropolitanos. De facto, o rápido envelhecimento da população na 
última década está tacitamente associado com o papel determinante destes movimentos intra-
metropolitanos, geralmente relacionado a uma população jovem atraída pela oferta residencial de 
menor custo localizada em espaços menos centrais: “as periferias deixam de ser, definitivamente, o 
lugar de fixação de população imigrante de origem rural13, passando a concentrar, em número 
considerável, grupos etários mais jovens, ora descendentes dessa geração de imigrantes, ora casais 
jovens que aí mais facilmente resolvem as suas necessidades ao nível habitacional, em virtude da 
maior e mais barata oferta residencial.”[21]  

                                                
 
11 Relação existente entre o número de idosos (população com 65 ou mais anos) e o número de jovens (população com menos 
de 15 anos). 
12 Relação existente entre o número de idosos e a população activa (população com idades compreendidas entre os 15 e os 64 
anos, inclusive). 
13 Nos países do sul da Europa, e em Portugal também, o processo de metropolização tem sido simultâneo de uma 
urbanização mais clássica, ou seja, ancora numa emigração rural e concretiza-se pela extensão e densificação das grandes 
cidades; exemplos crassos deste processo de crescimento são os casos de Lisboa e do Porto. 
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Esta emergência de uma progressiva e gradual descentralização espacial da população, em particular 
da população jovem e/ou activa, torna-se ainda mais evidente quando se recorre ao método 
cartográfico das “temperaturas urbanas” proposto por Vazquéz em Temperaturas Urbanas – Um 
Método de Análise Demográfica na Área Metropolitana do Porto. (Fig.3.5).  

Baseando-se na avaliação dos efeitos acumulados exercidos quer pela população residente na unidade 
territorial administrativa em questão (no caso da Fig.3.5, a freguesia), quer pela população residente 
nas unidades territoriais envolventes, este método cartográfico permite “visualizar as dinâmicas de 
povoamento (e de despovoamento) num dado território sem que se incorporem as distorções 
normalmente provocadas pelos limites administrativos.”[32] Isto é, este indicador mede, para cada 
ponto, a totalidade do povoamento aí existente e envolvente, sendo que o peso da envolvência se 
exerce de modo directamente proporcional à sua população e inversamente proporcional à distância 
entre as duas unidades territoriais14.  

Ainda que, em valor absoluto, este indicador não permita interpretações directas, os seus desvios 
espaciais e as suas variações ao longo do tempo fazem emergir, com especial acuidade, as desiguais 
dinâmicas territoriais, com a vantagem, relativamente às cartas clássicas de densidade populacional, de 
diluírem perturbações associadas às fronteiras administrativas15.[32]  

Com efeito, com este indicador é possível medir os efeitos acumulados produzidos pela assimétrica 
intensificação populacional no território metropolitano, o que faz sobressair as principais zonas de 
“aquecimento” e “arrefecimento” demográfico do território.  

 

Fig.3.5 - Temperaturas Urbanas em 2001 (A), e Variação das "Temperaturas Urbanas" entre 1991 e 2001 (B), na 

AMP [24] 

                                                
 
14 “É o seu elevado nível junto às aglomerações urbanas que justifica a designação de Temperatura Urbana”. [32] 
15 O valor da “Temperatura Urbana”, expresso em habitantes por quilómetro (hab/km), é obtido através da seguinte expressão: �� �  ∑ ����	
	��  ; sendo: ��  = valor da temperatura para a base territorial pretendida; �	 = população das bases j do universo 

considerado; �	 = distância entre a base i e cada uma das bases j do universo considerado (a distância da base i a si própria é 

considerada igual à unidade). [32] 

 



Dinâmicas da Mobilidade – o caso do Porto 

 

46 

Indubitavelmente, e como já se esperava tendo em conta o disposto anteriormente, as áreas de 
“temperatura” mais elevada encontram-se no núcleo central da AMP, abrangendo a quase totalidade 
do concelho do Porto e os espaços abrangidos pela cidade de Vila Nova de Gaia e, ao invés, os locais 
de “temperatura” mais baixa localizam-se nos extremos metropolitanos (Fig.3.5). Quando se atenta às 
variações de “temperatura” entre 91 e 01, as supracitadas tendências de deslocalização da população 
residente na cidade central, para os concelhos envolventes a esta, ganham ainda mais conteúdo, ou 
seja, é bem patente que as variações positivas são sentidas, particularmente, no arco envolvente da 
cidade central e as variações negativas no concelho do Porto e nos extremos da área metropolitana 
(Fig.3.5). 

Paralelamente, se se observar as lógicas dominantes de localização da habitação, é notório como estas 
sustentam esta configuração descentralizadora e agudizam, ainda, o contraste entre o centro da AMP e 
a sua periferia, uma vez que, e da observação dos valores presentes no Quadro 3.5, é bem manifesto o 
forte contraste entre o crescimento do parque habitacional verificado, na década de 91/01, entre o 
Porto e a sua área envolvente. 

Quadro 3.5 - Evolução do número de alojamentos familiares na AMP, entre 1991-2001 

Concelho Nº de alojamentos em 1991 Nº de alojamentos em 2001 
Variação do nº de alojamentos 

enre1991/2001 (%) 

Espinho 13 234 14 571 10,1% 

Gondomar 46 475 65 335 40,6% 

Maia 30 203 48 744 61,4% 

Matosinhos 52 694 67 766 28,6% 

Porto 113 188 125 267 10,7% 

P. Varzim 23 237 30 524 31,4% 

Valongo 23 298 33 455 43,6% 

V. Conde 22 778 31 113 36,6% 

V. N. Gaia 87 954 123 562 40,5% 

AMP 413 061 540 337 30,8% 

                                                                                                                                                                                                                  ([23] Adaptado) 

 

Recorrendo, uma vez mais, à representação cartográfica (Fig.3.6)16 é possível verificar que as 
grandes variações positivas (e que representam um forte investimento habitacional) sobressaem nos 
concelhos limítrofes do Porto, com excepção das freguesias de Matosinhos (em Matosinhos) e Santa 
Marinha (pertencente a Vila Nova de Gaia) e as grandes variações negativas ocorreram no concelho do 
Porto, com a excepção da freguesia de Ramalde, o que condiz, plenamente, com o crescimento 
populacional correspondente. Apesar destas variações, o concelho do Porto continua a apresentar, em 

                                                
 
16 Na figura os espaços considerados de maior aceleração de crescimento correspondem às freguesias que atingiram uma 
densidade de produção mínima de novos alojamentos de 80 fogos/km2 e/ou nas que o número de novos alojamentos (entre 
1994 e 1997) atingiu um valor igual ou superior ao saldo da década de 80. 
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2001, as mais elevadas densidades de alojamento na AMP (Fig.3.6)17. 

 

 

Fig.3.6 - Distribuição espacial dos alojamentos familiares em 2001 (A), e variação do número de alojamentos 

familiares entre 1991 e 2001 (B), na AMP (por freguesia) [24] 

 

Em suma, poder-se-á dizer que o processo de desenvolvimento demográfico mais recente da AMP se 
caracteriza pela afirmação de um padrão descentralizador em forma de anel, que faz emergir a coroa 
de freguesias pertencentes aos concelhos adjacentes18 à cidade do Porto e que exclui os concelhos mais 
periféricos do território metropolitano. Esta tendência descentralizadora da população, bem explícita 
nas representações cartográficas correspondentes às “Temperaturas Urbanas”, espelha, por sua vez, as 
lógicas dominantes de localização da habitação: “tendência marcante desde há várias décadas, a 
deslocalização da função residencial continuou a influenciar a evolução demográfica na AMP ao 
longo dos anos 90.”[20] 

 

3.3.3 DINÂMICAS DA POPULAÇÃO FLUTUANTE 

Se, do ponto de vista residencial e demográfico, o Porto conheceu uma regressão na passada década, 
no que se refere à população flutuante19, a cidade permanece um importante pólo de atracção face aos 
espaços vizinhos. Tal acontece em domínios como o emprego, o ensino (em especial o ensino 

                                                
 
17 É importante ter em consideração que estes valores contabilizam também os alojamentos vagos; assim, e de acordo com o 
Inquérito à População Residente no Concelho do Porto realizado em 1996, só nesse ano os alojamentos vagos representavam 
no Porto aproximadamente 11% do parque habitacional, ou seja, aproximadamente 13 mil alojamentos.  
18 Valongo, um dos concelhos que apresentou, na passada década, um crescimento relevante em termos demográficos e 
habitacionais, não é verdadeiramente adjacente ao Porto; no entanto, e por facilidade do discurso, não se fará nenhuma 
distinção entre este e os que na realidade são limítrofes ao Porto; 
19 O conceito de população flutuante designa aquela que, tendo residência fixa num determinado concelho, se desloca a 
outro(s) a fim de aí exercer a sua actividade quotidiana (população que “flutua” permanentemente por todo o território).  
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superior), o lazer ou mesmo as actividades comerciais.  

Ainda que alguns estudos sobre a organização espacial da economia metropolitana do Porto 
identifiquem uma descentralização da mesma, especialmente, uma descentralização do sector terciário, 
os quase 200 mil postos de trabalho identificados no Inquérito Geral à Mobilidade de 2000 (IGM2000) 
conferem à cidade central o papel de grande centro de emprego da região: “A estrutura espacial da 
economia metropolitana denota a afirmação progressiva de lógicas de inserção do emprego externas 
ao núcleo metropolitano, isto é, à cidade do Porto (…) no entanto, esta cidade continua a evidenciar 
densidades muito elevadas de concentração de actividades económicas...”.[24] Assim, e apesar destas 
tendências de descentralização da economia, quase 115 mil pessoas residentes nos concelhos vizinhos 
(principalmente Vila Nova de Gaia, Gondomar e Matosinhos) e 14 mil provenientes de espaços 
exteriores à AMP eram atraídos diariamente, em 2001, à cidade central exclusivamente por motivos de 
trabalho. Paralelamente, se se tiver em consideração que se situavam no Porto, nesse mesmo ano, os 
locais de emprego de cerca de um terço do total de activos empregados na AMP, e que apenas cerca de 
42% (83 mil postos de trabalho) eram exercidos pelos próprios residentes, então poder-se-á dizer que o 
Porto era, indiscutivelmente, e continua a ser, certamente, o principal centro polarizador de emprego 
da área metropolitana.  

No entanto, e “Não obstante o significativo efeito de polarização exercido pelo Porto no que concerne 
ao emprego, a AMP está longe de constituir uma aglomeração unipolar.”[25] A provar esta afirmação 
estão os cerca de 30 mil residentes no Porto que se deslocavam diariamente, em 2001, para outros 
concelhos (principalmente Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Maia) a fim de aí exercerem a sua 
actividade profissional, e o facto de alguns municípios vizinhos conseguirem reter uma proporção 
considerável da sua população activa e, até, serem o destino de fluxos casa-trabalho com origem 
noutros concelhos (Quadro 3.6). 

 

Quadro 3.6 - Matriz das interdependências casa-trabalho, na AMP, em 2001 (Milhares de trabalhadores)        
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Espinho 9,7 0,0 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 13,0 4,8 17,8 

Gondomar 0,2 33,6 4,4 4,3 23,5 0,0 2,3 0,3 3,7 72,3 3,5 75,7 

Maia 0,0 1,1 27,0 5,3 11,9 0,2 1,5 0,9 1,3 49,2 3,0 52,2 

Matosinhos 0,1 0,7 7,8 43,8 22,1 0,6 0,9 1,3 2,0 79,4 3,9 83,4 

Porto 0,2 3,0 5,6 12,3 83,2 0,2 1,2 0,7 6,2 112,6 6 ,4 119,1 

P. Varzim 0,0 0,0 0,2 0,5 1,1 21,7 0,0 3,7 0,1 27,4 2,2 29,6 

Valongo 0,0 2,3 4,5 1,8 9,0 0,0 19,3 0,2 0,9 38,0 2,8 40,8 

V. Conde 0,0 0,1 1,9 1,8 1,7 3,8 0,1 21,7 0,2 31,2 2,6 33,8 

V. N. Gaia 1,9 1,0 2,9 4,8 30,3 0,0 0,7 0,4 86,7 128,9 7,6 136,5 

AMP 12,2 41,9 54,5 74,6 183,9 26,6 25,9 29,3 103,2 552,1 36,8 588,9 

extra – AMP* 1,1 1,4 7,0 3,8 13,9 1,0 3,7 1,3 2,7 35,9   

    * extra-AMP designa todos os concelhos exteriores à Área Metropolitana do Porto                                                                                  ([25] Adaptado) 
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Esta capacidade de alguns concelhos conseguirem reter parte da sua força laboral, bem visível pelo 
peso da diagonal principal da matriz de interdependências casa-trabalho (Quadro 3.6), é, por outro 
lado, também fulcral para compreender as dinâmicas de mobilidade, na medida em que permite 
desconstruir funcionalmente o próprio território. Isto é, de acordo com as diferentes naturezas 
dominantes e determinadas pelo rácio empregados/activos residentes é possível agrupar os nove 
concelhos da AMP segundo pólos atractivos de emprego, territórios marcadamente residenciais e 
concelhos periféricos, sendo que, logicamente, estes determinarão as orientações e os azimutes dos 
fluxos pendulares20 que caracterizam uma importante parcela das mobilidades metropolitanas para a 
generalidade das cidades, e para a AMP também.  

Neste âmbito, Porto, Maia e Matosinhos afirmam-se como os grandes pólos de atracção de emprego, 
dado que uma proporção considerável dos activos empregados nestes concelhos era, em 2001, 
proveniente de outros municípios; Vila Nova de Gaia, Gondomar e Valongo caracterizam-se por 
serem marcadamente dominados pela função residencial, uma vez que a população residente activa 
ultrapassava amplamente o emprego local; e Espinho, Póvoa de Varzim e Vila do Conde afiguram-se 
como concelhos periféricos, corolário da sua forte autonomia face ao conjunto metropolitano, ou seja, 
do relativo alheamento perante o quotidiano da AMP (com efeito, o número de pessoas que se 
deslocava, em 2001, entre os três concelhos periféricos e o núcleo central metropolitano era 
nitidamente reduzido). 

Quadro 3.7 - Grau de dependência e capacidade de atracção dos concelhos da AMP (2001) 

Concelhos 

Emprego/população 

residente activa x 

100 

Local de trabalho da pop. 

residente empregada (%) 

Total de pop. 

empregada residente 

no 

concelho(Milhares) 

Origem da população 

empregada no concelho (%) Total de 

emprego 

(Milhares) o próprio 

concelho 

outros 

AMP 

extra-

AMP 

o próprio 

concelho 

outros 

AMP 

extra-

AMP* 

Espinho 75 54,6 18,5 26,9 17,8 Espinho 75 54,6 18,5 

Gondomar 57 44,4 51 4,6 75,7 Gondomar 57 44,4 51 

Maia 118 51,7 42,5 5,8 52,2 Maia 118 51,7 42,5 

Matosinhos 94 52,5 42,7 4,7 83,4 Matosinhos 94 52,5 42,7 

Porto 166 69,9 24,8 5,4 119,1 Porto 166 69,9 24,8 

P. Varzim 102 73,4 19,2 7,4 29,6 P. Varzim 102 73,4 19,2 

Valongo 72 47,2 45,9 6,9 40,9 Valongo 72 47,2 45,9 

V. Conde 91 64,1 29,3 7,6 33,8 V. Conde 91 64,1 29,3 

V. N. Gaia 78 63,5 30,9 5,6 136,5 V. N. Gaia 78 63,5 30,9 

* extra-AMP designa todos os concelhos exteriores à Área Metropolitana do Porto                                                                                                                                              ([25] Adaptado) 

Não obstante esta catalogação, todos estes concelhos, em valor absoluto e em expressão das mais 
variadas dinâmicas urbanas e características sócio-económicas da população residente, apresentam 

                                                
 
20 A expressão movimentos pendulares é habitualmente utilizada para designar os movimentos quotidianos das populações 
entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo; o conceito de movimento pendular encerra, na sua forma mais 
simples, duas deslocações de uma pessoa entre dois pontos no espaço geográfico: uma ida para o local de trabalho ou estudo 
e outra de retorno ao local de residência. 
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diferenças consubstanciadas, pelo que importa sintetizar e reter algumas destas disparidades para 
melhor compreender o território. 

Assim, e apesar da proximidade entre os valores relativos ao Porto e à Maia no que concerne os 
índices de atractividade, os valores absolutos revelam
quase 115 mil activos, um número bem superior aos menos de 35 mil que todos os dias se des
à Maia a fim de aí trabalhar (Fig.
atracção de emprego, isto é, se é um “
concelhos, muitos dos seus residentes são, pelo contrário
sobretudo no Porto” [25], pelo que a relação
concelho se aproximava, em 2001, de um forte equilíbrio (con
locais de residências de mais de 11 mil pessoas que diariamente trabalha
de Gaia, Valongo e Gondomar, territórios marcadamente resi
número de deslocações casa-trabalho que tinham
total), a sua capacidade de reter a sua população activa era
absolutos, Vila Nova de Gaia envia mais trabalhadores para outros concelhos, Valongo e Gondomar 
têm em contrapartida, um perfil mais residencial, pois empregam menos de metade da sua população 
residente activa.”[25] Este perfil menos residencial do município de Vila Nova de 
dizer que reflecte, de certa forma, uma maior centralidade do concelho em detrimento da maior 
periferização dos concelhos de Gondomar e Valongo, facto que é congruente com a consolidação 
urbana da cidade de Vila Nova de Gaia, anteriormente 

 

Fig.3.7 - Bacia de emprego do Porto em 2001 (empregados

Paralelamente, se se atentar no perfil sócio
diferenças consideráveis. Enquanto a população activa residente no Porto exerce a sua actividade 
maioritariamente no sector terciário, sendo a proporção de acti

o caso do Porto 

diferenças consubstanciadas, pelo que importa sintetizar e reter algumas destas disparidades para 

de entre os valores relativos ao Porto e à Maia no que concerne os 
índices de atractividade, os valores absolutos revelam-se bem diferentes: o Porto atrai
quase 115 mil activos, um número bem superior aos menos de 35 mil que todos os dias se des

Fig.3.7). Por outro lado, se Matosinhos é considerado um pólo de 
atracção de emprego, isto é, se é um “município atractivo para os empregados provenientes de outros 

, muitos dos seus residentes são, pelo contrário, atraídos pela oferta de trabalho existente 
pelo que a relação entre o número de saídas e de entradas de activos neste 

de um forte equilíbrio (conjuntamente Maia e Matosinhos eram
locais de residências de mais de 11 mil pessoas que diariamente trabalhavam no Porto); e se Vila Nova 
de Gaia, Valongo e Gondomar, territórios marcadamente residenciais, eram a origem de um grande 

trabalho que tinham, sobretudo, o Porto como destino (mais de 60 mil no 
e reter a sua população activa era, contudo, bem diferente: “
aia envia mais trabalhadores para outros concelhos, Valongo e Gondomar 

contrapartida, um perfil mais residencial, pois empregam menos de metade da sua população 
[25] Este perfil menos residencial do município de Vila Nova de 

dizer que reflecte, de certa forma, uma maior centralidade do concelho em detrimento da maior 
periferização dos concelhos de Gondomar e Valongo, facto que é congruente com a consolidação 
urbana da cidade de Vila Nova de Gaia, anteriormente mencionada. 

 

Bacia de emprego do Porto em 2001 (empregados com destino ao Porto ou outros

motivos de trabalho) [27] 

Paralelamente, se se atentar no perfil sócio-económico destes espaços, então também se afiguram 
diferenças consideráveis. Enquanto a população activa residente no Porto exerce a sua actividade 
maioritariamente no sector terciário, sendo a proporção de activos na indústria bastante reduzida, a 

diferenças consubstanciadas, pelo que importa sintetizar e reter algumas destas disparidades para 

de entre os valores relativos ao Porto e à Maia no que concerne os 
se bem diferentes: o Porto atraia, em 2001, 
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. Por outro lado, se Matosinhos é considerado um pólo de 

atractivo para os empregados provenientes de outros 
atraídos pela oferta de trabalho existente 
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contrapartida, um perfil mais residencial, pois empregam menos de metade da sua população 

[25] Este perfil menos residencial do município de Vila Nova de Gaia poder-se-á 
dizer que reflecte, de certa forma, uma maior centralidade do concelho em detrimento da maior 
periferização dos concelhos de Gondomar e Valongo, facto que é congruente com a consolidação 
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população activa residente nos outros concelhos da AMP encontra-se numa situação sensivelmente 
oposta e, como tal, complementar. Ou seja, a representatividade dos empregados no sector secundário 
e terciário é consideravelmente superior e inferior, respectivamente, como se pode verificar na Fig.3.8. 

No entanto, e ainda que a Fig.3.8 revele um perfil económico da população activa residente no Porto 
claramente terciário e, como tal, em consonância com a imagem de cidade central, local por excelência 
de serviços e equipamentos, se se atentar, por outro lado, na evolução deste mesmo perfil, no decorrer 
da última década (Fig.3.9), então os resultados assumem um carácter algo discrepante e, até, 
eventualmente discordante. 

 
Fig.3.8 - População residente empregada, por sector de actividade, em 2001, nos vários concelhos da AMP ([23] 

Adaptado) 

 

Fig.3.9 - Evolução da população residente empregada, por sector de actividade económica, na AMP (1991-2001) 
([23] Adaptado) 
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relativos à evolução de 91 a 01 evidenciam uma tendência descentralizadora do sector terciário, os 
dados absolutos, sem dúvida, confirmam-na: em 2001 quase 76% dos agentes sociais activos do sector 
terciário residiam fora do concelho do Porto, percentagem bem superior aos 70% e 60% registados em 
1991 e 1981, respectivamente. 

Estes valores, aparentemtente discordantes, traduzem apenas quer os fenómeno da terciarização da 
economia da AMP, quer da descentralização generalizada da mesma. Isto é, são estes dois fenómenos, 
já anteriormente diagnosticados por outros autores, que subjazem quer a esta importante redução da 
população activa no sector terciário residente no Porto, quer a considerável diminuição da população 
activa nos sectores primário e secundário, residente em toda a AMP: “É visível a tendência clara de 
descentralização do sector terciário à medida que o processo de terciarização da economia 
metropolitana vai ganhando importância, em desfavor da sua industrialização (…) denota-se o 
reforço da capacidade terciária do anel envolvente do núcleo metropolitano, traduzido na delineação 
de centralidades periféricas expressivas que contrastam com a progressiva atenuação da tradicional 
polarização do emprego terciário pela cidade do Porto (…) Esta cidade continua, no entanto, a 
evidenciar densidades elevadas de concentração da actividade terciária cuja visibilidade se exprime 
no facto de esta cidade ainda apresentar, em 1995, uma capacidade empregadora equivalente a cerca 
de 55% do emprego terciário total da AMP, induzindo um número importante de fluxos de 
deslocações dirigidas para o núcleo metropolitano, apesar da diminuição da capacidade polarizadora 
desta cidade.”[26] 

Esta heterogeneidade do perfil sócio-económico da população residente está também presente na 
disparidade espacial da estrutura dos rendimentos das famílias da AMP que, e de acordo com o 
IGM2000, concentra no Porto uma presença substancialmente mais expressiva de agregados familiares 
pertencentes quer aos escalões de rendimento mais baixo quer aos de rendimento mais alto, enquanto 
os restantes concelhos, por oposição, se revelam mais atractivos para a fixação dos estratos 
intermédios da população (Fig.3.10). Assim, e enquanto cerca de 28% dos agregados familiares com 
residência no Porto auferiam, em 2001, menos de 500 euros por mês e 17% tinham rendimentos 
mensais superiores a 2 000 euros, no conjunto da AMP, estes valores eram, respectivamente, de 22% e 
14% (de destacar que, a título de exemplo, em Matosinhos, Maia e Gondomar, concelhos limítrofes do 
Porto, a percentagem de agregados que auferiam, em 2001, entre 500 e 2 000 euros mensais era de 
cerca de 67%, contra os apenas 55% no Porto). 

 

 

Fig.3.10 - População residente por escalão de rendimentos na AMP (2001) ([25] Adaptado) 
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À imagem do que acontece no domínio do emprego, o Porto exerce também um forte poder de 
atracção sobre os concelhos vizinhos no domínio do ensino, em especial o ensino superior (Fig.3.11): 
“Se o Porto constitui o mais importante pólo de emprego a nível regional, este efeito de polarização 
surge ainda mais reforçado no que concerne aos fluxos por motivos de estudo. Tal facto fica a dever-
se, em grande parte, à elevada concentração na cidade de instituições de ensino superior.”[25]  

De facto, segundo o Inquérito aos Estudantes do Ensino Superior realizado em 1996/97 estavam 
inscritos nos estabelecimentos de ensino superior do Porto, naquele ano lectivo, cerca de 55 mil 
alunos, dos quais só 22% tinham residência permanente na cidade e apenas 31%, apesar de residirem 
habitualmente fora do Porto, fixavam a sua residência neste centro urbano durante o período escolar. 
Ou seja, aproximadamente 47% dos alunos residiam habitualmente fora do Porto mesmo durante o 
período lectivo (na sua maioria nos outros concelhos da Área Metropolitana do Porto) e aí se 
deslocavam diariamente para estudar. Com efeito, se é presumível que a grande maioria das 
deslocações relacionadas com os níveis básico e secundário seja intra-concelhia (visível no peso da 
diagonal principal da matriz de interdependências casa-local de estudo - Quadro 3.8), tal não se 
verifica, nitidamente, no caso dos níveis de ensino mais avançados: em 2001, os dados do IGM2000 
contabilizaram aproximadamente 54 mil estudantes a deslocarem-se diariamente ao Porto, dos quais 
11 mil eram provenientes de espaços exteriores à própria AMP!  

 

Quadro 3.8 - Matriz de interdependências casa-local de estudo em 2001 (Milhares de estudantes) 
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Espinho 5,4 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,3 6,6 0,6 7,3 

Gondomar 0,0 18,2 1,3 0,4 9,2 0,0 0,6 0,0 0,3 30,2 0,7 30,8 

Maia 0,0 0,2 13,5 1,0 5,8 0,0 1,0 0,1 0,2 21,7 0,6 22,3 

Matosinhos 0,0 0,0 0,9 23,9 9,6 0,0 0,0 0,1 0,5 35,0 0,5 35,5 

Porto 0,0 0,3 0,8 2,0 48,1 0,1 0,1 0,0 1,1 52,5 1,1  53,6 

P. Varzim 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 9,4 0,0 0,5 0,0 10,9 0,4 11,3 

Valongo 0,0 0,8 0,5 0,3 3,2 0,0 11,6 0,0 0,1 16,4 0,5 16,9 

V. Conde 0,0 0,0 0,3 0,2 1,3 1,0 0,0 10,2 0,0 13,0 0,3 13,3 

V. N. Gaia 0,8 0,1 0,3 0,7 11,4 0,0 0,1 0,1 39,1 52,6 1,6 54,1 

AMP 6,2 19,6 17,6 28,7 90,4 10,5 13,4 10,9 41,6 238,9 6,3 245,1 

extra -AMP* 0,1 0,1 1,3 0,6 11,4 0,3 0,7 0,1 0,8 15,4   

Total 6,3 19,7 18,9 29,3 101,8 10,8 14,1 11,0 42,5 254,3   

* extra-AMP designa todos os concelhos exteriores à Área Metropolitana do Porto                                                                                                     ([23] Adaptado) 

Por último, no que concerne ao lazer e ao recreio, às compras de bens e serviços, entre outros, esta 
hegemonia atractiva é ainda mais incontornável: deslocavam-se diariamente ao Porto, em 2001, cerca 
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de 140 mil pessoas a fim de aí realizarem outras actividades que não trabalhar ou

Fig.3.11 - Área de influência do Porto em termos de ensino em 2001 (estudantes com destino ao Porto ou outros 
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residência e os locais de trabalho ou estudo. De facto, estes movimentos pendulares que, e como se 
verá seguidamente, correspondem ainda a uma importante parcela das mobilidades, reflectem quer o 
grande desequilíbrio da estrutura populacional da AMP, claramente polarizada pelas periferias, quer a 
desproporcionalidade da sua organização produtiva, nitidamente polarizada pelo Porto que, e ainda 
que se tenha registado uma centrifugação generalizada do emprego terciário, concentra, quase 
exclusivamente, a actividade terciária da área metropolitana: “Principal centro urbano do Noroeste 
Atlântico de Portugal Continental, o Porto ocupa hoje uma posição destacada em domínios como o da 
especialização em serviços avançados de apoio à produção, o da dotação de infra-estrutura e o da 
oferta de equipamentos de nível superior, constituindo deste modo um importante centro gerador de 
fluxos e interacções a níveis económico, social e cultural.”  [20] 

Mas, não nos remeterá afinal esta complexa complementaridade funcional e social, que reveste os 
espaços da AMP e as respectivas relações que estes estabelecem entre si, para a análise que François 
Ascher desenvolve acerca dos territórios metropolitanos actuais, de vastas, descontínuas e 
heterogéneas bacias de habitat e emprego, onde as actividades económicas e residenciais estão 
integradas no funcionamento quotidiano (ordinário) de uma metrópole?  

De facto, se quando consideradas as tendências de fixação da população residente, o período de 91/01 
se caracteriza por uma forte densificação e extensão da malha urbana dos concelhos periféricos e pelo 
progressivo decréscimo populacional da cidade do Porto, quando se atenta às dinâmicas da população 
flutuante, esta evolução traduz, apenas, o essencial das dinâmicas do crescimento demográfico 
metropolitano: o alargamento das bacias de emprego e a relativa especialização do centro versus 
periferia. Ou seja, se é facilmente diagnosticável o “esvaziamento da cidade central” em detrimento da 
sua coroa periférica adjacente (cada vez mais compacta), é também facilmente reconhecível a primazia 
atractiva do Porto no que se refere a áreas tão importantes como o emprego, educação, saúde, serviços 
e lazer; se as cartografias das “temperaturas urbanas” denotam o claro “aquecimento” demográfico da 
coroa periférica por oposição ao evidente “arrefecimento” populacional do centro da metrópole, os 
dados da população flutuante concebem o território como um todo interdependente e, inclusive, ainda 
concêntrico sobre a cidade do Porto. 

Periferia e centro são, portanto, as duas faces de uma mesma moeda, as duas caras-metades de um 
território fragmentado que, no entanto, e por essa mesma razão, se encontra intensa e profundamente 
interligado e interdependente: se a concentração excessiva do sector terciário no centro da metrópole 
conduziu ao despovoamento desse local, nas periferias, enquanto lugares de expansão das bacias de 
emprego, conduziu a elevadas taxas de crescimento populacionais.  

Neste âmbito, importa reforçar, uma vez mais, que é destes territórios periféricos, em particular desta 
coroa envolvente constituída pelos concelhos da Maia, Matosinhos, Gaia, Valongo e Gondomar (cujo 
peso demográfico representava, em 2001, 826 mil habitantes, ou seja, cerca de 66% dos habitantes da 
AMP21), que grande parte dos activos se desloca diariamente para o centro, para os seus locais de 
trabalho, estudo ou lazer.  

Em suma, as dinâmicas demográficas geradas nas últimas décadas (Quadro 3.9), no sentido da 
descentralização da população residente e o consequente alastramento e dispersão da grande “bacia de 
habitat e emprego” que constitui em si a AMP, tornam cada vez mais evidente que a geografia dos 
padrões de mobilidade do Porto transcende em muito as fronteiras administrativas da própria cidade e, 
como seguidamente se verá, criaram condições incubadoras para o crescimento do número de viagens 

                                                
 
21 De notar que estes concelhos representavam 60% e 57% do total de habitantes da AMP, em 1991 e 1981 respectivamente. 
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que foram sendo transferidas do transporte público para o transporte individual. 

 

Quadro 3.9 - Resumo da caracterização da cidade do Porto e sua área metropolitana (AMP): demografia e 

emprego (2001)  

Área Metropolitana do Porto Cidade do Porto 

� 1,26 milhões habitantes 

� 800 km2 de área 

� 16 habitantes/hectare (AMP) 

� 0,26 milhões de habitantes (21% da AMP) 

� 42 km2 de área (5,3% da AMP) 

� 63 habitantes/hectare (no Porto) 

� 590 mil empregos (310 mil no sector terciário) � 200 mil empregos (175 mil no sector terciário – 75% 

� O Porto representa ainda 36% do emprego total da AMP (45% em 1985)  

� Emprego/população residente empregada – 1,00 � Emprego/população residente empregada – 1,66 

� O Porto é ainda o maior concelho empregador – atrai cerca de 116 mil 

activos/dia 

 � Local de trabalho dos 120 mil empregados residentes na cidade:  

- 84 mil na própria cidade (70%) 

- 30 mil  na  AMP (30%) 

- 6 mil fora da AMP (6%) 

  � Local de residência dos 200 mil empregados na cidade: 

- 84 mil na própria cidade (42%) 

- 102 mil na AMP (51%) 

- 14 mil fora da AMP (7%) 

              ([20] Adaptado) 
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4 
4 ESCALAS DE MOBILIDADE NO 

PORTO 
 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS   

A adopção de políticas (urbanas) de mobilidade pressupõe, necessariamente, o conhecimento prévio 
das condições e dos fundamentos subjacentes e conducentes à forma como os indivíduos se 
movimentam, quer a um nível concelhio quer, e como se provou anteriormente, a uma nível 
metropolitano e até regional.  

Assim, partindo de uma caracterização das deslocações no Porto, tanto em termos espaciais, como em 
termos da sua mais recente evolução (desde 1991), no que diz respeito a um conjunto de variáveis tais 
como o número de viagens realizadas, a duração e os motivos das mesmas, os modos de transporte 
utilizados e as matrizes de origem-destino, pretende-se, com este capítulo, discorrer sobre as 
dinâmicas da mobilidade no Porto, ou seja, sobre as condições e fundamentos subjacentes e 
conducentes à forma como os indivíduos se movimentam, o que, em última análise, significa 
identificar padrões e determinar as suas relações com a previamente analisada anatomia estrutural do 
território.  

Uma vez que tal exercício preceitua um detalhe e uma quantidade de informação exaustivos, recorreu-
se, sobretudo, à base de dados mais actual que perfaz tais requisitos – o Inquérito Geral à Mobilidade 
2000 realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Ainda assim, é importante destacar que, 
para a elaboração deste documento, foi consultado todo um manancial de estudos, aos quais se 
reportará em local apropriado, ou seja, ora imiscuído com o texto e no desenrolar deste documento, 
ora na bibliografia. 

Esta coarctação inicial (existência de informação com este carácter exaustivo apenas relativa ao ano 
2001) implica, desde logo, que algumas das conclusões desta análise possam ser22 parcialmente 
desactualizadas e, portanto, incompletas ou até, eventualmente, desajustadas da realidade actual. De 
facto, desde a realização de tal inquérito até à presente data passaram já 7 anos, facto que legitima uma 
contingente alteração de alguns dos padrões ou paradigmas estruturantes identificados. No entanto, 
mais do que uma resposta imediata e concreta, este documento ambiciona ser um ponto de partida, um 
quadro de referência para um debate que se pretende mais alargado, uma reflexão teórica, transversal, 
integradora e, sobretudo, holística sobre as dinâmicas da mobilidade no Porto. O carácter imperativo 

                                                
 
22 Não existe, actualmente, informação com um carácter rigoroso equiparável ao IGM2000 que prove ou contrarie esta 
desactualização das conclusões. 
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de um documento técnico-político está fora de intenção, uma vez que a hipotética existência de mais 
informação e, sobretudo, mais actualizada, aportaria, certamente, a abertura de novas perspectivas e, 
talvez até, outras conclusões. O âmbito e, simultaneamente, a meta optata deste estudo são, portanto, 
de índole estratégica e, também, pessoal e opinativa.  

Assim sendo, esta reflexão sobre a mobilidade no Porto encontra-se estruturada em dois subcapítulos, 
a que correspondem, respectivamente, duas abordagens distintas: a primeira perspectivada segundo 
uma escala de análise a um nível concelhio e a segunda a um nível intra-concelhio. É precisamente 
neste exercício de escalas e de perspectivas, que reside o importante contributo para a compreensão e 
sistematização das características e tendências das dinâmicas da mobilidade no Porto, que se pretende 
com este quarto capítulo.  

Uma vez que a elaboração da subsequente caracterização da mobilidade no Porto assenta, na sua 
maioria, nos dados relativos ao IGM2000, apresenta-se, seguidamente, os mais relevantes 
pressupostos e definições que lhe subjazem. 

 

1- ÂMBITO GEOGRÁFICO 

� Na elaboração deste inquérito foram considerados todos os indivíduos residentes em 
alojamentos localizados em 33 concelhos pertencentes a 4 regiões distintas: Área 
Metropolitana do Porto, Entre Douro e Vouga, Cávado e Ave, e Vale do Sousa e Baixo 
Tâmega23 (Fig.4.1).[30] 

� A amostra foi dimensionada para ser representativa da população a um nível inferior à 
freguesia, para o Porto (26 zonas), ao nível da freguesia, para os concelhos de Braga e da 
AMP, e ao nível do concelho para os restantes municípios.[30] 

 

Fig.4.1 - Âmbito geográfico do Inquérito Geral à Mobilidade 2000 ([30] Adaptado) 

                                                
 
23 Grosso modo corresponde à cidade região do Porto. 
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Tendo-se verificado que a maior parte dos destinos das viagens realizados pelos residentes do Porto se 
situavam no espaço delimitado pela AMP e, paralelamente, tendo em conta que não se pretendia uma 
acuidade superior ao concelho (freguesia) nas relações do Porto com os demais municípios, optou-se 
por considerar, para a análise à escala concelhia, a seguinte agregação espacial: Espinho, Gondomar, 
Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim (P.Varzim), Valongo, Vila do Conde (V.Conde), Vila 
Nova de Gaia (V.N.Gaia) e concelhos exteriores à Área Metropolitana do Porto (extra-AMP).  

Por sua vez, a análise à escala intra-concelhia foi efectuada para 10 zonas resultantes da junção das 26 
consideradas inicialmente no IGM200024.  

� A operação de recolha da informação decorreu nos meses de Abril a Junho de 2000, tendo 
sido entrevistadas 68 679 famílias às quais pertenciam 213 727 indivíduos (de um total de 2 
736 614 residentes e 885 151 agregados familiares); o inquérito é representativo para 76% da 
população residente na Região Norte de Portugal, em Maio de 2000.[30] 

� A base da amostragem foi os Censos de 1991, tendo sido, a posteriori, efectuada uma 
extrapolação destes dados para 2000.[30] 

Devido a esta particularidade, os dados dos Censos 2001 não são totalmente consonantes com os do 
IGM2000. Poder-se-ia ter calculado novos ponderadores de viagem de acordo com os dados dos 
Censos 200125 mas, por se considerar que não iria acarretar mais-valias no resultado final desta 
dissertação (pelos motivos anteriormente citados), não foi efectuada qualquer actualização. 

� Os dados encontram-se agrupados em “dias úteis” e “fim-de-semana”, a que equivale, 
obviamente a caracterização da mobilidade à semana ou aos fins-de-semana;  

A análise que se seguirá diz respeito, no entanto, somente aos dados relativos aos “dias úteis”. 

 

2- DEFINIÇÕES 

� Deslocação: movimento entre dois locais distintos associados a um único motivo principal e à 
utilização de um único meio de transporte; sempre que houver uma mudança de modo de 
transporte ou de motivo principal deverá ocorrer uma nova deslocação; [30] 

� Viagem: conjunto de deslocações efectuadas entre uma origem e um destino final com um 
único motivo principal (independentemente de ser usado mais do que um modo de transporte); 
[30] 

� População móvel: indivíduos que realizaram pelo menos uma deslocação; [30] 

� População móvel motorizada: indivíduos que realizaram pelo menos uma deslocação num 
veículo a motor; [30] 

 

3- AGREGAÇÃO DOS MOTIVOS  

No questionário é apresentada uma tabela com 13 motivos para as viagens/deslocações. No entanto, 
                                                
 
24 Para esta agregação recorreu-se a métodos estatísticos próprios; os contornos desta agregação serão apresentados em 
4.3.1. 
25 Sabendo a idade e o sexo de um determinado indivíduo é possível calcular a sua representatividade na subsecção 
estatística a que pertence, ou seja, o respectivo ponderador de viagem a que esse indivíduo equivale. 



Dinâmicas da Mobilidade – o caso do Porto 

 

60 

para a preparação dos quadros que se seguirão, optou-se por agrupar os motivos da seguinte forma 
(Quadro 4.1): 

Quadro 4.1 - Agregação dos motivos apresentados no IGM2000 para as viagens/deslocações 

Motivos apresentados no IGM2000 Motivos apresentados nos quadros 

Ir ao local de trabalho; Deslocação em Serviço; Promoção, venda e distribuição de 

bens e serviços 
“Trabalho” 

Ir ao estabelecimento onde estuda “Escola” 

Compras de bens/serviços “Compras” 

Lazer e recreio; Ir para casa de férias/fins-de-semana; Visita a familiares e amigos “Lazer” 

Ir para o domicílio “Regresso a Casa” 

Transporte de familiares/amigos; Saúde; Religião e Peregrinação; Outros motivos “Outros motivos” 

 

Note-se ainda que, para a análise à escala concelhia, foi considerada uma simplificação, ou seja, que 
os outros motivos englobavam também o “Lazer” e as “Compras”. 

 

4- AGREGAÇÃO DOS MODOS DE TRANSPORTE 

No questionário é apresentada uma tabela com 19 modos possíveis para as deslocações mas, uma vez 
mais, optou-se por uma simplificação, que se apresenta no quadro seguinte (Quadro 4.2): 

Quadro 4.2 - Agregação dos modos de deslocação apresentados no IGM2000 

Modos apresentados no questionário Modos apresentados nos quadros de apuramentos 

Autocarro da Sociedade dos Transporte Colectivos do Porto (STCP)xi; 

Autocarro Urbano de Outros operadores; Autocarro excursão; Outro 

tipo de transporte de autocarro; Veículo rodoviário (pesado ou ligeiro) 

de transporte escolar ou de trabalhadores da empresa; Táxi/Letra A 

“Transporte Público Rodoviário” 

Eléctrico; Comboio “Transporte Público Ferroviário” 

Automóvel só condutor; Automóvel condutor com 1 passageiro; 

Automóvel condutor com 2 passageiros; Automóvel condutor com 3 

passageiros; Automóvel condutor com 4 ou mais passageiros; 

Motociclo/ ciclomotor 

“Transporte Individual” 

A pé “A pé” 

Bicicleta “Bicicleta” 

Avião; Barco; Outro modo de transporte “Outros” 

 

No entanto, para a análise à escala concelhia, foi considerada uma outra simplificação, ou seja, que os 
“outros modos” englobavam também as deslocações efectuadas em bicicleta.  

Por último, note-se ainda que esta desagregação não foi possível para todas figuras ou quadros, em 
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particular na análise à escala concelhia, uma vez que foi usada, para a elaboração deste documento, 
informação publicada em vários estudos e, portanto, já agregada. No entanto, e como se verá, as 
simplificações são de fácil compreensão, e chama-se atenção para tal facto em momento próprio.  

 

4.2 ANÁLISE DA MOBILIDADE À ESCALA CONCELHIA  

4.2.1 ORIGENS, DESTINOS E MOTIVOS  

“A análise dos dados relativos ao número de viagens realizadas nos dias úteis confirma a posição do 
Porto de principal pólo educativo e de emprego à escala regional.” [25] De facto, dos cerca de 3 
milhões de viagens diárias realizadas internamente na AMP em 2001 (Fig.4.2), ou seja, com origem e 
destino nesse espaço territorial, mais de um terço teve início ou término na cidade central. Destas, 
cerca de 20% tiveram por motivo a deslocação ao trabalho, aproximadamente 7% tiveram por destino 
o local de estudo e mais de 43% correspondiam às viagens de regresso ao domicílio. Os restantes 30% 
das viagens relacionavam-se com “outros motivos”, designadamente o lazer, as compras, a saúde e 
visitas a familiares e amigos, entre outros (Fig.4.3).  

Ainda que a uma maior população residente corresponda, naturalmente, um maior número de viagens 
que aí se iniciam ou terminam, o que, parcialmente, desvirtua esta posição do Porto, se se confrontar, 
para os vários concelhos da AMP, a população aí residente e as viagens que aí ocorreram, então este 
continua a evidenciar-se como o grande pólo atractivo, uma vez que é no seu município onde, 
nitidamente, este hiato é maior. A título de exemplo refira-se o caso de Vila Nova de Gaia que com 
uma população superior à do Porto em sensivelmente 10% era, em 2001, apenas a origem e/ou destino 
de, aproximadamente, 730 mil viagens, ou seja, 30% menos que a cidade central.  

 
                   * Neste caso as viagens têm a origem ou destino em espaços extra-AMP e, obrigatoriamente, o correspondente destino ou origem na AMP  

Fig.4.2 - Viagens com origem e/ou destino em cada concelho e correspondente população aí residente, em 2001 

(milhares) ([25][23] Adaptado) 

A anterior agregação das viagens de acordo com o propósito subjacente permite ainda concluir que, 
em 2001, os motivos de deslocação de carácter não pendular eram maioritários na AMP e, com 
especial preponderância, no interior da cidade do Porto26. Se, por um lado, os denominados “outros 
motivos” eram a razão de um terço dos movimentos na cidade central, por outro, esta era a origem, 

                                                
 
26 Apenas as viagens de regresso a casa pesam mais na balança das mobilidades. No entanto, e como facilmente se 
depreende, este tipo de viagens não pode ser tomado de forma isolada, autónoma ou independente, mas encarada como um 
resultado de uma viagem precedente cujo motivo era outro, o que, no extremo, significa que a não existência de uma viagem 
ao local de trabalho, estudo ou outro acarreta, obviamente, a não ocorrência da viagem de regressa a casa. Decorre disto que 
o peso destas viagens seja sempre maioritário, mascarando, portanto, algumas estatísticas relacionadas com a mobilidade, 
razão pela qual é prática corrente a não inclusão destas em algumas análises. 
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destino ou ambos em quase 40% das cerca de 940 mil viagens deste tipo que se realizavam 
diariamente em toda a área metropolitana.  

Esta realidade, provavelmente ainda actual, vem, por um lado, comprovar que as tendências de 
despradonização das mobilidades urbanas experimentadas e identificadas em várias outras urbes 
europeias são, também no Porto, uma contemporaneidade que, e como se havia referido  no capítulo 2, 
traduz simultaneamente a maior qualidade de vida e mobilidade da população residente, e vem, por 
outro, materializar em termos de viagens a imagem do Porto como cidade central e terciária por 
excelência.  

 

                       * Neste caso as viagens têm a origem ou destino em espaços extra-AMP e, obrigatoriamente, o correspondente destino ou origem na AMP  

Fig.4.3 - Agregação das viagens com origem e destino no Porto, na AMP ou fora desta, segundo os diversos 

motivos (2001; milhares) ([25] Adaptado) 

No entanto, se se atentar nos valores presentes no Quadro 4.3, é evidente como estes denotam uma 
nova e diferente lógica estruturante. De facto, de 1991 para 2001 ocorreu quer a diminuição das 
viagens com destino à cidade central, incluindo aquelas que no Porto têm a sua origem, quer o 
considerável aumento das que aí se iniciavam com destino a outros municípios. Por exemplo, se em 
Gondomar 38% das viagens que aí se originavam, em 1991, se destinavam ao Porto, esse valor, em 
2001, rondava os apenas 19,5%. Da mesma forma, mas em sentido inverso, se Matosinhos era o 
destino de 5,4% das viagens que se originavam no Porto, essa realidade, em 2001, ascendia já aos 9%, 
ou seja, sensivelmente ao dobro.  

Esta tendência, uma vez que sentida para todos os concelhos, denuncia o crescimento de mobilidades 
tangenciais, essencialmente na envolvência do Porto e, sobretudo, o decréscimo das tradicionais 
mobilidades radiais. A este novo rosto da mobilidade subjaz, certamente, a maior acessibilidade inter-
concelhia decorrente das novas infra-estruturas, principalmente rodoviárias, que foram sendo 
construídas na última década27 mas, essencialmente, subjaz uma nova ordem hierárquica do território. 
Por outras palavras, corresponde a uma diminuição da centralidade do Porto na área metropolitana em 
prol da coroa de espaços pertencentes aos concelhos adjacentes à própria cidade, facto que justifica, 
amplamente, esta redução dos movimentos pendulares radiais28. 

                                                
 
27 As grandes infra-estruturas rodoviárias construídas na última década beneficiaram quer a acessibilidade inter-concelhia 
radial quer a tangencial.[20] 
28 Note-se que esta realidade vai de encontro às conclusões do capítulo 3. 
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Quadro 4.3 - Agregação das viagens em intra-concelhias e com origem ou destino ao Porto  

 
Intra-Concelhias* Destino ao Porto** Origem no Porto*** 

1991 2001 1991 
2001 1991 2001 

Espinho 78,1% 52,5% 10,1% 3,4% 0,1% 0,3% 

Gondomar 50,3% 48,0% 38,0% 19,5% 1,4% 5,9% 

Maia 58,6% 40,6% 26,0% 13,6% 1,3% 4,1% 

Matosinhos 62,4% 50,7% 27,6% 16,8% 5,5% 9,0% 

Porto 86,8% 64,3% 86,8% 64,3% 86,8% 64,3% 

P. Varzim 84,9% 67,6% 4,8% 1,6% 0,1% 0,3% 

Valongo 51,3% 44,9% 30,7% 10,4% 0,5% 1,9% 

V. Conde 74,1% 58,2% 7,1% 3,1% 0,3% 0,7% 

V. N. Gaia 70,3% 64,1% 24,7% 12,1% 2,0% 8,4% 

* Proporção de viagens com destino ao próprio concelho relativamente às que aí se originam                                                        ([28][25] Adaptado) 

** Proporção de viagens com destino ao Porto relativamente às viagens originadas em cada concelho; no caso do Porto equivale às viagens intra-concelhias 

*** Proporção de viagens com destino aos vários concelhos a partir do Porto, relativamente às que aí se originam; no caso do Porto equivale também às viagens intra-concelhias 

Voltando à análise do quadro anterior (Quadro 4.3), para além de ser visível o facto de, para todos os 
concelhos da área metropolitana, o Porto ser um destino percentualmente considerável (com excepção 
de Espinho, Póvoa de Varzim e Vila do Conde), relação que, no entanto, no sentido inverso assume 
sempre proporções menos expressivas ainda que, como se referiu, crescentes na passada década, é 
possível ainda aferir que a parcela maioritária das viagens se encontra confinada ao interior do próprio 
concelho (quer em 1991, quer em 2001). 

Assim, em 2001, 63,9% das viagens com destino ao Porto eram iniciadas na própria cidade e os 
restantes 36,1% tinham, obviamente, origem em espaços exteriores ao concelho (Fig.4.4). Vila Nova 
de Gaia e Matosinhos com 9%, Gondomar com 6%, Maia com 4% e Valongo com 2% representavam 
as principais origens das viagens cujo destino era a cidade central, e os três concelhos mais periféricos 
da AMP, Espinho, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, tinham um peso consideravelmente residual, 
uma vez que, conjuntamente, representavam apenas 1,3% do total. Os restantes 5% tinham início em 
espaços não metropolitanos, o que é deveras interessante, quer porque superava os concelhos de 
Valongo e Maia (limítrofes ao Porto), quer porque, em termos absolutos, estes 5% equivalem a mais 
de 43 mil movimentos, ou seja, a cerca de 30% das 142 mil viagens que todos os dias se iniciavam 
fora da AMP e a esta se dirigiam. Paralelamente, se se pensar também que o Porto se localiza, 
aproximadamente, no centroide geográfico da AMP e que em termos totais este efeito polarizador é 3 
a 4 vezes superior a todos os outros concelhos limítrofes da área metropolitana, então estes números 
ganham ainda mais relevo.  

Uma vez mais, para a correcta leitura dos valores, dever-se-á ter em conta o peso populacional de cada 
concelho. Isto é, se se pensar que a população residente em Valongo apenas iguala a pouco mais de 
dois terços, a metade ou a um terço da população residente na Maia, em Gondomar ou em Matosinhos 
e em Vila Nova de Gaia respectivamente, facilmente se conclui que o reduzido peso, face aos outros 
municípios mencionados (2 a 4 vezes menor), das viagens iniciadas neste concelho e com destino ao 
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Porto se prende, exactamente, com o seu menor 

Para além deste cuidado, dever-se-á prestar especial atenção às diferente
valores presentes na Fig.4.4 (B) e o no
com destino ao Porto. Enquanto o valor presente na 
destino e origem no Porto de entre o universo de viagens com dest
Quadro 4.3 (64,3%) exprime a parcela de viagens cujo destino era o Porto de entre o universo de 
viagens cuja origem era o próprio Porto. Ainda que 
destes valores levaria a crer que em 1991 apenas 13,2% das viagens com destino ao Porto seriam 
oriundas de espaços extra-cidade, ou seja, menos que em 2001, quando na realidade estes 13
representam as viagens que, iniciadas no Porto
quadro anterior espelham a capacidade, ainda que 
residente e atrair a dos concelhos vizinhos
diminuição destas mesmas capacidades, entre 1991 e 2001
 

        

Fig.4.4 - Destino das viagens cuja origem é o Porto (A) e origem das v

Com o intuito de aflorar o perfil de algumas das inter
da área metropolitana, representam-
Porto sem, contudo, incluir o motivo de regresso a casa

              * Destino das viagens originadas no Porto              ** Origem das viagens com destino ao Porto

Fig.4.5 - Destino das viagens cuja origem é o Porto e origem das viagens com destino ao Porto

                                                
 
29 Este fenómeno torna-se mais evidente na Fig.
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o caso do Porto 

Porto se prende, exactamente, com o seu menor peso demográfico29. 

á prestar especial atenção às diferentes definições que subjazem 
e o no Quadro 4.3, mais concretamente no que diz respeito às viagens 

ao Porto. Enquanto o valor presente na Fig.4.4 (63,9%) traduz o peso das viagens com 
no Porto de entre o universo de viagens com destino à cidade central, o valor do 

(64,3%) exprime a parcela de viagens cujo destino era o Porto de entre o universo de 
a o próprio Porto. Ainda que em percentagem muito próximos, a confusão 

destes valores levaria a crer que em 1991 apenas 13,2% das viagens com destino ao Porto seriam 
cidade, ou seja, menos que em 2001, quando na realidade estes 13

iniciadas no Porto, se destinaram ao exterior deste. Isto é, os valores no 
quadro anterior espelham a capacidade, ainda que de forma qualitativa, do Porto fixar 

dos concelhos vizinhos, pelo que a conclusão correcta é que ocorreu uma 
ades, entre 1991 e 2001. 

Destino das viagens cuja origem é o Porto (A) e origem das viagens com destino ao Porto (B)
([25] Adaptado) 

Com o intuito de aflorar o perfil de algumas das inter-relações entre o Porto e os restantes concelhos 
-se, de seguida, estas mesmas viagens com origem ou destino no 

Porto sem, contudo, incluir o motivo de regresso a casa (Fig.4.5).  

Origem das viagens com destino ao Porto 

Destino das viagens cuja origem é o Porto e origem das viagens com destino ao Porto

regresso a casa (2001) ([25] Adaptado) 

Fig.4.12. 
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Ao não considerar este motivo, o equilíbrio existente entre o número de viagens 
em cada concelho desfaz-se (com a excepção lógica e obrigatória do Porto), passando a balança a 
tender favoravelmente para o Porto, em mais de 150
restantes concelhos. Em termos absolutos, é 
corrobora o epíteto de dormitório anteriormente atribuído a este concelho relativamente ao vizinho 
Porto; e é em Gondomar onde este fenómeno é mais evidente, uma vez que, em termos percentuais, 
apenas 16% das viagens com origem no Porto e destino a este não se 
casa. Em posição antípoda, Matosinhos 
próprio Porto, os destinos mais frequentes das viagens que se origina
relacionados com o regresso a casa.

De seguida, apresenta-se a desagregação das viagens com origem ou destino no Porto de acordo com 
os motivos anteriormente considerados e o 

 

       

Fig.4.6 - Destino das viagens cuja origem é o Porto (A) e origem das viagens com destino ao Porto (B)

 

Fig.4.7 - Destino das viagens cuja origem é o Porto (A) e origem das viagens com destino ao Porto

                                               
 

30 No cômputo geral, o número de viagens com destino ao Porto supera em 150mil o número de viagens com origem no Porto

(para cada concelho é calculada a diferença entre as viagens aí originadas e com destino ao Porto, e as viagens originadas no

Porto e com destino a esse mesmo concelho).
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Ao não considerar este motivo, o equilíbrio existente entre o número de viagens 
se (com a excepção lógica e obrigatória do Porto), passando a balança a 

tender favoravelmente para o Porto, em mais de 150 mil viagens30, e desfavoravelmente para os 
restantes concelhos. Em termos absolutos, é em Vila Nova de Gaia onde este hiato é maior, o que 
corrobora o epíteto de dormitório anteriormente atribuído a este concelho relativamente ao vizinho 
Porto; e é em Gondomar onde este fenómeno é mais evidente, uma vez que, em termos percentuais, 

das viagens com origem no Porto e destino a este não se relacionava
casa. Em posição antípoda, Matosinhos e os demais concelhos extra-AMP
próprio Porto, os destinos mais frequentes das viagens que se originavam no Po
relacionados com o regresso a casa. 

se a desagregação das viagens com origem ou destino no Porto de acordo com 
e considerados e o correspondente término ou proveniência. 

 

Destino das viagens cuja origem é o Porto (A) e origem das viagens com destino ao Porto (B)

motivos de trabalho (2001) ([25] Adaptado) 

Destino das viagens cuja origem é o Porto (A) e origem das viagens com destino ao Porto

motivos de estudo (2001) ([25] Adaptado) 

        

No cômputo geral, o número de viagens com destino ao Porto supera em 150mil o número de viagens com origem no Porto

(para cada concelho é calculada a diferença entre as viagens aí originadas e com destino ao Porto, e as viagens originadas no

Porto e com destino a esse mesmo concelho). 
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Ao não considerar este motivo, o equilíbrio existente entre o número de viagens iniciadas e terminadas 
se (com a excepção lógica e obrigatória do Porto), passando a balança a 

, e desfavoravelmente para os 
em Vila Nova de Gaia onde este hiato é maior, o que 

corrobora o epíteto de dormitório anteriormente atribuído a este concelho relativamente ao vizinho 
Porto; e é em Gondomar onde este fenómeno é mais evidente, uma vez que, em termos percentuais, 

relacionava com o regresso a 
AMP eram, não incluindo o 

no Porto por motivos não 

se a desagregação das viagens com origem ou destino no Porto de acordo com 
término ou proveniência.  
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Fig.4.8 - Destino das viagens cuja origem é o Porto (A) e origem das viagens com destino ao Porto (B)

 

Fig.4.9 - Destino das viagens cuja origem é o Porto (A) e origem das viagens com destino ao Porto (B)

motivos de regresso a casa

 

Da observação das figuras anteriores é possível concluir que, para todos os motivos, o próprio Porto 
(como já era expectável) consituía o destino mais frequente das viagens que aí se inicia
quer por motivos de trabalho ou outros, quer, e sobretudo, por motivos de estudo, 
parcela das viagens originadas na cidade central, 29%, 25% e 8% respectivamente, se destina
outros concelhos. No entanto, quando se considera 
passando a ser frequente o destino a espaços extra
que mostram um forte movimento de entrada na cidade
total), nada mais exprime, então, senão os típicos movimentos pendulares que pautam o quotidiano 
daqueles que se deslocam à cidade central a fim de aí trabalhar, estudar ou realizar outras actividades e 
que, no final do dia, dão origem ao êxodo de regresso a casa, para fo
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Por outro lado, se se observar única e exclusivamente os movimentos de entradas e saídas na cidade, 
as anteriores conclusões ganham ainda mais conteúdo (Fig.4.10). De facto, se 50% das viagens com 
origem no Porto correspondiam ao movimento de regresso a casa, quando se considera isoladamente 
as saídas da cidade, este valor ascende aos 65%; e, da mesma forma, quando se atenta apenas às 
entradas na cidade, a proporção das viagens por motivos de trabalho cresce passando, inclusivamente, 
a igualar a proporção das viagens por outros motivos. No entanto, e pese embora estas evidências, a 
Fig.4.10 patenteia também que já 20% das saídas e 20% das entradas tinham subjacentes, em 2001, 
motivos de trabalho e de regresso a casa, respectivamente.  

Traçado este cenário, é, então, legítimo concluir que a indiciada descentralização da economia 
metropolitana é já, em 2001, uma realidade e constitui, porventura, a principal razão que subjaz aos 
novos movimentos radiais (em sentido inverso). Paralelamente, e se se pensar que apenas 1% e 13% 
das saídas da cidade ocorriam por motivos de estudo ou outros respectivamente, é também lídimo 
deduzir que tal descentralização não ocorreu, pelo menos na mesma magnitude, nas áreas relacionadas 
com os serviços, o lazer, as compras, a educação, etc. 

 
* A leitura deve ser efectuada do seguinte modo: viagens com destino ao Porto (não) contabilizando aquelas que aí se originam (entradas na cidade); e viagens com origem no Porto (não) contabilizando 

aquelas que aí têm o seu término (saídas da cidade) 

Fig.4.10 - Entradas e saídas no Porto, por motivos (2001) ([25] Adaptado) 

Fazendo o exercício inverso, ou seja, agrupando as viagens por motivos e relativamente à origem, é 
possível perceber quais os concelhos mais relacionados com o Porto por motivos de trabalho, estudo 
ou outros (Fig.4.11).  

 

Fig.4.11 - Motivos das viagens com destino ao Porto, relativamente ao concelho de início de viagem (2001) ([25] 

Adaptado) 
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Ainda que o peso dos diferentes motivos seja sensivelmente idêntico para todos os concelhos, não 
deixa de ser interessante destacar que era em Gondomar, Valongo e Póvoa de Varzim que as viagens 
aí originadas e com destino ao Porto se relacionavam mais com trabalho (superior a 40%), e era em 
Matosinhos, Maia e Vila do Conde que a proporção das viagens com destino ao Porto mais se 
relacionava com o regresso a casa (superior a 22%). Da mesma forma, Matosinhos, Póvoa de Varzim 
e Vila do Conde eram os concelhos onde a proporção de viagens com destino ao Porto por outros 
motivos era menor, facto que, no primeiro caso não deverá ser alheio à maior consolidação urbana do 
concelho e, nos outros dois casos, à maior distância geográfica. 

Em suma, os dados relativos ao IGM2000 permitem que se conclua que os sistemas de mobilidade no 
Porto estavam, em 2001, e, provavelmente, ainda o estarão na actualidade, sujeitos a uma enorme 
pressão, em grande parte decorrente da própria anatomia da AMP, ou seja, decorrente da posição e 
geografia centrais que a cidade (ainda) assume na sua área metropolitana. Ainda que seja também 
visível a inversão destas tendências na passada década e, concomitantemente, o surgimento de novas 
dinâmicas espaciais de mobilidade, em 2001 era ainda marcante o efeito polarizador da cidade central 
sobre os demais concelhos da AMP, especialmente sobre aqueles que lhe são limítrofes (Fig.4.12, 
Fig.4.13). De facto, 12% das viagens iniciadas nos vários concelhos da AMP (exceptuando o Porto) 
tinham como destino a cidade central, ascendendo estes valores a grandezas bem superiores para os 
concelhos limítrofes e para as viagens relacionadas com motivos de trabalho. E se dúvidas restam 
ainda, essas são rapidamente dissipadas quando se atenta a estes mesmos valores mas considerando 
unicamente as viagens inter-concelhias (Fig.4.13): mais de 30% das viagens originadas nos concelhos 
da AMP (exceptuando o Porto) e com destino a outros municípios que não o próprio tinha o seu 
término no Porto, chegando a ascender este valor a mais de 60% em Gondomar!  

Ainda que, e infelizmente, não seja exequível comparar os dados desta desagregação com outros 
relativos a 199132, da análise das Fig.4.12 e Fig.4.13, é possível ainda concluir que, por um lado, os 
outros motivos são cada vez mais preponderantes mesmo nas viagens inter-concelhias33 (chegando 
inclusivamente a superar, para alguns concelhos, as viagens relacionadas com motivos de estudo) e, 
por outro, que os movimentos radiais antípodas (centro-periferia-centro em detrimento de periferia-
centro-periferia) são também paulatinamente mais relevantes, sobretudo relativamente aos concelhos 
de Matosinhos e Maia (percentagem de viagens de regresso a casa e ao Porto a partir destes concelhos 
superior à média da AMP). 

 
* Exceptuando o Porto  

Fig.4.12 - Viagens com destino ao Porto comparativamente às que se originam em cada concelho (2001) ([25] 

Adaptado) 

                                                
 
32 Não existe informação desta natureza relativamente ao ano 1991. 
33 14,0% ou 20,3% do total na AMP, se se considerar todas as viagens ou apenas as inter-concelhias, respectivamente. 
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   * Exceptuando o Porto 

Fig.4.13 - Viagens com destino ao Porto relativamente às viagens inter

 

A juntar a tudo isto, a posição geográfica da cidade e das principais infra
(nesta convergentes) conduziam 
norte e a sul do rio Douro, pertencentes ou não à AMP, se consubstanciassem através do Porto.

Com efeito, em 2001, registavam
para além das 580 mil viagens internas e 60 mil atravessamentos
cidade em função da sua origem geográfica,
de Gaia e Espinho), 120 mil no norte (Matosinhos, Maia, Vila do Conde e Póvoa de Varzi
no leste e nordeste (Gondomar e Valongo), sendo que as remanescentes 43 mil viagens eram 
provenientes de concelhos extra

 

Fig.4.14 - Movimentos na cidade do Porto em 2001: A

 

 

                                               
 
34 Apenas são contempladas as viagens de atravessamento internas à AMP, ou seja, com origem e destino em concelhos 
pertencentes a esta; esta estimativa foi efectuada tendo por base os movimentos de sul para norte, nordeste ou este (
Nova de Gaia e Espinho para Gondomar, Valongo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos e Maia) e vice
em consideração as infra-estruturas de ac
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com destino ao Porto relativamente às viagens inter-concelhias 

A juntar a tudo isto, a posição geográfica da cidade e das principais infra-estruturas de mobilidade 
(nesta convergentes) conduziam a que, em 2001, inúmeras viagens diárias entre municípios situados a 
norte e a sul do rio Douro, pertencentes ou não à AMP, se consubstanciassem através do Porto.

registavam-se diariamente mais de 310 mil entradas e 305 mil saídas
viagens internas e 60 mil atravessamentos34. Desagregando as entradas na 

igem geográfica, mais de 76 mil tinham origem no sul da AMP (Vila Nova 
de Gaia e Espinho), 120 mil no norte (Matosinhos, Maia, Vila do Conde e Póvoa de Varzi
no leste e nordeste (Gondomar e Valongo), sendo que as remanescentes 43 mil viagens eram 
provenientes de concelhos extra-metropolitanos (Fig.4.14).   

Movimentos na cidade do Porto em 2001: A- Viagens internas; B- Saídas; C

Atravessamentos (2001) 

        

Apenas são contempladas as viagens de atravessamento internas à AMP, ou seja, com origem e destino em concelhos 
pertencentes a esta; esta estimativa foi efectuada tendo por base os movimentos de sul para norte, nordeste ou este (

inho para Gondomar, Valongo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos e Maia) e vice
estruturas de acessibilidade existentes em 2001. 
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concelhias (2001) ([25] Adaptado) 
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4.2.2 MODALIDADE E DURAÇÃO DAS VIAGENS 

“Por toda a Área Metropolitana do Porto o automóvel é, claramente, o meio de transporte 
preferido.” [25] De facto, os dados do IGM2000 revelam que, em 2001, o transporte individual era 
usado em sensivelmente metade das deslocações intra-metropolitanas (53%), oscilando a respectiva 
quota-parte de adeptos entre os 43% no Porto e os 63% na Maia (Fig.4.15). A grande maioria dos 
utilizadores do transporte individual recorria ao automóvel diariamente e, em média, 70% destes 
circulavam unicamente com o condutor, 23% com o condutor e um passageiro e apenas 7% com mais 
de um passageiro!  

A utilização do automóvel era de tal forma relevante para a população residente que cerca de três 
quartos das famílias da AMP dispunham, nesse ano, deste modo de transporte. Ainda assim, o Quadro 
4.4 permite constatar que o número de agregados familiares com veículo próprio era percentualmente 
menor no Porto do que na totalidade dos concelhos vizinhos, facto que se relacionará, provavelmente, 
com o maior grau de envelhecimento e de polarização social da cidade central35 e com a maior oferta 
de transportes públicos aí existentes.  

Por sua vez, a participação correspondente ao transporte público colectivo circunscrevia-se a uns 
meros 20%, sendo máxima na cidade central (25,4%) e mínima nos três concelhos mais periféricos 
(Fig.4.15). De entre os vários modos públicos, o transporte ferroviário constituía uma opção muito 
pouco utilizada quando em comparação com o transporte público rodoviário, representando apenas 
uma parcela de 0,4% no Porto e 1,2% na área metropolitana.  

A agravar ainda mais este diagnóstico, a análise dos dados do IGM2000 revela também que “apenas 
uma ínfima parcela das viagens intra-metropolitanas (0,4%) combinava o transporte público com o 
transporte individual, o que constitui um claro sintoma das debilidades ainda existentes, em 2001, no 
palco da multimodalidade”.[25] 

Quadro 4.4 - Automóveis por família e taxas de motorização, em 2001 ([23] Adaptado) 

Concelhos 
Famílias com  

Automóveis (%) 

Famílias com 2 ou mais  

automóveis (%) 

Nº  de automóveis  

por 1000 habitantes 

Nº total  

de automóveis (milhares) 

Espinho 76,9 39,7 362 13,2 

Gondomar 76,8 39,6 348 54,0 

Maia 79,9 45,3 388 41,2 

Matosinhos 78,2 40,8 365 61,7 

Porto 62,0 37,1 346 89,1 

P.Varzim 78,8 48,5 342 20,3 

Valongo 77,0 41,5 337 27,9 

V.Conde 82,4 52,7 354 24,2 

V.N.Gaia 76,4 42,1 357 97,1 

AMP 74,0 41,7 355 428,8 

                                                
 
35 Ver capítulo 3. 
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Fig.4.15 - Repartição modal das deslocações, por concelho (2001) ([25] Adaptado) 

Uma análise mais detalhada da utilização dos diferentes modos de transporte, focalizando apenas as 
viagens com origem e destino no Porto, permite concluir que a repartição modal era mais favorável ao 
transporte público nos casos das viagens de e para Gondomar, Valongo e Vila Nova de Gaia, realidade 
a que não será alheia, certamente, a situação sócio-económica mais desfavorável da população 
residente nesses concelhos, predominantemente residenciais (Fig.4.16) 36. Nas restantes ligações do 
Porto, a proporção das viagens em transporte público era, sensivelmente, mais reduzida, atingindo o 
valor mínimo no caso das viagens de e para os concelhos de Vila do Conde e exteriores à área 
metropolitana. Esta última particularidade é de extrema importância, uma vez que poderá ser 
interpretada como sintomática da maior dificuldade de prestação de serviços atractivos e competitivos 
por parte do transporte público, relativamente ao transporte individual, face ao aumento da distância. 
Pois, se por um lado, este aspecto é intrínseco aos próprios paradigmas de cada um dos modos público 
e individual, por outro, dissimula a inexistência/insuficiência dos sistemas de média e grande 
capacidade vocacionados para o transporte suburbano, ou seja, a inoperacionalidade/ineficiência de 
modos como o comboio (o que explica a reduzida percentagem deste). 

 
Fig.4.16 - Repartição modal das viagens com destino ao Porto37 (2001) ([25] Adaptado) 

                                                
 
36 Não se apresenta nenhuma figura equivalente à Fig.4.16 mas relativamente às viagens com origem no Porto pois, e como 
facilmente se depreende, esta seria muito semelhante visto que se um indivíduo for para o local de trabalho em automóvel, não 
é plausível nem provável que regresse a casa noutro modo. 

37 Neste caso as viagens efectuadas em transporte público englobam o modo rodoviário e ferroviário. Tal situação deve-se, 
como se chamou a atenção no início deste capítulo, à forma como a informação estava já agregada no documento que serviu 
de fonte a esta figura. 
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Os mesmos dados do IGM2000 escondem ainda um outro aspecto particularmente interessante, mais 
concretamente o facto de que eram estas mesmas viagens com origem e destino no Porto aquelas em 
que, de longe, o peso do transporte público era mais considerável, sendo que, em contrapartida, nas 
restantes viagens esta parcela era substancialmente inferior (Fig.4.17).  

Por sua vez, este peso residual dos transportes públicos nas viagens que se destinavam aos demais 
concelhos que não ao Porto sugere, então, uma “estrutura de oferta de transporte público colectivo 
excessivamente rádio-concêntrica”[25], isto é, denuncia uma configuração espacial do sistema de 
transporte público disposta, sobretudo, segundo as principais linhas de desejo que caracterizam os 
tradicionais movimentos pendulares metropolitanos (radiais) e, como tal, com repercussões graves na 
capacidade de “acompanhar uma procura não relacionada com os movimentos tradicionais do tipo 
periferia-centro”[25]. Daí que, quando os motivos das viagens eram outros que não as deslocações 
aos locais de estudo ou de trabalho, as estatísticas mostrem que o peso do transporte público era 
francamente reduzido face ao transporte individual, devido precisamente a esta maior dificuldade de 
adaptação ao carácter diversificado e casuístico que estas viagens assumem.  

 
Fig.4.17 - Viagens com destino ao Porto Vs demais concelhos da AMP, realizadas em transporte público38 (2001) 

([25] Adaptado) 

 

Ora se se pensar que o peso deste tipo de viagens, face ao total, tem vindo a aumentar 
consideravelmente, então é evidente o parcial desajuste existente entre a oferta de transportes públicos 
e a procura destes. A provar este mesmo desajuste estão as respostas dadas pela população residente 
quando inquirida, em 2001, sobre as principais razões para a opção preferencial pelo transporte 
individual: cerca de 35% apontou razões profissionais e quase 15% a simples ausência de serviços 
(Fig.4.18). Estas respostas espelham, portanto, esta inoperância latente dos transportes públicos face às 
actuais exigências de mobilidade, ou seja, denunciam a formatação excessivamente rígida destes 
serviços aos movimentos pendulares radiais, movimentos esses que, contudo, já não são maioritários 
no universo das novas mobilidades, onde, e como se viu, são cada vez mais preponderantes e 
emergentes quer os movimentos tangenciais, quer os relacionados com outros motivos. 

Ainda assim, destaca-se, no entanto, que o hábito surge como a terceira razão mais apontada para a 
escolha modal em favor do transporte individual, facto que, e tal como se havia referido no capítulo 2, 
denota que existe ainda um manifesto estigma social acerca dos transportes públicos e, 
consequentemente, sobre a sua eficácia, o que, em parte, justifica também a menor adesão a esta 
modalidade. 

                                                
 
38 Uma vez mais, as viagens efectuadas em transporte público englobam o modo rodoviário e ferroviário.  
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Fig.4.18 - Motivos para a opção preferencial pelo transporte individual (%) ([25] Adaptado) 

Ainda que não seja possível estabelecer uma analogia perfeita, uma vez que se desconhece, para cada 
viagem em transporte público e transporte individual, as origens e destinos a uma escala superior ao 
concelho, nas figuras seguintes (Fig.4.19 e Fig.4.20) é visível que, e apesar do tal preconceito sobre a 
ineficácia do transporte público, as críticas apontadas no sentido de falta de rapidez destes face ao 
transporte individual (ver Fig.4.18) não são, para a AMP, totalmente infundadas: as viagens em 
autocarro demoravam em média mais 11, 14 e 20 minutos (52%, 37% e 66%) que as correspondentes 
efectuadas em automóvel, isto quando interiores ao Porto, quando com origem neste e destino a outros 
municípios e vice-versa, respectivamente. 

No entanto, se se comparar os valores relativos a 1991 e 2001, poder-se-á dizer que, em geral, 
ocorreram apenas pequenas variações absolutas nas durações das viagens, tendência que, aliás, tinha já 
sido apontada no capítulo 2 como holística para a generalidade das urbes. Ainda assim, nas viagens 
com destino ao Porto e interiores a este, os tempos de percurso cresceram uns consideráveis 7% (cerca 
de 3,5 minutos) e 13% em autocarro e 11% (aproximadamente 4 minutos) e 29%39 em automóvel, 
respectivamente. Por sua vez, as durações médias das viagens com origem no Porto diminuíram 3% 
em autocarro (cerca de 1 minuto) e mantiveram-se constantes em automóvel, realidade a que não será 
alheia a macro infra-estrutura rodoviária que foi construída na década passada, e que, em 2001, era 
ainda capaz de satisfazer, com bons níveis de eficácia, os movimentos de saída da cidade, certamente 
aqueles que correspondiam aos movimentos centro-periferia, ou seja, antípodas aos tradicionais 
movimentos periferia-centro.  

 

Fig.4.19 - Duração média das viagens intra-concelhias, com destino e origem no Porto, em transporte público 

rodoviário ([28] Adaptado) 

                                                
 
39 De notar que, como se trata de viagens relativamente curtas, pequenas oscilações acarretam uma grande variação 
percentual. 
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Fig.4.20 - Duração média das viagens intra-concelhias, com destino e origem no Porto, em transporte individual 

([28] Adaptado) 

Estes dados revelam, então, que a cidade viu aumentados, na passada década, os níveis de 
congestionamento a que estava submetida, com consequências gravosas e paradigmáticas na 
(in)eficácia dos sistemas de mobilidade, preconizadas neste aumento generalizado das durações das 
viagens interiores ao Porto e com destino a este. 

Em termos de mobilidade o cenário é, portanto, delicado! Se, por um lado, há uma excessiva 
dependência dos sistemas de mobilidade pelo automóvel, com as consequências graves e óbvias para a 
sustentabilidade do desenvolvimento da cidade e da metrópole do Porto, por outro, poder-se-á dizer 
que estes mesmos sistemas não eram capazes de satisfazer, cabalmente, as necessidades das 
populações residentes, que, em 2001, continuavam a apresentar um índice de mobilidade muito baixo. 
De facto, um total impressionante de 25% da população residente no Porto não realizava qualquer 
deslocação, sendo o número médio de viagens diárias por habitante igual a 3,2 (4,3 relativamente à 
população móvel), ou seja, um valor muito baixo e inferior à média das cidades europeias que 
apresentam valores de 3 a 4 viagens por dia e por habitante40. A agravar ainda mais este diagnóstico a 
forte correlação existente entre a população móvel e a população móvel motorizada, 80% da 
população móvel era motorizada, revela uma elevada e geral dependência das práticas de mobilidade à 
utilização de veículo a motor. 

 
Fig.4.21 - Número médio de viagens por dia da população residente/móvel ([23] Adaptado) 

                                                
 
40 De realçar que estes valores correspondem a médias da aglomeração, pelo que os valores nas respectivas cidades centrais 
são muito mais elevados. Ver Mobility in Cities - Database, UITP. 
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Fig.4.22 - Taxa de mobilidade e população móvel motorizada em relação à população residente/móvel ([23] Adaptado)  

A explicação para este reduzido número de viagens e baixa taxa de mobilidade reside, 
fundamentalmente, na falência do paradigma de funcionamento que subjaz aos sistemas de transporte 
público no Porto. Isto é, os dados anteriores põem a descoberto um frágil e débil sistema de transporte 
público, desajustado e parcialmente anacrónico face às então exigências da população e, sobretudo, 
marcado por uma grande vulnerabilidade aos ciclos viciosos do automóvel, ou seja, ao aumento 
gradual do congestionamento que este acarreta: sendo certo que o agravamento do congestionamento 
implica autocarros mais lentos e a deterioração dos serviços prestados, a falta de alternativas em sítio 
próprio (de notar que o peso dos transportes ferroviários era residual tanto para a cidade do Porto 
como para a AMP) conduz, inevitavelmente, à diminuição da quota de mercado dos modos públicos e 
ainda, por subsequência lógica, a um maior número de carros na cidade, ou seja, a uma maior pressão 
rodoviária e assim sucessivamente41. É, portanto, nesta incapacidade de crescimento da acessibilidade 
rodoviária por via do congestionamento urbano que reside a diminuição da eficiência do transporte 
público, no Porto consubstanciada pelo aumento dos tempos de viagem em autocarro, e que, como tal, 
reside a explicação para os baixos níveis de mobilidade. Por outras palavras, se se atentar que a 
população idosa representa já mais de um terço e quase um quinto da população activa no Porto e na 
AMP, respectivamente, e que este estrato é precisamente o mais dependente do transporte público em 
termos de mobilidade, então a estes baixos níveis corresponde, certamente, um grande número de 
viagens que simplesmente não aconteciam, justamente por via do estrangulamento dos sistemas de 
transportes. De tal forma esta realidade é sintomática na cidade que há quem, inclusivamente, 
interprete a menor percentagem da população móvel relativamente à móvel motorizada e, portanto, o 
elevado peso das viagens realizadas a pé na repartição modal (30%) à luz desta ineficiência dos 
transportes públicos: “tal não se verifica por se estar em presença de um modelo territorial muito 
pouco extenso ou pela qualidade da infra-estrutura de suporte (passeios e favorável articulação com 
a circulação rodoviária) e, portanto, por opção de conforto dos utentes mas, antes, reflecte a 
inoperacionalidade dos transportes públicos maioritariamente rodoviários e fortemente dependentes 
do congestionamento automóvel.”[20] 

Um estudo publicado em 2007 sobre o transporte individual no Porto, “Análise das Deslocações em 
Transporte Individual”, refere o seguinte: “Há um número que explica a falta de pontualidade e a 
baixa velocidade média de circulação da STCP (…) só na hora de ponta matinal, entre as 7h30 e as 
9h30 dos dias úteis, circulam mais de 130 mil carros nas ruas do Porto.”[29] É, portanto, esta 
repartição modal, juntamente com a enorme pressão que os concelhos envolventes infligem sobre o 
                                                
 
41 Este fenómeno foi amplamente sublinhado no capítulo 2. 
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Porto, que subjaz ao congestionamento paradigmático que afecta os sistemas de transporte e, 
consequentemente, que determina o mau cenário traçado em termos de mobilidade: dos cerca de 1,1 
milhões de viagens que diariamente tinham o Porto como origem e/ou destino, 578 mil eram 
realizadas em automóvel (49,7% do total), devendo a este número ser ainda acrescidos 45 mil 
atravessamentos (74,9% do total) intra-metropolitanos e numerosas outras viagens inter-regionais que 
tinham também a cidade central como ponto de passagem e que eram igualmente efectuados em 
automóvel.[23] 

Ainda que estes números sejam impressionantes e, obviamente, preocupantes, mais exasperante ainda 
é verificar que, de 1991 para 2001, o peso do transporte individual na repartição modal quase 
duplicou! De facto, este crescimento foi de tal forma explosivo que, enquanto em 1991 o transporte 
individual representava uma quota de mercado de 30%, ou seja, inferior ao transporte público, dez 
anos depois atingia quase os 53%, praticamente o dobro do peso dos autocarros na repartição modal. 
Já o transporte público, por sua vez, nesses mesmos anos sofreu uma redução de 15% enquanto 
escolha modal, o que, e tendo em conta que o peso dos restantes modos se manteve sensivelmente 
constante, evidencia a passagem dos passageiros de transporte público para o transporte individual, ou 
seja, evidencia a inoperância de transportes públicos cada vez mais lentos.  

 

Fig.4.23 - Repartição modal em 1991 e em 2001 ([28][25] Adaptado)  

Em suma, o crescimento demográfico da AMP na década de noventa, resultante dum balanço entre 
migrações intra-metropilitanas e crescimentos naturais em desfavor do seu núcleo central, trouxe 
consigo o alastramento e a dispersão das manchas urbanizadas, conduziu à descentralização 
generalizada da economia e acentuou o perfil terciário do Porto que, e de acordo com os dados do 
IGM2000, se afirma ainda, em 2001, como a mais importante centralidade da aglomeração. Este 
crescimento, que se assemelha em tudo ao desenvolvimento das metrópoles que François Ascher 
apelida de metapolis, fez germinar novas contemporaneidades, novos desafios e diferentes campos de 
reflexão sobre os quais urge cogitar e, sobretudo, concertar esforços.  

Se, por um lado, à maior diversificação das actividades quotidianas actuais, desde o trabalho e as 
compras até às mais variadas formas de ocupação dos tempos livres corresponde um positivo 
desenvolvimento económico e, como tal, uma melhoria generalizada da qualidade de vida das 
populações, e se, de forma similar, à descentralização da economia e da população residente 
correspondem tendências policentristas fulcrais para o crescimento e desenvolvimento harmonioso das 
metrópoles, por outro, a tudo isto corresponde também uma cada vez mais numerosa e atípica 
variedade de motivos e destinos de deslocação, ou seja, corresponde uma emergência de novos 
padrões, novas necessidades e mais exigências de mobilidade. Por seu turno, esta nova realidade, estas 
novas exigências e necessidades acarretam uma dificuldade acrescida para os sistemas de transporte 
público e, consequentemente, para a mobilidade em geral. Como bem sintetiza, uma vez mais François 
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Ascher, “as relações sociais económicas quotidianas tendem a acelerar-se e a serem cada vez menos 
sincronizadas por dispositivos colectivos, prevalecendo a multiplicação de micro-escolhas, fenómenos 
que se concretizam no carácter menos rotineiro dos destinos, dos percursos e das escolhas modais, e 
na crescente intensidade e irregularidade das deslocações”. [30] De facto, se estes valores de 
repartição modal obrigam a que se interrogue a capacidade de oferta, as condições de operacionalidade 
dos sistemas de transporte público e a sua difícil adequação e a árdua atractividade a trajectos 
relativamente curtos42 e de carácter diversificado, em contraste com o que acontece com o transporte 
individual, por outro lado, esses mesmos valores devem ser decifrados, também, no contexto das 
exigências de crescente autonomia, diferenciação e irregularidade das práticas de mobilidade que estão 
associadas às transformações em curso de ordem cultural e social, a propósito das emergentes 
dinâmicas económicas e demográficas estruturantes do território.  

Com efeito, as características de mobilidade da população residente no Porto fazem emergir uma 
realidade dual e, por essa mesma razão, dinâmicas extremamente complexas e erráticas: aos fluxos 
tradicionais de tipo radial sobrepõem-se, de forma cada vez mais significativa, deslocações 
exclusivamente circunscritas aos espaços da periferia associados ao conjunto de municípios adjacentes 
à cidade do Porto (movimentos tangenciais) e, inclusivamente, movimentos radiais pendulares 
antípodas. Estes fenómenos identificam-se, por sua vez, com a afirmação de um modelo de 
desenvolvimento metropolitano que tem vindo a valorizar a capacidade atractiva de uma coroa 
espacial inscrita no tal conjunto de concelhos, o que, por um lado, mostra a importância das novas 
centralidades periféricas associada aos processos de estruturação funcional de municípios como 
Matosinhos e Maia que, diga-se, se configuram, em 2001, já como espaços potentes e atractivos, com 
capacidade para disputar o protagonismo da cidade do Porto enquanto espaço de polarização dos 
movimentos e, por outro, exponencia a complexidade das dinâmicas de mobilidade quotidiana, que se 
desenham no território da AMP.  

E, se a tudo isto se aliar, paralelamente, o aumento da taxa de motorização na passada década (que em 
2001 atingia já valores muito próximos dos europeus), com especial relevância nas áreas suburbanas 
dispersas onde é mais débil o sistema de transportes públicos, e o grande esforço por parte das 
autoridades políticas para a construção dos grandes eixos estruturantes rodoviários de âmbito 
concelhio, metropolitano e regional (Via de Cintura Interna, a Circular Rodoviária Exterior ao Porto, 
etc.) nesse mesmo período, então, poder-se-á dizer que foram reunidas todas as condições propícias 
para o rápido crescimento do uso do automóvel. Isto é, se ambos os aspectos são, uma vez mais, um 
resultado positivo do crescimento económico do país nessa década, intimamente ligado com a adesão 
portuguesa à União Europeia em meados dos anos oitenta (à data Comunidade Económica Europeia) e 
com os fundos estruturais que daí advieram, por outro, funcionou como o catalisador perfeito. O 
aumento de oferta de infra-estruturas rodoviárias funcionou como um duplo estímulo, um sobre a 
procura de transportes que respondeu de forma elástica, ou seja, com o aumento da utilização do 
automóvel, que passou a ser visto como um bem primário para uma população com um poder de 
compra crescente, e outro sobre migração intra-metropolitana das populações, que com o aumento da 
acessibilidade ao centro foram convidadas a procurar residência em locais mais periféricos mas com 
igual acessibilidade.43Uma vez que a posse de carro determina, regra geral, a opção modal44, este 

                                                
 
42 Diversos estudos desenvolvidos noutras cidades europeias indicam que, em média, cerca de 60%-70%  das viagens não 
ultrapasse os 7 km de distância (ver capítulo 2). 
43 Notar que os tempos das viagens com destino ao Porto (ou interiores a este) e para Matosinhos não são, em termos 
absolutos muito distintos.  
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aumento da taxa de motorização veio, por sua vez, perpetuar o sentido da escolha modal na AMP, ou 
seja, veio servir de catalisador para ignição dos mecanismos de congestionamento supracitados. 
Talvez também por essa mesma razão os valores relativos ao número de veículos por agregado 
familiar ou por pessoa eram já, em 2001, mais altos na área metropolitana que na cidade central, com a 
preocupante tendência, diga-se, para aumentarem uma vez que ainda se espera progressão no nível de 
vida das famílias. 

Esta mescla de circunstâncias, novas ordens estruturantes do território, mudanças de paradigmas e 
crescimento das taxas de motorização, debilitaram e fragilizaram o transporte público e criaram, 
portanto, o espaço necessário ao tal crescimento explosivo do transporte individual na passada década 
(crescimento anual de 2,4%) que, em última análise, justifica amplamente os baixos índices 
metropolitanos de mobilidade. Recordando uma frase citada no capítulo 2, sintetiza-se esta ideia da 
seguinte forma: “A despadronização das deslocações diárias tendente para uma nuvem caótica e 
errática sobre todo o espaço metropolitano, e espelho de um território fragmentado e desconexo, é o 
palco privilegiado para a disseminação e total dominância do automóvel privado nas deslocações 
diárias.”[17] 

Para finalizar, reforça-se a ideia de que estes dados são provenientes do IGM2000, ou seja, 
caracterizam um cenário anterior à entrada em circulação do metro, ocorrida em 2003. Obviamente, a 
introdução deste novo modo ferroviário de âmbito urbano e metropolitano possibilitou, certamente, a 
inversão parcial destas tendências, quer porque veio colmatar algumas lacunas importantes, tais como 
a inexistência de um modo público a circular em corredor próprio e, portanto, protegido do tráfego 
automóvel e do respectivo congestionamento que este acarreta, quer porque propiciou a melhor 
estruturação e articulação operacional entre os diversos meios de transporte, incrementando a inter-
modalidade, em particular, entre a STCP e a CP (Comboios de Portugal)xii. De facto, tanto a incipiente 
inter-modalidade como praticamente nula multi-modalidade existentes em 2001, eram duas grandes 
falhas do sistema de mobilidade que, e devido precisamente a esta falta de estruturação e organização 
funcional, materializada no reduzido número de interconexões (interfaces)45, no insuficiente número 
de serviços de rebatimento sobre os caminhos-de-ferro e parques de estacionamento junto às estações, 
força a que se duvide, com sentido pedagógico, se realmente se estava perante um verdadeiro sistema, 
com as sinergias suscitadas pelos efeitos de rede e de sentido de objectivo partilhado, ou simplesmente 
se se estava perante múltiplos operadores públicos e privados que funcionavam isoladamente, ainda 
que, em termos territoriais justapostos. 

Ainda que não haja dados definitivos sobre os contornos das alterações que a entrada em 
funcionamento deste novo modo público acarretou sobre a mobilidade, um estudo sobre estes mesmos 
impactes, “Livro Branco do Metro”, divulga os seguintes dados: “ Pensa-se que este modo de 
transporte representa, no presente ano 2008, já uma quota de mercado de 12,5%, sendo que 64,3% 
dos actuais utilizadores são provenientes de outros transportes públicos e 23,6% foram conquistados 
ao transporte individual (…) A entrada em vigor do Metro do Porto significou uma redução de 11 mil 

                                                                                                                                                       
 
44 Realidade aliás, já alertada no capítulo 2 onde, recorde-se, se referia que 95% das pessoas que usam exclusivamente o 
transporte individual possui pelos menos um automóvel; poder-se-á dizer que quando um individuo compra um carro assume, 
mesmo que inconscientemente, que o irá usar em todas as viagens. 
45 A cidade do Porto é fortemente marcada pela ausência de espaços de articulação entre modos de transporte, evidente na 
proliferação de instalações autónomas de uma único operador, que se demarcam de qualquer lógica integradora: “As 53 
empresas de transporte colectivo rodoviário existente, para além de operarem nos terminais públicos, utilizam ainda uma 
dezena de garagens privadas espalhadas pela zona central da cidade.”[20] 
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veículos a circular na AMP.” [28] 

É de entendimento pessoal que o metro, porventura o modo de transporte urbano mais cosmopolita, 
encerra em si potencialidades chave, passíveis de constituírem um novo ponto de partida para a 
modificação e transformação do conceito de espaço, tempo e movimento, já em marcha na AMP e, 
que, obviamente se pretende harmonioso. 

Para finalizar esta análise à escala concelhia, apresentam-se, de forma lacónica, os principais números 
que caracterizam a mobilidade no Porto (Quadro 4.5). 

Quadro 4.5 - Quadro resumo da caracterização da mobilidade no Porto e na AMP, em 2001 

Dados de caracterização da mobilidade Área Metropolitana do Porto Cidade do Porto 

� Viagens realizadas em dias úteis, por 

diferentes motivos (apenas no interior da 

cidade do Porto/AMP) 

 590mil - trabalho (20%) 

 200 mil - estudo (7%) 

 859 mil - outros motivos (30%) 

 1255 mil - regresso a casa (43%) 

 2904 mil - todos os motivos 

 99 mil - trabalho(18%) 

 41 mil - estudo (7%) 

 185 mil - outros motivos (34%) 

 223 mil - regresso a casa (41%) 

 548 mil - todos os motivos 

� Número de saídas 

 35 mil - trabalho 

 3 mil - estudo 

 39 mil - outros motivos 

 66 mil - regresso a casa 

 143 mil - todos os motivos 

 40 mil - trabalho 

 4 mil - estudo 

 61 mil - outros motivos 

 200 mil - regresso a casa 

 305 - todos os motivos 

� Número de entradas 

 39 mil - trabalho 

 6 mil - estudo 

 43 mil - outros motivos 

 57 mil - regresso a casa 

 145 mil - todos os motivos 

 110 mil - trabalho 

 32 mil - estudo 

 107 mil - outros motivos 

 61 mil - regresso a casa 

 310 mil - todos os motivos 

Dos 31% de viagens para fora do concelho de origem (AMP), o Porto era o destino de 17%; 

� Taxas de motorização 

 Nº total de veículos/1000 hab – 403  

 Nº de automóveis/1000 hab – 355  

 Nº médio de automóveis/família – 1,0  

 Nº total de veículos/1000 hab –  368 

 Nº de automóveis/1000 hab – 346 

 Nº médio de automóveis/família – 0,9 

� Número médio de viagens/pessoa e dia   2,4 (3,2 relativamente à população móvel)  3,2 (4,3 relativamente à população móvel) 

� População móvel  75,7%  75,4% 

� População móvel motorizada em relação 

à população móvel 
 80,9%   76,5% 

� Repartição modal das deslocações 

 52,8% -  transporte individual motorizado 

 19,1% - transporte público 

      - 13,1%  STCP 

      - 4,8% Operadores privados rodoviários 

      - 1,2% CP 

 24,7% -  a pé 

 3,3% - outros 

 42,6% - transporte individual motorizado 

 25,4% - transporte público 

      - 24,6% STCP 

      - 0,4% Operadores privados rodoviários 

      - 0,4% CP 

 30% - a pé 

 2,4%-  outros 
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4.3 ANÁLISE DA MOBILIDADE À ESCALA INTRA-CONCELHIA  

4.3.1 METODOLOGIA E OBJECTIVOS 

Com o olhar mais focalizado sobre o que se passa no interior do concelho do Porto, visa-se descrever e 
contribuir para a sistematização de alguns aspectos característicos das práticas de mobilidade aí 
presentes e, simultaneamente, indagar e enfocar a maior ou menor propensão ou capacidade funcional 
dos diferentes territórios da cidade para motivar viagens específicas. 

Para tal, recorreu-se, uma vez mais, aos dados disponibilizados pelo IGM2000 e pelos Censos 2001, 
aos valores do emprego estimados pela Engenheira Cecília Silva a propósito do estudo sobre os 
impactes do metro na mobilidade da AMP (“Livro Branco do Metro”) e aos números do 
estacionamento divulgados em “Caracterização do Estacionamento na Cidade do Porto” , um 
projecto levado a cabo para a Câmara Municipal do Porto, pela Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, sob a coordenação do Doutor. Carlos Rodrigues.  

O ponto de partida desta análise foi a divisão da cidade em porções, homogéneas no espaço 
circunscrito por estas, heterogéneas entre si e suficientemente grandes para que aí possa existir 
expressividade das dinâmicas que se pretende descrever, facto que legitima, desde logo, quaisquer 
reflexões comparativas que se possam vir a tecer. Isto é, à imagem do que sempre se defendeu nesta 
dissertação e, aliás, se tem vindo a comprovar no desenrolar da mesma, as mobilidades são uma 
expressão das mais variadas culturalidades territoriais e, obviamente, populacionais, pelo que qualquer 
divisão dos “territórios da mobilidade” deverá incorporar estas duas esferas conceptuais: são as 
populações que se movimentam, e tal ocorre sobre um determinado território. 

A criação de diferentes zonas no interior da cidade teve, por sua vez, subjacente a aplicação do método 
estatístico Análise de Clusters. Este tipo de análise visa, precisamente, a detecção de grupos (pares de 
casos) homogéneos no seu interior e heterogéneos entre si, de acordo com uma lógica de minimização 
de uma medida de distância escolhida, neste caso, a distância euclidiana ao quadrado. Para a cidade 
do Porto, os clusters formaram-se pela junção de algumas das 26 zonas consideradas inicialmente no 
IGM2000, conforme semelhanças detectadas pelo método em relação a determinados indicadores que 
foram calculados para essas 26 zonas46. Estes indicadores, 16 no total, foram escolhidos 
criteriosamente (o mais independentes possível) para descreverem as tais duas grandes dimensões 
pretendidas: uma de carácter sócio-demográfico, que compreende aspectos relativos à estrutura etária e 
familiar, ao grau de educação e à ocupação profissional da população residente; e outra que se 
relaciona com aspectos urbanísticos, ou seja, à forma, uso e intensidade de ocupação do solo. No 
Quadro 4.6 apresenta-se os 16 indicadores. 

O resultado da aplicação deste método, visível na Fig.4.26 consubstanciou-se na divisão do território 
em apenas 10 zonas, heterogéneas entre si e homogéneas no seu interior, do ponto de vista sócio-
demográfico e urbanístico.  

Note-se que este número de zonas é inferior ao número de freguesias no Porto, 15 no total, o que por 
um lado é bom, porque satisfaz o critério de dimensão mínima pretendida47 e, por outro, evidencia que 
                                                
 
46 As zonas funcionam como casos; cada caso é caracterizado por um conjunto de variáveis que descrevem diferentes facetas 
da realidade (indicadores); de acordo com essas mesmas variáveis, o método calcula a semelhança, ou a dissemelhança mais 
precisamente, entre os vários pares de casos. Por último, o método tende a unir os casos menos afastados (menor distância), 
isto é, os casos mais semelhantes (formação dos clusters). 
47 Comparativamente ao tamanho das freguesias - divisão “imediata” do território - as novas zonas adoptadas apresentam uma 
certa equidade na distribuição do espaço, principalmente quando se atenta nas freguesias mais antigas e centrais, que 
apresentam um tamanho muito pequeno. 
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as divisões administrativas do território, também para esta escala de análise, não correspondem aos 
limites que balizam as geografias das mobilidades quotidianas.  

Quadro 4.6 - Indicadores utilizados para aplicação do método estatístico Análise de Clusters 

Indicadores sócio-demográficos Indicadores urbanísticos 

População jovem / População residente Densidade de postos de trabalho 

Índice de dependência de idosos Densidade de edifícios 

Tamanho médio familiar Número de alojamentos por edifício 

População residente analfabeta / População residente Edifícios construídos antes de 1919 / Total de edifícios 

População residente com formação superior / População residente Edifícios construídos entre 1920 e 1945 / Total de edifícios 

População residente desempregada/População residente activa Edifícios construídos entre 1946 e 1970 / Total de edifícios 

População residente empregada /População residente Edifícios construídos entre 1970 e 2001 / Total de edifícios 

População activa (% total) Densidade populacional 

 

Todos os detalhes relativos ao cálculo dos indicadores, à aplicação do método e à interpretação dos 
resultados daí provenientes, apresentam-se em anexo. No entanto, e com o intuito de facilitar o 
entendimento da análise que se seguirá, apresenta-se uma breve síntese da aplicação deste método 
estatístico e das principais características sócio-demográficas e urbanísticas de cada zona (Quadro 
4.5).  

De uma maneira simplicista, poder-se-á dizer que esta operação estatística visou refinar e aperfeiçoar a 
comummente aceite divisão da cidade segundo os três grandes anéis de crescimento que lhe subjazem. 
Isto é, os dados relativos à idade de construção dos edifícios identificam três zonas concêntricas, a que 
correspondem três grandes períodos de construção e crescimento da cidade: o Núcleo Central, a que 
equivale a zona histórica e mais ancestral, a Periferia Central, à qual corresponde, grosso modo, o 
espaço compreendido entre o anterior núcleo e a VCI, e a Periferia Exterior (Fig.4.24). De facto, 
enquanto no Núcleo Central mais de dois terços dos 3 000 mil edifícios aí existentes foram construídos 
até 1945 (77%)48, na Periferia Central e Exterior apenas 54% e 40%, respectivamente, datam de 
períodos anteriores a esse ano.  

Partindo desta informação, visou-se, então, uma divisão da cidade mais detalhada e, 
concomitantemente, mais aproximada da realidade, quer em termos urbanísticos, quer em termos 
sócio-demográficos, e tal foi possível pela incorporação dos indicadores supracitados. O resultado 
traduz-se da seguinte maneira: 

- as 4 freguesias que constituem o Núcleo Central foram agrupadas numa única zona; 

- o espaço equivalente à Periferia Central foi dividido em 3 zonas, em detrimento das 4 
freguesias (7 zonas IGM2000) aí presentes;  

- o espaço exterior à VCI foi dividido em apenas 6 zonas, em detrimento das 7 freguesias (13 

                                                
 
48 O Núcleo Central, que equivale a apenas 3,4% da área da cidade, concentrava 6,6% do total de edifícios existentes em 
2001, sendo que aproximadamente metade fora construída antes de 1919 (45%). 
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zonas IGM2000) a que corresponde esse sector da cidade; 

- o efeito de fragmentação da VCI na cidade, que é do conhecimento geral49, é tácito no 
resultado final da análise de clusters, uma vez que freguesias como Paranhos ou Campanhã 
foram divididas (tendo em conta as 26 zonas iniciais do IGM2000) e parte delas integradas na 
tal Periferia Central, em detrimento da Periferia Exterior; ainda que, em termos de períodos de 
crescimento da cidade, Paranhos 4 (Salgueiros/Covelo/Arca d’Água) e Campanhã 1 (Antas) 
possam corresponder à terceira fase de expansão, em termos de dinâmicas urbanas e de 
proximidade física (tendo em conta a barreira natural que constitui a VCI) afiguram-se, cada 
vez mais, às zonas centrais. 

 

Fig.4.24 - Anéis de crescimento da cidade 

 
Fig.4.25 - Divisão espacial adoptada para a cidade 

                                                
 
49 A VCI, concluída na década de 90 com a construção da Ponte do Freixo e a execução do troço entre esta e o nó de acesso à 
A3/A4, foi uma das obras mais marcantes do território urbano do Porto, durante este período. Revelou-se uma barreira 
indiscutível na leitura de cidade, não só devido ao corte que introduziu no território mas, também, pela redução dos pontos de 
contacto entre tecidos e consequente redução de canais alternativos para o escoamento do tráfego. 
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Quadro 4.7 – Correspondência entre as 26 Zonas do IGM2000 e as 10 adoptadas 

Zonas Designação IGM2000 Código 

A 
Campanhã 2 (Freixo/Flores/Azevedo) 6 

Campanhã 3 (Corujeira/Cerco do Porto/S. João de Deus) 5 

B 

Paranhos 1 (Amial) 16 

Paranhos 2 (Pólo Universitário/Hospital de S. João) 17 

Paranhos 3 (Areosa) 18 

C 
Ramalde 1 (Zona Industrial) 20 

Ramalde 3 (Francos/Prelada/Montes Burgos) 22 

D 
Aldoar 1 

Nevogilde 15 

E 
Foz do Douro 9 

Lordelo do Ouro 2 (Marginal) 11 

F 
Lordelo do Ouro 1 10 

Ramalde 2 (Av. Boavista/Foco/Bessa/P. Manso) 21 

G 

Massarelos 1 (Bom Sucesso/Campo Alegre) 13 

Massarelos 2 (Marginal/Palácio de Cristal) 12 

Cedofeita 2 (Boavista) 8 

H 

Bonfim 1 (Antas) 2 

Campanhã 1 (Antas) 4 

Paranhos 4 (Salgueiros/Covelo/Arca d’Água) 19 

I 

Bonfim 2 (Bonfim) 3 

Cedofeita 1 (Constituição) 7 

Santo Ildefonso 23 

J 

Miragaia 14 

São Nicolau 24 

Vitória 25 

Sé 26 
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Quadro 4.8 - Resumo dos principais indicadores sócio-demográficos e urbanísticos que caracterizam as 10 zonas 

                                                                                           Zonas 

Indicadores 

A B C D E F G H I J Média 
Desvio 

Padrão 

População Residente  36 575 21 620 27 399 19 214 19 631 25 064 16 070 34 572 49 768 13 218 26 313 10 582 

Área (ha) 766 418 450 443 264 356 337 444 460 139 408 162 

Densidade Populacional (hab/ha) 48 52 61 43 74 70 48 78 108 95 68 22 

Índice de dependência de idosos (%) 27,0 26,6 23,8 23,0 24,8 25,7 29,1 28,9 36,8 37,9 28,3 5,1 

Índice de envelhecimento (%) 121,9 136,8 114,7 101,4 112,9 112,0 178,6 171,6 237,8 186,4 147 44,3 

Tamanho médio familiar 2,83 2,58 2,75 2,88 2,81 2,79 2,46 2,49 2,35 2,54 2,65 0,18 

População residente analfabeta /População residente (%) 12,0 10,0 11,0 9,7 10,0 9,7 7,3 7,8 8,6 12,0 9,8 1,6 

População residente com formação superior / População residente (%) 4,7 11,2 11,6 19,8 19,3 23,2 21,6 18,3 12,6 4,2 14,6 6,8 

Índice de desemprego (%) 9,5 7,1 6,9 6,3 6,0 6,2 6,9 5,5 7,9 11,0 7,3 1,7 

Densidade de edifícios (Nº Edifícios/ha) 10 7 9 7 11 8 8 14 25 22 12 7 

Nº médio de alojamentos familiares de residência habitual por edifício 1,67 2,51 2,50 2,22 2,28 3,21 2,38 2,16 1,72 1,60 2,23 0,49 

Idade maioritária dos Edifícios 1919-45 1946-70 1946-70 1946-70 1971-01 1946-70 1946-70 1946-70 1919-45 ∞ - 1919 1946-70  

Segunda idade maioritária dos edifícios 1946-70 1919-45 1971-01 1971-01 1946-70 1971-01 1919-45 1919-45 ∞ - 1919 1919-45 1971-01  

Postos de trabalho 10 867 14 814 16 573 7 580 5 302 11 309 26 469 19 656 56 601 23 985 19 316 14 760 

Densidade de postos de trabalho 14 35 37 17 20 32 78 44 123 172 57 52 

Postos de trabalho / População residente empregada (emprego/hab) 0,75 1,62 1,33 0,88 0,62 0,98 3,57 1,27 2,70 4,83 1,86 1,40 

População residente + Postos de trabalho / Área (hab/ha)   62 87 98 60 94 102 126 122 231 267 125,05 69,39 
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4.3.2 MOTIVAÇÃO DAS VIAGENS E ESPAÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO FUNCIONAL 

A análise das viagens por motivos será efectuada recorrendo ao método dos quocientes de localização 
(QL), cujo procedimento de cálculo se apresenta a seguir:  
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Um quociente de localização elevado sugere que, para a zona em questão, o grau de especialização na 
função associada ao motivo em estudo é superior ao observado no conjunto da área em análise, neste 
caso a cidade do Porto. De seguida, apresentam-se os resultados da aplicação deste método para o 
Porto, para os vários motivos. 

 

Fig.4.26 - Quociente de localização das viagens por motivos de trabalho 

 

Fig.4.27 - Quociente de localização das viagens por motivos de regresso a casa 
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Fig.4.28 - Quociente de localização das viagens por motivos de estudo 

 

Fig.4.29 - Quociente de localização das viagens por motivos de lazer e recreio 

 

Fig.4.30 - Quociente de localização das viagens por motivos de compra de bens/serviços 
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Fig.4.31 - Quociente de localização das viagens por outros motivos 

 

As figuras anteriores permitem identificar espaços de relativa especialização no interior da cidade, 
muitos deles, diga-se, já identificados em estudos anteriores50, ou conhecidos de senso comum, como 
se pode observar na listagem que se segue: 

- as viagens relacionadas com actividades de lazer ou de recreio destinavam-se, em 2001, 
sobretudo à frente fluvial-marítima, com excepção da parte mais oriental e especial destaque 
nas zonas E e J (“Marginal” e “Centro Histórico” respectivamente); 

- as zonas correspondentes à “Baixa”, à envolvência da Rotunda e da Avenida da Boavista, na 
sua extremidade oriental (I, G e F respectivamente), eram o palco principal das viagens 
relacionadas com o trabalho;   

- a zona B, para além de apresentar um QL superior à unidade para as viagens relacionadas com 
motivos de estudo (o que era expectável uma vez que aí se localiza o Pólo Universitário da 
Asprela) apresenta também um forte índice atractivo relativamente às viagens relacionadas 
com “outros motivos”, aspecto que certamente não será alheio à presença de dois grandes 
equipamentos no domínio da saúde (o Hospital São João e o Instituto Português de 
Oncologia); 

- as zonas I, G, A51 e J constituem as áreas, por excelência, de fixação de actividades comerciais 
da cidade, na medida em que mais de mais de 22 mil, 8 mil, 7 mil e 5 mil viagens que 
diariamente se destinavam a estas zonas, respectivamente, tinham como motivo a aquisição de 
bens e serviços; 

- as zonas A, C e D, ou seja, os espaços adjacentes ao perímetro norte e oriental da cidade, 
identificam-se como espaços fundamentalmente residenciais, uma vez que a grande maioria 
das viagens de regresso a casa, em 2001, tinham como destino estas zonas.  

Ainda que este método permita evidenciar, com especial acuidade, o pendor funcional das diferentes 

                                                
 
50 O Plano Director Municipal do Porto (Relatório) identifica alguns destes espaços. 

51 A zona A apresenta um perfil diferente das restantes 3, como posteriormente se verá. 
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zonas, ou seja, o motivo principal das viagens aí destinadas, quer no contexto dos vários motivos, quer 
no conjunto da cidade, não permite, todavia, estabelecer conclusões acerca do papel desempenhado 
pelos fluxos inter-zonas no total das viagens. Exclusivamente pela análise das Fig.4.26, Fig.4.27, 
Fig.4.29, Fig.4.30 e Fig.4.31 não é possível perceber o perfil mais ou menos “local” da mobilidade: 
uma determinada zona pode ser um pólo de emprego, um importante foco de actividades comerciais 
ou ligadas à prestação de serviços, e como tal, palco primordial do ponto de vista das viagens que aí 
ocorrem relacionadas com esses motivos, mas tal não traduz qual o efectivo peso da presença de não 
residentes. É necessário, portanto, atentar também no número de entradas e de saídas ocorridas em 
cada zona.  

Para tal, foi então calculada a diferença entre estes movimentos, mas em função da respectiva área 
(Fig.4.32), como seguidamente se descreve:  

&'()**+� , -*í*+�Á)0*�  

&'()**+� � 'º 0 2�*30'+ 0+(�'*+ à 56'* � , 'º 0 2�*30'+ 6)�3�'**+ 0 0+�'**+ '* 56'* �  
-*í*+ � 'º 0 2�*30'+ 6)�3�'**+ '* 56'* � ,  'º 0 2�*30'+ 6)�3�'**+ 0 0+�'**+ '* 56'* �  
Á)0* � á)0* * 56'* � 0� 809(*)0+ 

:6(*: 'ã6 =6)*� 96'+�0**+ *+ 2�*30'+ 0 )03)0++6 * 9*+* 

 

Optou-se por dividir pela área e não pela população residente, na medida em que, e ainda que as 
diferenças fossem residuais, em termos conceptuais, tal abordagem constituiria uma grosseira 
aproximação. Isto é, se o número de viagens que se originam numa dada zona é muito dependente da 
população residente (note-se que não foram consideradas as viagens de regresso a casa) e, por 
inerência, da área (em regra quanto maior a área maior a respectiva população residente), ao invés, as 
viagens destinadas a cada zona não dependem da população residente, mas sim, de certa forma, da 
área (quanto maior área, maior será a probabilidade haver de postos de trabalho, serviços, lojas, etc.).   

Com este rácio, é possível então, por um lado, determinar o pendor da “balança” das mobilidades para 
cada zona e, por outro, tecer comparações entre estes diferentes balanços, sem que por força da 
dimensão de cada zona haja uma distorção das conclusões.  

No entanto, esta relação fornece apenas informação parcial da realidade. O facto de uma determinada 
zona ser mais repulsiva do que atractiva, ou seja, de aí haver mais saídas do que entradas, poderá ser 
considerado lateral se a zona em causa for “fechada”, ou seja, a totalidade dos residentes tiver padrões 
espaciais relativamente locais. Urge, portanto, atentar ainda noutras relações, que ajudem, 
definitivamente, a descortinar as várias facetas das dinâmicas da mobilidade na cidade do Porto.  

A primeira relação considerada foi o rácio entre o número de viagens internas e número de viagens aí 
destinadas (Fig.4.33), como seguidamente se descreve: 

 

��*30'+ �'()* , 56'*���*30'+ 96� 0+(�'6 '* 56'*� > 100 

��*30'+ �'()* , 56'*� � 'º 0 2�*30'+ 96� 6)�30� 0 0+(�'6 '* 56'* � 
 

 

Este rácio permite, de uma maneira expedita, perceber, para a zona em questão, qual é o peso efectivo 
das viagens internas no total das que aí se destinam. Assim, no caso de uma percentagem elevada, tal 
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significa que são poucas as pessoas que se deslocam a esta zona e vice-versa.    

A segunda relação considerada teve subjacente o cálculo do “grau de localização de emprego”[31], 
ou seja, um rácio que mede, de forma indirecta, o peso dos residentes locais na economia de cada zona 
(Fig.4.34). 

Segundo este rácio, a estrutura da economia local será tanto mais “aberta” quanto menor for a 
proporção entre o emprego exercido por residentes locais relativamente ao emprego total de cada zona 
(e vice-versa), pelo que quanto menor for o seu valor numérico maior será o tal grau de “abertura”. 

 

A�& �  B#CD�� ����/ ��F�#G� �
 ��
��HI�"����H  > 100 [31] 

JKLM6+ 9*+*/()*N*K86 �'(0)'6+� � 'º 0 2�*30'+ O6) �6(�26+ 0 ()*N*K86 96� 6(�30� 00+(�'6 '* 56'* � 
&�O)036� � 'º 0 O6+(6+ 0 ()*N*K86 0M�+(0'(0+ '* 56'* � 

 

A terceira e última relação assentou no cálculo do “grau de fixação da população residente 
empregada”[31] (Fig.4.35). Este rácio, que mede a proporção da população residente que trabalha na 
própria zona (uma vez mais de forma indirecta), estabelece também um grau de “abertura”, mas numa 
perspectiva diferente. Isto é, segundo esta relação, uma zona será tanto mais “aberta” quanto mais 
elevada for a proporção de residentes que necessita de se deslocar a outras zonas, a fim de aí 
exercerem a sua profissão, pelo que quanto mais elevado for o valor numérico deste rácio mais 
“fechada” será a zona em questão. 

 

AJ�6OP0+ � B#CD�� ����/ ��F�#G� �
 ��
��H��"C#�çã� ������
 � ��"������H  > 100  [31] 

 

 

Os resultados da aplicação destas relações para a cidade do Porto apresentam-se de seguida. 

 

Fig.4.32 - Balanço entre entradas e saídas 
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Fig.4.33 - Rácio entre o número de viagens intra-zona e o número de viagens com o destino na respectiva zona 

 

Fig.4.34 - Grau de localização do emprego 

 

Fig.4.35 - Grau de fixação da população residente empregada 
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De uma observação cuidada das figuras anteriores, é possível concluir o seguinte: 

- a zona A era a única a apresentar um balanço negativo entre entradas e saídas (mais 17 
mil saídas que entradas), e era nas zonas G e J onde esta diferença era mais acentuada tendo 
em conta as dimensões de cada zona; por outro lado, em termos absolutos, era na zona I onde 
este hiato era maior (em mais de 60 mil viagens52), logo seguida da zona G (mais de 47 mil 
viagens), sendo que a zona J aparece apenas em quarta posição (mais de 22 mil viagens); por 
seu turno, as zonas C e D apresentavam um equilíbrio quase absoluto entre as entradas e as 
saídas; 

- era nas zonas A e D onde o peso das viagens intra-zona, no total das que aí se 
destinavam, era mais relevante (42,8% e 36,5% respectivamente); e era na zona B onde tal 
relação era menor (8,2%); 

- as zonas A e D são muito “fechadas”, em termos de fluxos de casa/trabalho, o que 
sugere que a grande maioria dos postos de trabalho eram desempenhados por residentes; e as 
zonas G, I, J, e B são relativamente “abertas”, o que indicia que grande parte do emprego não 
era preenchida pela população local; 

- era nas zonas A, J, G e I que os residentes sentiam menos necessidade de se deslocar 
para fora da respectiva zona a fim de trabalhar; e era nas zonas F, E, H e B onde mais pessoas 
se tinham de deslocar a outras zonas a fim de trabalhar. 

 

Ainda que algumas destas relações, nomeadamente o grau de localização do emprego e o grau de 
fixação da população residente53, apenas permitam estabelecer quadros qualitativos de referência, é 
possível, a partir destes dados, tecer algumas ilações interessantes.  

Primeiro, a zona A surge como um caso excepcional de “duplo fechamento”, na medida em que não 
apenas eram poucos os que aí se deslocavam para trabalhar, em 2001, como também grande parte dos 
seus residentes circunscrevia os fluxos quotidianos casa/trabalho à própria zona.  

Por outro lado, o elevado peso das viagens intra-zona no total das que aí tinham o seu destino e o 
balanço negativo entre as entradas e as saídas, permite que se interprete o elevado QL das viagens por 
motivos de compra de bens/serviços aí verificado. Isto é, uma vez que esta zona é marcadamente 
residencial, não era esperado um tão elevado valor QL para este tipo de viagens. No entanto, estes 
valores evidenciam uma estrutura de comércio retalhista e de proximidade (poucas pessoas doutras 
zonas se dirigiam a A), o que é totalmente compatível com a função residencial e, ao mesmo tempo, 
explica o elevado valor deste QL. 

Nas zonas J, I, G e B muitos dos que aí se deslocavam para trabalhar não eram residentes locais, facto 
que está em consonância plena com o rácio postos de trabalho/população residente empregada54 (os 

                                                
 
52 Note-se que era nesta zona onde o número de entradas era maior (mais de 153 mil), um valor bem superior ao verificado 
quer em G (93 mil entradas), quer em I (55 mil entradas). 

53 É sabido que as actividades profissionais associadas ao comércio são responsáveis por um grande número de viagens; 
assim, sempre que a economia local for baseada no comércio é expectável um grande número de viagens internas por motivos 
de trabalho, pelo que não é possível, pelo menos a esta escala, estabelecer relações unívocas entre o número de fluxos 
internos casa/trabalho e as capacidades de atrair e fixar populações empregadas. 

54 Ver Quadro 4.5. 
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mais altos da cidade). De facto, os elevados valores deste rácio indiciavam, à partida, esta realidade, 
uma vez que se o número de postos de trabalho é superior à população residente empregada é 
expectável que mão-de-obra em falta seja captada a outras zonas.  

Ainda assim, a zona B diferencia-se claramente das outras três, na medida em que surge como 
duplamente “aberta”, ou seja, não só recebia muitos trabalhadores como, simultaneamente, muitos dos 
seus residentes empregados se deslocavam a zonas vizinhas, facto que não será alheio, porventura, à 
elevada especialização profissional do emprego aí existente (associado a equipamentos de saúde e de 
ensino).  

Por seu turno, as zonas J, I e G apresentam, simultaneamente, grande capacidade para fixar a sua mão-
de-obra e para atrair a das zonas vizinhas, um reflexo, seguramente, do grande número de postos de 
trabalho que concentram (a zona J é a que apresenta a maior densidade de postos de trabalho na 
cidade). Se a esta dupla capacidade de fixar a sua população residente empregada e atrair a das 
vizinhas, se juntar a especialização destas zonas nas áreas do comércio e/ou lazer, facilmente se 
percebe a grande diferença entre o número de entradas e de saídas aí verificado (mais precisamente 
grande número de entradas e reduzido número de saídas). 

Relativamente às zonas C e D, é possível dizer que o equilíbrio existente entre o número de entradas e 
saídas deriva, certamente, do facto destas zonas serem relativamente “fechadas”, ou seja, de 
relativamente poucos se deslocarem a outras zonas e, também, relativamente poucos se deslocarem aí, 
para trabalhar. 

Como última relação, calculou-se a densidade dos fluxos para cada zona, rácio este que sintetiza, em 
grande parte, o efeito acumulado de todas estas diferentes situações anteriormente descritas. 

 

Q0'+�*0 0 =KLM6+ �  JKLM6+
Á)0*  

JKLM6+ � 'º 0 2�*30'+ 96� 6)�30� '* 56'*�  R 'º 0 2�*30'+ 96� 0+(�'6 '* 56'*� 
 

De uma forma expedita, e com bastante acuidade, este indicador mede a pressão exercida sobre os 
sistemas de mobilidade em cada zona. O resultado apresenta-se na figura seguinte. 

 

Fig.4.36 - Densidade de fluxos por hectare 
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A Fig.4.36 revela, então, que este indicador atinge o seu valor máximo para a zona J, ou seja, para o 
“Centro Histórico” do Porto. Tal situação deve-se, como facilmente se depreende, ao facto de esta 
zona polarizar um vasto conjunto de funções não-residenciais e com a elevada densidade populacional 
aí verificada. De tal forma estas circunstâncias são decisivas para a densidade de fluxos, que a UITP 
(União Internacional dos Transportes Públicos) propõe o rácio população residente + postos de 
trabalho/área como um indicador de medição da maior ou menor propensão de um dado espaço 
territorial em atingir determinados níveis de pressão sobre os sistemas de mobilidade. Escusado será 
dizer que, a zona J é, de longe, a que apresenta o valor numérico mais elevado para este rácio.   

As zonas A, C, D e F apresentam simultaneamente uma atractividade global limitada (os respectivos 
balanços entre o número de entradas e saídas são os mais reduzidos da cidade) e densidades 
populacionais igualmente inferiores à média (exceptuando F que é um pouco superior), o que justifica 
as reduzidas densidades de fluxos, sobretudo na parte oriental da cidade (zona A). Por último, as zonas 
B, H e E encontram-se numa situação intermédia, que espelham exactamente a posição mediana 
assumida para os demais índices. 

Para finalizar esta análise, apresenta-se o número total de viagens com destino a cada zona, pelos 
vários motivos (Fig.4.37)  

 

 

Fig.4.37 - Número de viagens com destino a cada zona, pelos vários motivos 

 

4.3.3 ÍNDICES DE MOBILIDADE 

Para medir os índices de mobilidade na cidade do Porto recorreu-se a quatro relações:  

- número de viagens por habitante; 

- número de viagens por habitante, sem considerar as viagens de regresso a casa; 

- número de viagens por habitante, considerando apenas as viagens com início na zona de 
residência; 

- número de viagens por habitante, considerando apenas as viagens intra-zona,.  
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A primeira e a segunda relação visam caracterizar objectivamente os índices de mobilidade, e a 
terceira e quarta determinar o âmbito territorial da mesma. Os procedimentos de cálculo apresentam-se 
de seguida: 

 

��*30'+ 96� 6)�30� '* 56'*��6OLK*çã6 )0+�'0(0 '* 56'*�  
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Nas Fig.4.38, Fig.4.39, Fig.4.40 e Fig.4.41 é possível observar-se o resultado da utilização destas 
relações para a cidade do Porto. 

 

 

Fig.4.38 - Viagens por habitante 
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Fig.4.39 - Viagens por habitante (sem regresso a casa) 

 

Fig.4.40 - Viagens iniciadas na zona de residência 

 

Fig.4.41 - Viagens intra-zona por habitante 
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É claramente nas zonas centrais (J, G e I) e na zona B que o número de viagens diárias por habitante é 
maior, atingindo valores bem superiores à média da cidade e da área metropolitana. Ao invés, é na 
parte ocidental da cidade (D, E e F) e na zona H que os índices de geração de viagens são mais baixos, 
com valores entre as 2 e as 2,4 viagens diárias por habitante (muito inferiores à média da cidade). As 
zonas A e C, por sua vez, apresentam também um reduzido valor para este rácio, contudo apenas 
ligeiramente inferior à média da cidade. 

Esta disparidade de valores deriva, em grande parte, da localização das actividades económicas, 
recreativas, comerciais e de prestação de serviços. Isto é, uma vez atraídas às zonas de maior 
concentração destas actividades, as pessoas iniciavam, nessas mesmas zonas (por regra), os seus 
movimentos de regresso a casa. Assim, há um acumular das viagens realizadas pelos residentes e pelos 
não residentes, pelo que quanto menos residencial for o perfil da zona, maior será a geração de viagens 
(e vice-versa). Esta conclusão é também suportada pela Fig.4.39, ou seja, é nos sectores mais centrais 
onde a diferença entre o número de viagens por habitante, considerando ou não as viagens de regresso 
a casa, é maior, o que revela a importância destas zonas como espaços em que se iniciavam os 
movimentos de ida para o domicílio.  

Por outro lado e atentando na Fig.4.41, é possível concluir que as práticas de mobilidade que ocorriam 
nas zonas A e D, para além das zonas centrais, assumiam um carácter definitivamente “local”, ou seja, 
para todos os motivos as viagens circunscreviam-se, regra geral, ao perímetro da zona (o número de 
viagens por habitante e o número de viagens intra-zona, por habitante, são muito próximos55). Se para 
I, G e J, estes valores são compreensíveis, uma vez que, para além dos seus residentes empregados não 
sentirem necessidade de se deslocarem a outras zonas a fim de trabalhar (ver Fig.4.35), estas zonas 
concentravam também um vasto leque de outras actividades não-residenciais, o mesmo não ocorre 
para as zonas A e D.  

À partida, a relação legítima a estabelecer seria com as condições sócio-demográficas da população 
residente. De facto, se, por um lado, são evidentes os elevados índices de pobreza que fustigam a zona 
A (elevada taxa de analfabetismo, de desemprego, localização de alguns dos mais problemáticos 
bairros sociais do Porto, etc.), por outro, é sabido que estas condições sócio-demográficas são 
decisivas para a mobilidade da população. No entanto, a zona D apresenta idêntico âmbito territorial 
das práticas de mobilidade, mas condições sócio-demográficas da população residente opostas, ou 
seja, caracteriza-se por um elevado índice de formação superior (o mais elevado da cidade), baixo 
índice de analfabetismo, baixo índice de desemprego, etc.. Os resultados são, portanto, inconclusivos. 
Não há, de acordo com os dados presentes nesta dissertação, nenhuma lógica nem nenhum padrão 
capaz de explicar esta dissonância. Resta, então, registar que (independentemente das razões 
subjacentes) estas zonas apresentam baixos índices de geração de viagens e, simultaneamente, um 
perfil muito “local” das práticas de mobilidade. 

Por último, é importante assinalar que nas zonas E, F, B e H ocorria, em média, um número de viagens 
iniciadas no local de residência, por habitante, inferior à unidade56, o que denuncia uma realidade 
preocupante: uma parte considerável da população aí residente não era móvel. Uma vez mais, não há, 
aparentemente, nenhuma razão que explique estes valores. De facto, estas zonas não partilham uma 

                                                
 
55 Mais de 40% das viagens com origem nas zonas A e D tinham como destino as respectivas zonas. 

56 Este rácio serve apenas para detectar, com maior acuidade, populações não móveis, ou seja, apenas interessa reter se seu 
valor numérico é superior ou inferior à unidade. Assim, no caso de duas zonas com valor superior a 1, não é possível tecer 
ilações entre os índices de mobilidade das duas zonas.  
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característica morfológica (sócio-demográfica ou urbanística) comum, e as ténues semelhanças que 
apresentam neste âmbito não são, claramente, suficientes para estabelecer um padrão.   

Note-se que, no caso da zona A, o valor superior à unidade de viagens iniciadas na zona de residência, 
não corresponde tanto o facto de serem muitas as viagens realizadas por residentes, mas antes ao facto 
de este número ser praticamente igual ao total das viagens por habitante, o que reforça, ainda mais, o 
âmbito territorial restrito das práticas de mobilidade que aí ocorriam. 

 

4.3.4 MODALIDADE  

Para iniciar esta análise sobre a modalidade no interior da cidade do Porto, apresenta-se, na figura 
seguinte, a repartição modal das deslocações iniciadas e terminadas em cada zona. 

 

Fig.4.42 - Repartição modal das deslocações 

 

Pela observação da figura anterior, é possível concluir o seguinte: 

- apenas uma ínfima parte das deslocações era realizada em bicicleta;  

- a quota do transporte público ferroviário circunscrevia-se a menos de 1%, excepto para as 
zonas J, I e A (8,4%, 2,6% e 2,4% respectivamente); 

- as deslocações a pé eram mais frequentes nas zonas mais centrais (I,J) e nas zonas A e D (mais 
de 30%); 

- apenas nas zonas I e J, a quota dos transportes públicos era superior à quota do transporte 
individual; 

- excepto nas zonas A, J,  I e G, há uma grande diferença entre a percentagem de deslocações 
realizadas em transporte individual e nos restantes modos (mais de 10%); 

- nas zonas E, H e F, a quota do transporte individual era a mais elevada (65,9%,  58,1% e 
54,2%, respectivamente); 

Ainda que o reduzido número de deslocações realizadas em transporte público ferroviário e em 
bicicleta não seja surpresa (ao nível do concelho as quotas destes modos eram residuais), não deixa de 
ser interessante notar que tal facto se aplica a todas as zonas da cidade. As únicas excepções ocorrem 
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para o transporte público ferroviário e para as zonas J, I e A, facto que não será alheio à localização da 
própria infra-estrutura, ou seja, do posicionamento das estações de S. Bento e de Campanhã (zonas J e 
A, respectivamente) e das linhas de eléctrico, que se localizavam, sobretudo, no núcleo histórico da 
cidade57. 

Por seu turno, o reduzido número de deslocações em bicicleta pode ser interpretado como um 
resultado da acumulação de vários factores. Primeiro, e eventualmente o mais importante, em Portugal 
(e o Porto incluído) não existe a tradição para o uso recorrente deste modo: a bicicleta é vista, 
sobretudo, como um transporte associado a deslocações de lazer e recreio, e não como uma verdadeira 
alternativa para as deslocações quotidianas ao local de trabalho, de estudo, etc.. Segundo, a própria 
topografia da cidade, irregular e acentuada (principalmente nas zonas mais centrais), constitui um 
obstáculo natural e difícil e, portanto, um motivo forte para o seu pouco uso. Por último, a 
inexistência, à data, de uma infra-estrutura capaz, condigna e adequada a uma circulação confortável e 
segura (reduzido número de ciclovias [20]), constituía, certamente, também um importante 
desincentivo. 

Se o número de deslocações realizadas em bicicleta e em transporte público ferroviário era 
relativamente idêntico por toda cidade e, portanto, facilmente inteligível, o mesmo não ocorre para as 
viagens efectuadas a pé. O recurso a este “modo” era muito frequente nas zonas centrais, sobretudo em 
J e I, e nas zonas A e D, e relativamente raro nas restastes zonas (menos de 20%).  

Perante este cenário é, obviamente, mais difícil definir um padrão espacial coerente. Ainda assim, são 
identificáveis afinidades implícitas interessantes. 

Primeiro, é possível definir um paralelismo entre o grau de fixação da população residente (Fig.4.35), 
o número viagens intra-zona por habitante (Fig.4.41) e o número de deslocações realizadas a pé: 
quanto maiores são os valores numéricos destes rácios, maior é a quota deste “modo”. Tal 
correspondência sugere, portanto, que quanto mais restrito era o âmbito territorial das práticas de 
mobilidade, mais deslocações eram realizadas a pé. Na realidade, trata-se de um comportamento 
natural e óbvio, uma vez que faz todo o sentido que para percorrer menores distâncias quotidianas 
médias houvesse uma necessidade inferior de recorrer a veículos motorizados.  

No entanto, esta relação não é totalmente plausível para as zonas centrais. Isto é, este âmbito mais 
restrito das práticas de mobilidade diz respeito apenas aos residentes, pelo que, e atentando que nestas 
zonas há um grande número de entradas, não é suficiente para explicar o elevado número de 
deslocações realizadas a pé, aí verificado. 

Uma outra interpretação dos resultados poderá trazer alguma inteligibilidade a estes valores da 
repartição modal: as zonas centrais são aquelas onde era, visivelmente, maior o congestionamento. De 
facto, e induzindo uma relação entre o número de viagens que ocorrem num dada zona (densidade de 
fluxos - Fig.4.36) e o congestionamento aí verificado, as zonas centrais, e sobretudo a zona A, são as 
que apresentam, de longe, o maior nível de congestionamento. O elevado número de deslocações a pé 
poderá, então, ser uma resposta (porventura até inconsciente) das pessoas face ao maior 
congestionamento que afecta tanto o transporte individual como o transporte público rodoviário.  

Ainda que não seja imediata a relação entre o número de fluxos e o congestionamento dos sistemas de 
transporte, se se pensar que esta zona é a mais antiga e compacta da cidade58 e, como tal, é marcada 
                                                
 
57 O eléctrico operava, em 2001, segundo um reduzido número de linhas, destinadas, sobretudo, a satisfazer uma procura de 
cariz turístico. 
58 Ver idade dos edifícios e densidade de edifícios no Quadro 4.5.  
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por arruamentos estreitos e pela insuficiência de eixos estruturantes, é legítimo pensar desta forma. A 
provar esta correspondência, ainda que de uma forma qualitativa59, cita-se, uma vez mais, o estudo 
“Análise das Deslocações em Transporte Individual”: “ só a zona central, cuja rede viária tem um 
comprimento de 328 kms, acolhe entre as 7h30 e as 9h30 mais de 57 000 veículos automóveis, 
correspondentes aos fluxos de entrada e aos movimentos internos, o que representa cerca de 174 
veículos por km, ao passo que a zona exterior à VCI (347 kms de rede viária) acolhe 
aproximadamente 23 000 veículos, ou seja, 67 viaturas por km de rede.” 

Porém, estes argumentos não são suficientes para explicar as demais nuances na repartição modal. Por 
exemplo, o facto de na zona J, a densidade de fluxos ser elevada e as práticas de mobilidade 
relativamente locais não explica a superioridade dos modos públicos relativamente aos modos 
privados quando, em regra, a situação na cidade era oposta. Para tentar esclarecer esta questão, 
decidiu-se, então, comparar a acessibilidade para cada zona, tanto em transporte individual como em 
transporte público.  

Para tal, calculou-se alguns rácios simples, tais como o número de lugares de estacionamento por cada 
1 000 residentes e postos de trabalho, o número de lugares de estacionamento isentos de pagamento 
por cada 1 000 residentes e postos de trabalho, e a percentagem de postos de trabalhos e residentes 
localizados a menos de 250 metros de uma paragem de autocarro. 

Optou-se por medir a acessibilidade ao modo privado pela disponibilidade do estacionamento, em 
detrimento dos tempos de percurso, das distâncias médias ou da capacidade estrutural da rede viária, 
uma vez que, em termos conceptuais, o estacionamento é uma componente fundamental dos sistemas 
de mobilidade, precisamente pelos reflexos directos que acarreta na repartição modal60. Assim, foram 
consideradas duas situações base, uma considerando a oferta total de estacionamento e outra apenas o 
isento de pagamento, porque, e como facilmente se depreende, estas duas tipologias conduzem, pelo 
menos em teoria, a resultados distintos61. 

Da mesma forma, a cobertura espacial é apenas um dos parâmetros que avalia a qualidade dos serviços 
de transporte público, pelo que seria também necessário comparar velocidades, tempos de percurso, 
frequências, coberturas temporais, índices de conforto e segurança, regularidade dos serviços e até de 
preços. No entanto, e atentando à natureza deste documento (dissertação de mestrado)62, considerou-se 
suficiente calcular o emprego e a população residente que dispunha de serviços de autocarro (o modo 
público mais representativo na cidade), ou seja, que dispunha de uma paragem a menos de 250 metros 
de distância dos locais de trabalho e residência (esta distância equivale, sensivelmente a 5 minutos a 
pé, uma distância temporal considerada, normalmente, como máxima aceitável). 

Os procedimentos de cálculo apresentam-se de seguida: 

 

�L3*)0+ 0 0+(*9�6'*�0'(6� �6OLK*çã6 )0+�0'(0� R �6+(6+ 0 ()N*K86�  > 1000 

�L3*)0+ 0 0+(*9�6'*�0'(6� � 'º 0 KL3*)0+ 0 0+(*9�6'*�0'(6 0M�+(0'(0+ '* 56'* � 
 

                                                
 
59 Neste estudo, realizado em 2007, a zona central corresponde à parte da cidade que é interior à VCI;  
60 Ver capítulo 2 
61 Ver capítulo 2 
62 De notar, também, que alguns destes parâmetros são dificilmente calculáveis a esta escala. 
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�L3*)0+ 0 0+(*9�6'*�0'(6 �+0'(6+ 0 O*3*�0'(6��6OLK*çã6 )0+�0'(0� R �6+(6+ 0 ()*N*K86�  > 1000 

�L3*)0+ 0 0+(*9�6'*�0'(6 �+0'(6+ 0 O*3*�0'(6 � � 'º 0 KL3*)0+ 0 0+(*9�6'*�0'(6 'ã6 O*36 

 

�6OLK*çã6 )0+�0'(0T� R �6+(6+ 0 ()*N*K86T��6OLK*çã6 )0+�0'(0� R �6+(6+ 0 ()*N*K86T�  > 100 

�6OLK*çã6 )0+�0'(0T� � 'º 0 8*N�(*'(0+ XL0 )0+��*� * �0'6+ 0 250 � 0 L�* O*)*30� 0 *L(69*))6, '* 56'* � 
�6+(6+ 0 ()*N*K86T� � 'º 0 O6+(6+ 0 ()*N*K86 XL0 +0 K69*K�5*2*� * �0'6+ 0 250 � 0 L�* O*)*30� 0 *L(69*))6 

 

As Fig.4.43, Fig.4.44 e Fig.4.45 mostram os resultados da aplicação destas relações para a cidade do 
Porto: 
 

 

Fig.4.43 - Número de lugares de estacionamento por 1000 habitantes + postos de trabalho 

 

 

 

Fig.4.44 - Número de lugares de estacionamento isentos de pagamento por 1000 habitantes + postos de trabalho 
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Fig.4.45 - Cobertura espacial da rede de transporte público rodoviário 

 

Da análise das figuras anteriores é possível concluir o seguinte: 

- a zona B, logo seguida das zonas E, D e F, era a que dispunha de maior oferta de 
estacionamento por cada 1 000 residentes e postos de trabalho;  

- as zonas D e E, logo seguidas das zonas F e H, eram as que dispunham de maior oferta de 
estacionamento isento de qualquer pagamento por cada 1 000 residentes e postos de trabalho; 

- as zonas centrais eram as que dispunham de menor oferta de estacionamento, tanto pago como 
isento de qualquer pagamento, por cada 1 000 residentes e postos de trabalho; 

- a cobertura espacial da rede de transporte públicos rodoviária era máxima para a frente fluvial-
marítima e mínima para a zona oriental da cidade. 

 

Com efeito, e como faz notar a UITP, “uma abundância de oferta de estacionamento é um incentivo 
para o uso do carro”, há uma relação forte entre a maior oferta de estacionamento e o número de 
deslocações efectuadas em transporte individual (e vice-versa). Tal afinidade é ainda mais evidente, 
quando se atenta no número de lugares isentos de pagamento. Assim, é possível concluir que as zonas 
onde a quota do modo individual era substancialmente superior ao modo público (B, C, D, E, F, H63) 
eram também as zonas com maior acessibilidade ao automóvel e vice-versa. 

Ainda que a acessibilidade em automóvel cumpra, portanto, uma função decisiva na repartição modal, 
a oferta de serviços de transporte público é também fulcral nesta mesma escolha. De facto, a cobertura 
espacial da rede de autocarros era elevada nas zonas centrais I e J (satisfazendo a quase totalidade dos 
residentes e postos de trabalho aí existentes), as mesmas zonas onde a quota do transporte público era 
maior que a do transporte individual.  

No entanto, uma vez mais, os valores da zona A são algo discordantes: a quota do transporte público 
aproximava-se muito do transporte individual, sendo que a cobertura espacial da rede de autocarros 

                                                
 
63 Tanto modo público rodoviário como ferroviário (ver conclusões anteriores). 



Dinâmicas da Mobilidade – o caso do Porto 
 

102 

era a mais reduzida da cidade (mais de um quarto dos residentes e dos postos de trabalho não 
dispunham de uma paragem a menos de 250 metros) e, ao mesmo tempo, a oferta de estacionamento 
não era a mais baixa do Porto. Esta dissonância poderá ser interpretada como um resultado dos 
maiores índices de pobreza aí existentes (o preço de uma deslocação efectuada em automóvel é muito 
superior à correspondente em autocarro) e do facto de um terço das deslocações que aí ocorriam serem 
efectuadas a pé (é natural que percentualmente a diferença de quota dos outros modos tenda a 
extenuar-se). 

Porém, outras relações poderiam ter sido exploradas, e outros paralelismos desenvolvidos. Por 
exemplo, destaca-se que as zonas I e J são as que apresentavam, simultaneamente, o maior índice de 
dependência de idosos e as maiores densidades populacionais da cidade (ver Quadro 4.5) o que poderá 
explicar, porventura, a maior percentagem de deslocações em transporte público (é sabido, por um 
lado, como os faixas mais idosas da população são muito dependentes, em termos de mobilidade, dos 
transportes públicos e, por outro, como o sucesso destes está intimamente ligado com a densidade 
populacional64). Da mesma forma, nestas mesmas zonas, o modo ferroviário tinha relativa 
importância, o que poderá explicar também, as menores percentagens do modo privado. Por outro 
lado, é sabido que as taxas de motorização são menores nas zonas centrais e no sector oriental da 
cidade, devido, precisamente, aos maiores índices de envelhecimento e de pobreza da população 
residente, facto que, como se sabe, é decisivo também para a repartição modal65.  

De facto, e perante tantas combinações, é difícil estabelecer um só padrão. Todas as variáveis são, por 
mais insignificantes que pareçam, importantes para a explicar os diferentes comportamentos em 
termos de mobilidade.  

Nesta análise tentou-se, simplesmente, aflorar as relações mais capazes e importantes para explicar 
determinados fenómenos e, como tal, mais prováveis de constituírem, verdadeiramente, um padrão. O 
que se pretende dizer é que, qualquer mais-valia a que esta dissertação poderá aspirar neste âmbito, 
será exactamente evidenciar algumas das afinidades mais fortes deste sistema multifacetado que é o 
sistema urbano em si, sem nunca todavia, ter pretensões em estabelecer relações de causalidade entre 
quaisquer repetições aleatórias de um determinado acontecimento e as respectivas circunstâncias 
subjacentes.  

Para terminar esta análise à modalidade na cidade do Porto, apresenta-se uma última relação: o 
número de deslocações por habitante. Os procedimentos de cálculo apresentam-se de seguida: 

 

Q0+K69*çõ0+ 96� 6)�30� '* 56'*��6OLK*çã6 )0+�0'(0 '* 56'*�  

Q0+K69*çõ0+ 96� 6)�30� '* 56'*� � 'º 0 0+K69*çõ0+ �'�9�**+ '* 56'* � 
 

O resultado da aplicação desta relação para a cidade do Porto apresenta-se na figura seguinte: 

                                                
 
64 Ver capítulo 2. 
65 Ver capítulo 2. 



Dinâmicas da Mobilidade – o caso do Porto  
 

103 

 

Fig.4.46 - Número de deslocações por habitante 

 

Comparando esta figura com a Fig.4.40, observa-se uma grande semelhança entre o número de 
deslocações e o número de viagens por habitante, o que, desde logo, leva a concluir que a maioria das 
viagens era realizada no mesmo modo de transporte. Isto é, por definição, a variável modo de 
transporte está associada às deslocações. Contudo, na realização de uma viagem pode ser utilizado 
mais de que um modo de transporte, o que, verificando-se, significa que a viagem foi constituída por 
mais do que uma deslocação. Assim, esta grande proximidade entre o número de deslocações e 
viagens indicia que eram muito baixos os índices de multimodalidade na cidade do Porto, realidade 
que, aliás, já se havia amplamente sublinhado na Análise da Mobilidade à Escala Concelhia.   

No entanto, é importante acrescentar que esta diferença, entre deslocações e viagens, era relativamente 
maior para as zonas centrais. Esta evidência, por sua vez, pode ser interpretada de uma maneira 
interessante: as zonas I, G e J constituíam espaços, por excelência, de transbordo/interface de 
deslocações, certamente relacionadas com os movimentos de regresso a casa. Ou seja, uma vez que se 
localizavam, nestas zonas, os mais importantes interfaces rodo e ferroviários de carácter metropolitano 
da cidade, é plausível associar o maior número de deslocações que aí se iniciavam, com a transferência 
de passageiros dos transportes de âmbito urbanos para os transportes de âmbito suburbano. Ainda 
assim, os dados não são totalmente conclusivos, uma vez que este maior número de deslocações 
poderá ser explicado segundo outras perspectivas, como, por exemplo, o facto de estas zonas serem 
pólos importantes de actividades terciárias, ligadas ao comércio e à prestação de serviços. 

Para finalizar esta Análise da Mobilidade à Escala Intra-Concelhia, apresentam-se, de seguida, as 
principais conclusões a reter: 

- identificavam-se, em 2001, espaços de especialização funcional no interior do Porto, ou seja, 
as viagens, de acordo com o motivo subjacente, destinavam-se sistematicamente a 
determinados sectores da cidade; 

- o balanço entre os movimentos de entrada e saída era, consideravelmente, heterogéneo no 
interior da cidade, estando o pendor desta diferença estreitamente relacionado com os graus de 
“abertura” da economia local, ou seja, com o peso dos residentes e não-residentes nas 
actividades económicas de cada zona (de uma forma expedita, é possível relacionar o pendor 
deste balanço com o rácio postos de trabalho/população residente empregada); 
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- os índices de mobilidade eram, por sua vez, também profundamente heterogéneos no interior 
cidade, havendo diferenças consideráveis quer nos índices de geração de viagens, quer no 
âmbito territorial das mesmas; assim, a geração de viagens estava intimamente ligada à 
localização das actividades não-residenciais (quanto mais acentuado era o perfil não-
residencial de uma dada zona maior era o número de viagens por habitante e vice-versa); e o 
âmbito territorial das práticas de mobilidade com a capacidade de fixar a população residente 
empregada (quanto maior esta apetência mais restritos eram os âmbitos territoriais); 

- em algumas zonas da cidade há fortes indícios que uma parte considerável dos seus residentes 
não realizava, em média, nenhuma viagem diária; 

- apenas uma ínfima parte das deslocações era realizada em bicicleta ou em transporte público 
ferroviário e, em regra, a quota do transporte individual era superior à quota do transporte 
público; 

- as deslocações a pé eram mais comuns nas zonas onde as distâncias médias quotidianas a 
percorrer eram menores e, simultaneamente, onde os níveis de congestionamento eram 
superiores; 

- a maior quota do transporte individual estava directamente associada à maior oferta de 
estacionamento, sobretudo à tipologia isenta de pagamento; 

- a maior quota do transporte público verificava-se, por sua vez, para as zonas onde a oferta do 
estacionamento era menor e, simultaneamente, onde a cobertura da rede de autocarros melhor; 
ainda assim, todo um rol de outras relações plausíveis pode ser apontado para explicar a 
escolha modal em favor do modo público: a localização da infra-estrutra ferroviária, a maior 
incidência da pobreza e o maior envelhecimento da população residente, as menores taxas de 
motorização, as maiores densidades populacionais e a maior percentagem de deslocações 
efectuadas a pé; 

- havia alguma coerência tácita nas políticas de mobilidade da cidade, ou seja, o gestão do 
estacionamento estava em consonância quer com a capacidade real e ambiental da rede viária 
(isto é, era menor na parte mais antiga da cidade e maior nas zonas mais periféricas e 
residenciais), quer com o nível de acessibilidade oferecido pelos modos alternativos, 
particularmente pelo transporte público (boa cobertura espacial da rede de autocarros nas 
zonas onde as políticas de estacionamento eram mais restritivas), quer com uma gestão global 
da acessibilidade (as zonas que concentravam mais actividades não-residenciais apresentavam 
um clara aposta na restrição ao automóvel e vice-versa – exceptuando a zona B); 

- os índices de multimodalidade eram muito baixos no interior da cidade, pelo que tudo indica 
que a transferência modal era muito reduzida e ocorria apenas, com alguma incidência, nas 
zonas onde se localizavam os grandes interfaces rodo e ferroviários de carácter suburbano da 
cidade. 
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6 
5 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados da análise efectuada nesta dissertação evidenciam dinâmicas de mobilidade que 
suscitam reflexões de índole variada. 

Desde logo, motivam uma profunda generalização na abordagem às práticas de mobilidade, abrindo 
para temas associados ao urbanismo, aos sistemas de transporte, aos fenómenos de globalização e das 
novas dinâmicas económico-sociais: “sendo a mobilidade constitutiva da sociedade contemporânea, 
reflectindo as suas dinâmicas e transformações, e os seus estilos de vida”[30], não espanta, pois, que 
os “territórios da mobilidade”, ou seja, as “trajectórias tempo-espaço” específicas que esta assume, 
apenas sejam legíveis em função das características dos indivíduos, das suas formas de consumo, das 
suas opções residenciais e laborais.   

No entanto, os elementos deduzidos na análise efectuada identificam, para além destas condições 
gerais, a presença de lógicas específicas e locais que determinam, também, as amplitudes das 
desigualdades dos padrões de mobilidade. Daí a pertinência, diga-se, de recorrer a várias escalas de 
análise, precisamente pelas potencialidades na sistematização das diferentes “identidades territoriais” 
associadas à mobilidade, que tal exercício encerra. 

Posto isto, um primeiro aspecto conclusivo que importa sublinhar é o facto de os dados do IGM2000 
revelarem que a AMP constitui um espaço de interacções complexas e diversificadas, onde emergem 
concelhos predominantemente residenciais e importantes pólos de emprego. 

Paralelamente, os dados dos Censos 1991 e 2001 revelam que as dinâmicas de crescimento da 
população e dos alojamentos se manifestaram, no período compreendido entre a realização destes dois 
recenseamentos, de forma intensa e segundo diferentes situações espaciais. Enquanto na cidade é 
marcante o “esvaziamento” populacional, nos restantes concelhos da AMP é notório o crescimento 
demográfico, combinado com tendências fortes de difusão espacial e de consolidação de um anel 
espacialmente contínuo em volta do concelho central (conurbação do Porto) e, inclusive, impulsionado 
por lógicas de deslocalização do emprego.  

Desde logo, estes fenómenos induzem à colocação de questões, de carácter prospectivo, associadas à 
forma como as condições da organização territorial interferem nas práticas de mobilidade. De facto, 
sabe-se que as deslocalizações sucessivas da habitação e das actividades económicas no interior da 
AMP favoreceram a complexidade das dinâmicas de mobilidade, contrapondo trajectos de tipo radial 
(periferia-centro-periferia e centro-periferia-centro) a trajectos de tipo tangencial (sobretudo na coroa 
de espaços envolventes ao Porto), tendo, contudo, os fluxos quotidianos permanecido pouco afastados. 
Isto é, ainda que no Porto haja evidências substantivas de uma lógica monocêntrica de polarização dos 
movimentos inter-concelhios, realidade que reflecte o relacionamento funcional do espaço 
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metropolitano (decorrente da especialização económica do seu centro e dos processos de 
descentralização da residência), não se poderá ignorar que os dados do IGM2000 afloram, também, 
dinâmicas da mobilidade que se caracterizam pela elevada concentração territorial dos movimentos 
(ao nível do concelho) e, simultaneamente, lógicas muito fortes de contiguidade espacial das práticas 
de mobilidade. Ainda assim, neste contexto o Porto diferencia-se claramente, na medida em que é o 
único concelho da AMP a exercer, significativamente, alguma atractividade sobre espaços não 
contíguos.  

Todo este diagnóstico, da grande complexidade das dinâmicas da mobilidade no Porto, abre, 
naturalmente, para toda uma outra parafernália de reflexões, ou não fosse a cidade uma realidade 
multifacetada indutora de abordagens holísticas. 

Primeiro, esta capacidade do Porto catalisar processos de articulação espacial de carácter descontínuo 
(ainda assim incipiente), é um prenúncio claro do advento de novas práticas de mobilidade, na medida 
em que está em consonância com a lenta e progressiva reestruturação funcional dos espaços 
metropolitanos actuais, que François Ascher apelida de metapolis. Nesta perspectiva, a maior 
atractividade do Porto sobre espaços não contíguos reflecte, então, simplesmente o processo de 
desenvolvimento da metrópole, ou seja, a afirmação reticulada do território da AMP: “as metrópoles 
actuais são espaços urbanizados cada vez mais vastos, heterogéneos e descontínuos, ou seja, 
simultaneamente mais diluídos e mais compactos, mais integrantes e mais descontínuos”[21].  

De facto, se se atentar que estão em curso profundas alterações de cariz económico, social e cultural, e 
que estas se traduzem numa crescente diversificação e flexibilização espacial dos padrões de 
localização do emprego, numa crescente diversificação dos estilos de vida e na geração de novas 
formas de consumo, entre outros, então a “relevância actual da proximidade geográfica do ponto de 
vista das práticas de mobilidade e da constituição das bacias de emprego é discutível, já que adquire 
sentido colocar a hipótese de se assistir a uma maior diversificação dos movimentos de vivência 
quotidiana, a partir dos locais mais ou menos desconcentrados de residência das populações para 
locais de trabalho localizados em múltiplas localizações”[31]. Os indícios de fragmentação e de 
crescimento do âmbito territorial das práticas de mobilidade das populações flutuantes são, portanto, já 
uma realidade (ainda que ténue) para o Porto. 

Paralelamente, sabe-se que esta nova lógica territorial, esta passagem de uma perspectiva hierárquica e 
ordinal para uma concepção reticular e relacional do território é indutora de novas centralidades: “Esta 
rede entre cidades tece no espaço relações invisíveis. A nova centralidade urbana já não pertence ao 
espaço mas aos fundamentos simbólicos da economia e das relações sociais”66[21]. A pergunta 
inevitável é, então, “será Maia?”, “será Matosinhos?” ou “ continuará a ser o Porto a grande 
centralidade da AMP?”. Só futuros estudos que tenham subjacentes os dados de um próximo inquérito 
à mobilidade (esta reflecte a sociedade, como já foi referido), poderão evidenciar o pendor para esta 
metamorfose, dado que as alterações provocadas pela esperada aceleração e menor sincronização das 
relações sociais e económicas, e pela entrada em funcionamento do metro, deixam adivinhar “ventos 
de mudança”.  

No entanto, nem todos os resultados desta análise são positivos. Este padrão desconcertado de 
evolução e de organização do território apresenta-se, num contexto de promoção do desenvolvimento 
sustentável, muito conflituoso: se, por um lado, poderá tender para uma redução das distâncias dos 
movimentos (sobretudo pendulares), dado que poderá promover o gradual ajustamento entre a oferta 

                                                
 
66 Ver teoria de redes complexas de Lászlo Barabási.  
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de emprego e a localização das residências (descentralização de ambos), por outro, contribuiu e 
contribuirá, certamente, para uma maior utilização do automóvel e, consequentemente, para a difícil 
operacionalidade dos sistemas de transporte público. Ora, este prognóstico, por sua vez, prefigura a 
ameaça do congestionamento dos sistemas de transporte e de um mau cenário em termos de 
mobilidade que, repare-se, já não será apenas uma tendência mas, um facto: baixo número de viagens 
quotidianas por pessoa, elevada percentagem de população não móvel, elevados tempos de viagens e, 
por consequência, inviabilidade de viagens extensas.  

Esta situação a prolongar-se, será, como facilmente se deduz, insustentável. Os sinais de periferização 
do Porto, em especial das suas centralidades, são já uma evidência e, se nada for feito em contrário, 
tenderão para o acentuar dos processos paradigmáticos de degradação e desertificação (alguns já bem 
visíveis) de importantes zonas da cidade, como a “Baixa” e até a “Boavista”, ou seja, os sectores onde 
a concentração do emprego, de estabelecimentos de ensino e/ou de outros equipamentos de elevada 
hierarquia é especialmente intensa.  

De facto, o elevado crescimento da taxa de motorização e a clara aposta das autoridades nas questões 
relacionadas com a expansão e melhoria efectiva da rede viária67, sem investimento paralelo e 
adequado nos transportes públicos, bastantes desqualificados e desarticulados (repare-se que o Porto é 
fortemente marcado pela ausência de espaços de articulação entre modos de transporte públicos e/ou 
privados), associado à despadronização das práticas de mobilidade, contribuiu decisivamente para o 
agravamento dos problemas existentes, ou seja, perpetuou os ciclos de congestionamento do 
automóvel e, consequentemente, a progressiva redução da qualidade ambiental e vivencial das áreas 
mais solicitadas. 

De tal forma são significativos estes constrangimentos, que os concelhos limítrofes à cidade passaram 
claramente a apresentar vantagens comparativas em termos de fixação da habitação, sobretudo da 
classe média, por apresentarem, precisamente, idêntica acessibilidade ao centro e maior qualidade de 
vida68.  

Tal como afirma, uma vez mais, François Ascher, “Os desafios são enormes e as soluções não são 
evidentes.” [20] 

A criação de novas vantagens ao nível de cidades concorrentes no mesmo sistema urbano será, 
porventura, o ponto de inflexão das actuais tendências de insustentabilidade e periferização do Porto. 
Daí que se tenha retratado a cidade nos seus diferentes “territórios de mobilidade”, ou seja, avaliado as 
suas interconexões territoriais e as suas dinâmicas de mobilidade, na medida do sentido das 
implicações que tal exercício adquire noutros domínios. Os resultados deste exercício evidenciaram 
uma cidade profundamente heterogénea, onde desigualdades das dinâmicas da mobilidade se 
agudizam no sentido centrípeto e do ocidente para oriente69.  

Neste contexto, afigura-se de máxima urgência o desenvolvimento de medidas sistémicas, 
polissémicas e compósitas, ou seja, segundo perspectivas de abordagens holísticas, transversais e 

                                                
 
67 O sistema viário da cidade do Porto apresenta características geométricas extremamente heterogéneas, ruas estreitas e a 
insuficiência de eixos estruturantes. 
68 De notar, por exemplo, que nas fases embrionárias de crescimento sistémico da cidade, a coroa exterior à VCI foi suporte 
privilegiado da fixação dos Bairros de Habitação Social, que hoje representam cerca de 15% da população da cidade. Este 
fenómeno foi responsável pela deslocalização da população no Porto. 
69 Um exemplo sublime destas disparidades espaciais é o facto de as zonas setentrional e ocidental terem revelado, na última 
década, uma maior resistência aos movimentos de perda de população, comparativamente às zonas centrais e orientais. 
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integradoras, actuantes de forma concertada com vários outros instrumentos de planeamento e 
urbanismo e, sobretudo, segundo critérios que incorporem preocupações de índole ambiental, 
económica e social. Tal aposta não poderá, no entanto, circunscrever-se aos limites administrativos da 
cidade, uma vez que é cristalino que o alcance geográfico dos problemas associados à mobilidade 
transcende tais fronteiras.  

Neste sentido, esta maior abrangência dos problemas e, obviamente, das soluções, abre a outras 
reflexões que, porém, se reserva a futuros estudos. Isto é, a metropolização, embora assuma contornos 
diferentes e formas relativamente diversificadas nos vários países, é um processo comum à grande 
parte das sociedades, designadamente da Europa. Faz, portanto, todo o sentido a existência de estudos 
com escalas de análise a nível europeu, fazendo das decisões, processos e resultados europeus uma 
referência de análise, acautelando os erros e optimizando os sucessos, sempre salvaguardando as 
diferenças históricas e culturais. No contexto da globalização europeia, será autismo ignorar 
abordagens de visões além fronteiras com diferentes escalas de complexidade.   

Por último, e voltando ao caso do Porto, é de entendimento pessoal que o desenvolvimento de uma 
oferta de transporte público eficiente, rápido e confortável, ou seja, de um verdadeiro “serviço público 
de mobilidade” (que concilie os efectivos interesses dos utentes com exigências ambientais, 
económicas e sociais), se afigura como um imperativo de máxima urgência, o paradigma estruturante 
de uma nova relação entre “cidade-tempo” e “espaço-mobilidade” que se pretende harmoniosa e, 
sobretudo, sustentável.  
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6 ANEXOS 
 

 

A.1  ANÁLISE DE CLUSTERS  

1- ESCOLHA DOS INDICADORES 

A escolha dos indicadores teve em consideração dois critérios: 

- perfazer a caracterização sócio-demográfica e urbanística pretendida; 

- assegurar a independência desses mesmos indicadores, ou seja, é sabido que, em espaço urbano, 
ao aumento da área equivale um aumento de população e, da mesma forma, a um aumento de 
população equivale um maior número de empregados residentes, de idosos, de jovens, de 
alojamentos, etc. (na realidade estas variáveis não são independentes); para contornar este facto 
foram utilizados única e exclusivamente rácios e nunca valores absolutos: densidade 
populacional, índice de dependência de idosos, etc.. 

 

Os Quadros 6.2 e 6.3 apresentam os valores destes indicadores para as 26 zonas contempladas no 
IGM2000. Note-se que há uma ligeira diferença entre estes valores (o seu somatório) e os apresentados no 
Quadro 3.9, mais precisamente para o caso da área, do número de alojamentos e de postos de trabalho. 
Esta discrepância deriva do seguinte: 

- para o caso da área,  não foi contabilizada a superfície do rio Douro (para efeitos estatísticos à 
escala nacional, esta área é tida em conta, sendo que metade pertence ao concelho de Vila Nova 
de Gaia e a outra ao concelho do Porto); 

- para o caso dos alojamentos, apenas foram contabilizados os alojamentos de residência habitual 
e não a totalidade dos alojamentos existentes;  

- para o caso dos postos de trabalho, usou-se a estimativa calculada pela Dr.ª Cecília Silva para a 
subsecção estatística (o INE não tem publicado nenhum estudo que desagregue os valores do 
emprego a esta escala), o que, obviamente, acarreta alguns erros (ver Livro Branco do Metro). 

 

Ainda que na sua grande maioria os indicadores seleccionados sejam intuitivos, apresenta-se, em 
seguida, um quadro que resume o fundamento da sua escolha (Quadro 6.1): 
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Quadro 6.1 - Fundamentos para a escolha dos indicadores 

Indicadores Objectivos 

- População jovem/População residente 

- Índice de dependência de idosos  

- Tamanho médio familiar 

Estes rácios estabelecem um quadro de referência da demografia da 

população residente. 

- População residente analfabeta / População residente  

- População residente com formação superior / População residente  

Estes rácios estabelecem um quadro de referência das condições 

sociais  da população residente. 

- População residente desempregada /População residente activa  

- População residente empregada/População residente  

Estes rácios estabelecem um quadro de referência das condições 

económico-profissionais  da população residente. 

- População activa (% total) 
Este rácio localiza os locais de residência maioritários da força 

laboral  do Porto. 

- Edifícios construídos antes de 1919 / Total de edifícios  

- Edifícios construídos entre 1920 e 1945 / Total de edifícios  

- Edifícios construídos entre 1946 e 1970 / Total de edifícios  

- Edifícios construídos entre 1970 e 2001 / Total de edifícios 

Estes rácios determinam em que período do crescimento da cidade  se 

insere cada zona; 

- Densidade populacional 

- Densidade de edifícios 

Estes rácios caracterizam a intensidade da ocupação do solo , um em 

termos demográficos e outro em termos urbanísticos. 

- Densidade de postos de trabalho 
Este rácio determina o perfil e a tipologia de ocupação do solo  (mais 

ou menos residencial); 

- Número de alojamentos por edifício 

Este rácio apresenta duas facetas: por um lado caracteriza a forma de 

ocupação do solo , ou seja, determina se se está perante uma tipologia 

de construção em altura ou de habitação unifamiliar e, por outro, 

descreve o uso , isto é, se um edifico é puramente residencial ou se 

contempla outras actividades; a interpretação do seu valor deverá ser, 

portanto, simultânea com o perfil de ocupação do solo; assim, se se 

estiver perante uma zona residencial, o seu elevado valor traduz 

construção em altura e, ao invés, se se estiver perante uma zona não 

residencial o seu elevado valor traduz edifícios maioritariamente 

residenciais (nesta hipotética situação, o elevado valor dos postos de 

trabalho denunciaria a existência de concentração destes em 

determinadas subsecções pertencentes à zona em questão, ou seja, 

denunciaria a existência de grandes geradores de tráfego, em detrimento 

da actividade económica de “proximidade”);  
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Quadro 6.2 - Dados sócio-demográficos e urbanísticos para as 26 zonas contempladas no IGM2000 

Zona IGM2000 
População 

residente 

População 

activa [15;65[ 

População 

jovem [0;15[ 

População 

com mais de 

65 anos 

Indivíduos 

residentes 

empregados 

Total de 

famílias 

clássicas 

Total de 

edifícios 

clássicos 

Edifícios 

construídos 

antes de 1919 

Edifícios 

construídos 

entre 1919 e 

1945 

Edifícios 

construídos 

entre 1946 e 

1970 

Edifícios 

construídos 

entre 1971 e 

2001 

Alojamentos 

familiares de 

residência 

habitual 

Postos de 

trabalho 
Área (ha) 

Indivíduos 

residentes sem 

saber ler nem 

escrever 

Indivíduos 

residentes com 

um curso 

superior 

completo 

Indivíduos 

residentes 

desempregados 

1 13 957 9 615 2 170 2 172 6 164 4 770 2 153 93 207 972 881 4 656 6 185 244 1 444 2 247 688 

2 5 324 3 569 663 1 092 2 567 2 091 686 40 198 277 171 1 994 6 926 69 361 1 569 182 

3 23 539 15 383 2 486 5 670 9 803 9 953 5 270 1 385 1952 1287 646 9 395 16 851 228 2 134 2 708 1242 

4 2 182 1 466 201 515 923 867 510 76 94 216 124 834 2 639 62 161 319 119 

5 11 597 7 674 1 610 2 313 4 600 4 394 3 551 1 122 1 403 560 466 4 136 4 142 421 1 350 532 701 

6 24 978 16 842 3 824 4 312 9 857 8 525 3 996 495 1 166 1 442 893 8 439 6 725 345 3 037 1 181 1 637 

7 16 470 11 121 1 668 3 681 7 264 6 827 3 680 1 100 962 895 723 6 579 9 241 109 1 305 2 536 840 

8 8 314 5 750 880 1 684 3 876 3 442 1 404 65 473 581 285 3 271 7 614 162 547 2 103 354 

9 12 235 8 346 1 819 2 070 5 493 4 388 2 135 376 457 641 661 4 351 2 503 168 1 138 2 928 373 

10 14 816 10 101 2 234 2 481 6 624 5 232 1 723 110 261 785 567 5 034 5 532 221 1 460 2 715 697 

11 7 396 5 038 1 115 1 243 3 121 2 608 859 244 226 164 225 2 484 2 799 96 821 852 429 

12 3 078 2 006 324 748 1 390 1 188 364 13 55 188 108 1 165 11 379 68 195 762 126 

13 4 678 3 293 598 787 2 147 1 901 870 311 148 248 163 1 849 7 476 107 439 609 281 

14 2 810 1 858 314 638 1 129 1 111 636 301 190 85 60 1 082 12 740 43 281 197 174 

15 5 257 3 582 818 857 2 421 1 892 790 50 166 268 306 1 877 1 395 199 419 1 565 140 

16 7 952 5 435 1 091 1 426 3 490 2 929 959 10 260 457 232 2 701 967 119 758 714 344 

17 6 980 4 749 842 1 389 2 850 2 628 1 062 44 556 238 224 2 487 11 421 195 741 601 386 

18 6 688 4 622 944 1 122 2 798 2 828 1 050 148 171 429 302 2 534 2 426 104 673 1 111 324 

19 27 066 18 698 3 127 5 241 12 023 10 909 4 916 356 1 688 2 007 865 10 378 10 091 314 2 175 4 433 1 000 

20 10 232 6 941 1 416 1 875 4 148 3 501 1 432 162 314 468 488 3 432 6 806 212 1 227 542 589 

21 10 248 6 760 1 635 1 853 4 865 3 755 1 004 61 138 537 268 3 729 5 777 136 970 3 091 347 

22 17 167 12 005 2 522 2 640 8 291 6 479 2 493 363 571 838 721 6 365 9 767 238 1 788 2 643 716 

23 9 759 6 193 899 2 667 3 912 4 393 2 677 693 690 978 316 4 020 30 509 123 842 1 021 515 

24 2 996 1 929 435 632 1 137 1 100 412 270 91 7 44 1 067 1 994 18 362 77 241 

25 4 692 2 919 648 1 125 1 733 1 855 1 382 584 504 164 130 1 735 3 385 45 639 172 361 

26 2 720 1 649 301 770 967 1 130 667 235 230 133 69 1 078 5 866 33 310 107 145 

PORTO 263 131 177 544 34 584 51 003 113 593 100 696 46 681 8 707 13 171 14 865 9 938 96 672 193 156 4 078 25 577 37 335 12 951 
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Quadro 6.3 - Indicadores sócio-demográficos e urbanísticos para as 26 zonas contempladas no IGM2000 

Zonas 

IGM2000 

Densidade 

populacional 

(hab/ha) 

População 

activa (% do 

total) 

População 

jovem / 

População 

residente (%) 

Índice de 

dependência 

de idosos (%) 

Tamanho 

médio familiar 

Densidade de 

edifícios 

(edifícios/ha) 

Nº médio de 

alojamentos 

familiares de 

residência 

habitual por 

edifício 

Edifícios 

construídos 

antes de 1919 

(%) 

Edifícios 

construídos 

entre 1919 e 

1945 (%) 

Edifícios 

construídos 

entre 1946 e 

1970 (%) 

Edifícios 

construídos 

entre 1971 e 

2001 (%) 

Densidade de 

postos de 

trabalho 

(empregos/ha) 

População 

residente 

analfabeta / 

População 

residente (%) 

População 

residente com 

formação 

superior / 

População 

residente (%) 

Índice de 

desemprego 

(%) 

População 

residente 

empregada /  

População 

residente (%) 

Área (há) 

1 57 5,4 15,5 22,6 2,93 9 2,16 4,3 9,6 45,1 40,9 25 10,3 16,1 7,2 44,2 244 

2 78 2,0 12,5 30,6 2,55 10 2,91 5,8 28,9 40,4 24,9 101 6,8 29,5 5,1 48,2 69 

3 103 8,7 10,6 36,9 2,37 23 1,78 26,3 37,0 24,4 12,3 74 9,1 11,5 8,1 41,6 228 

4 35 0,8 9,2 35,1 2,52 8 1,64 14,9 18,4 42,4 24,3 43 7,4 14,6 8,1 42,3 62 

5 28 4,3 13,9 30,1 2,64 8 1,16 31,6 39,5 15,8 13,1 10 11,6 4,6 9,1 39,7 421 

6 72 9,5 15,3 25,6 2,93 12 2,11 12,4 29,2 36,1 22,3 19 12,2 4,7 9,7 39,5 345 

7 151 6,3 10,1 33,1 2,41 34 1,79 29,9 26,1 24,3 19,6 85 7,9 15,4 7,6 44,1 109 

8 51 3,2 10,6 29,3 2,42 9 2,33 4,6 33,7 41,4 20,3 47 6,6 25,3 6,2 46,6 162 

9 73 4,7 14,9 24,8 2,79 13 2,04 17,6 21,4 30,0 31,0 15 9,3 23,9 4,5 44,9 168 

10 67 5,7 15,1 24,6 2,83 8 2,92 6,4 15,1 45,6 32,9 25 9,9 18,3 6,9 44,7 221 

11 77 2,8 15,1 24,7 2,84 9 2,89 28,4 26,3 19,1 26,2 29 11,1 11,5 8,5 42,2 96 

12 45 1,1 10,5 37,3 2,59 5 3,20 3,6 15,1 51,6 29,7 167 6,3 24,8 6,3 45,2 68 

13 44 1,9 12,8 23,9 2,46 8 2,13 35,7 17,0 28,5 18,7 70 9,4 13,0 8,5 45,9 107 

14 65 1,0 11,2 34,3 2,53 15 1,70 47,3 29,9 13,4 9,4 293 10,0 7,0 9,4 40,2 43 

15 26 2,0 15,6 23,9 2,78 4 2,38 6,3 21,0 33,9 38,7 7 8,0 29,8 3,9 46,1 199 

16 67 3,1 13,7 26,2 2,71 8 2,82 1,0 27,1 47,7 24,2 8 9,5 9,0 6,3 43,9 119 

17 36 2,7 12,1 29,2 2,66 5 2,34 4,1 52,4 22,4 21,1 58 10,6 8,6 8,1 40,8 195 

18 65 2,6 14,1 24,3 2,36 10 2,41 14,1 16,3 40,9 28,8 23 10,1 16,6 7,0 41,8 104 

19 86 10,5 11,6 28,0 2,48 16 2,11 7,2 34,3 40,8 17,6 32 8,0 16,4 5,3 44,4 314 

20 48 3,9 13,8 27,0 2,92 7 2,40 11,3 21,9 32,7 34,1 32 12,0 5,3 8,5 40,5 212 

21 75 3,8 16,0 27,4 2,73 7 3,71 6,1 13,7 53,5 26,7 43 9,5 30,2 5,1 47,5 136 

22 72 6,8 14,7 22,0 2,65 10 2,55 14,6 22,9 33,6 28,9 41 10,4 15,4 6,0 48,3 238 

23 79 3,5 9,2 43,1 2,22 22 1,50 25,9 25,8 36,5 11,8 248 8,6 10,5 8,3 40,1 123 

24 165 1,1 14,5 32,8 2,72 23 2,59 65,5 22,1 1,7 10,7 110 12,1 2,6 12,5 38,0 18 

25 105 1,6 13,8 38,5 2,53 31 1,26 42,3 36,5 11,9 9,4 76 13,6 3,7 12,4 36,9 45 

26 83 0,9 11,1 46,7 2,41 20 1,62 35,2 34,5 19,9 10,3 179 11,4 3,9 8,8 35,6 33 

PORTO 65 100,0 13,1 28,7 2,61 11 2,07 18,7 28,2 31,8 21,3 47 9,7 14,2 7,3 43,2 4 078 
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2- HOMOGENEIZAÇÃO 

Uma vez escolhidos e calculados os indicadores, é necessário proceder à sua homogeneização 
estatística para a posterior aplicação do método Análise de Clusters. Tal situação prende-se, por um 
lado, com o facto de nem todos os indicadores apresentarem as mesmas unidades e, por outro, para 
que seja possível compará-los sem que nenhum indicador pese mais no cálculo das semelhanças. Isto 
é, uma vez que o método se baseia no cálculo de distâncias, se a amostra não estiver homogeneizada, 
alguns índices serão mais preponderantes que outros devido ao seu maior valor absoluto. Para esta 
operação estatística de homogeneização, utilizou-se o seguinte método: 
 

M�	 �  \�	 , \ ]�
�̂  

M�	 � 2*K6) 86�630'0�5*6 O*)* 6 �'�9*6) � 0 56'* _ 
\�	 � 2*K6) 'ã6 86�630'0�5*6 O*)* 6 �'�9*6) � 0 56'* _ 
\ ]� � �é�* *)�(0�é(�9* O*)* 6 �'�9*6) � $26 56'*+% 

�̂ � 0+2�6 O*)ã6 O*)* 6 �'�9*6) � $26 56'*+% 

 

 

Exemplo: 

Q0'+�*0 O6OLK*9�6'*K 56'* 1 �  244 8*N/8* 

�̂�
������ "�"C#����
�# � 32,890 ha/ha 

 Q0'+f*0 O6OLK*9f6'*Kggggggggggggggggggggggggggggggggg � 71,317 8*N/8* 
M��
������ "�"C#����
�#;!�
� T �  ,0,4318 

 

 

3- RESULTADO 

Para a aplicação da Análise de Clusters utilizou-se o método Ward’s. Este método hierárquico calcula 
a média das distâncias entre os vários casos de um determinado grupo e os “pretendentes” a esse 
grupo, e escolhe aquele(s) que conduzir(em) ao menor valor70. O processo repete-se iterativamente até 
que só exista um grupo que abranja todos os casos.  

Os resultados desta aplicação (efectuada em SPSS versão 14.0) apresentam-se de seguida: dendrogram 
(Fig.6.1) e proximity matrix (Quadro 6.4). O primeiro output corresponde a um diagrama de árvore 
que representa os tempos e os casos (zonas) que se deverão unir, e o segundo output corresponde às 
distâncias calculadas pelo método entre os vários casos (dissemelhança).  

 

 

 

                                                
 
70 Para a aplicação deste tipo de análise existem duas grandes abordagens: uma hierárquica e uma não hierárquica; a primeira 
não necessita de saber, à partida, o número de grupos que se pretende, enquanto a segunda arranca exactamente dessa 
informação para iniciar o processo iterativo. Em termos práticos, a primeira é mais correcta, uma vez que não se exerce 
nenhuma influência sobre o software na determinação do número de grupos, isto é, não se “força” o método a encontrar um 
número específico de conjuntos heterogeneos entre si; em contrapartida, a cada método hierárquico subjaz um mecanismo 
interno de funcionamento próprio, que é premente atender para a correcta interpretação dos resultados. 
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Fig.6.1 - Dendrogram 

 

Uma vez que a interpretação da figura anterior é de difícil visualização, foi efectuada uma 
representação cartográfica das várias fases consideradas no diagrama de árvore anterior. O resultado 
apresenta-se na Fig.6.2. 
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Quadro 6.4 - Matriz de dissemelhanças (proximity matrix) 

Case 

Ward’s linkage 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 0,000 697,504 1322,877 806,275 1.026,392 467,080 984,351 836,202 235,284 87,999 430,742 724,648 580,268 1.279,223 336,540 433,207 958,127 346,286 792,696 368,779 432,589 252,612 1.451,280 2.482,592 1.996,105 1.740,381 

2 697,504 0,000 883,409 522,003 1.212,900 1.142,165 573,240 109,708 318,028 418,326 639,475 221,451 498,819 998,927 353,748 384,767 752,687 395,306 473,179 831,396 313,417 381,303 907,344 2.453,807 2.025,771 1.404,026 

3 1.322,877 883,409 0,000 804,729 625,247 737,513 113,558 541,521 815,712 1.069,606 845,810 1.222,613 728,557 455,521 1.541,250 942,514 726,414 750,687 284,348 1.013,191 1.445,971 770,784 236,564 1.644,318 746,381 463,164 

4 806,275 522,003 804,729 0,000 760,249 1.041,030 544,860 415,912 638,294 739,273 748,724 330,544 350,109 499,873 754,718 462,368 692,102 430,020 737,250 623,760 1.035,138 780,862 431,751 2.048,668 1.435,582 794,631 

5 1.026,392 1.212,900 625,247 760,249 0,000 465,409 715,797 970,802 769,958 980,645 502,282 1.437,759 479,228 291,018 1.170,310 833,172 301,535 693,019 827,352 501,952 1.571,524 770,052 744,131 1.733,688 715,848 537,278 

6 467,080 1.142,165 737,513 1.041,030 465,409 0,000 811,640 1.042,907 563,455 432,710 346,378 1.324,972 716,738 833,674 1.066,841 546,529 579,601 604,941 599,014 236,603 1.003,216 447,674 1.127,424 1.727,345 1.084,359 1.076,826 

7 984,351 573,240 113,558 544,860 715,797 811,640 0,000 329,341 529,804 796,028 686,027 852,807 457,270 419,636 1.116,010 779,445 787,230 510,185 276,818 866,164 1.105,464 547,993 238,645 1.648,361 932,286 604,626 

8 836,202 109,708 541,521 415,912 970,802 1.042,907 329,341 0,000 425,188 565,829 747,748 355,295 451,285 801,578 589,619 492,082 599,548 386,516 271,062 879,177 609,438 441,589 567,265 2.506,865 1.736,406 1.116,669 

9 235,284 318,028 815,712 638,294 769,958 563,455 529,804 425,188 0,000 189,084 308,617 610,523 390,096 833,857 209,029 355,296 703,910 268,031 438,247 390,004 381,441 138,388 1.017,111 2.036,501 1.580,509 1.276,174 

10 87,999 418,326 1.069,606 739,273 980,645 432,710 796,028 565,829 189,084 0,000 309,624 492,305 464,946 1.124,520 303,293 285,357 767,127 244,210 556,358 257,466 182,891 134,156 1.247,475 2.312,349 1.916,378 1.558,445 

11 430,742 639,475 845,810 748,724 502,282 346,378 686,027 747,748 308,617 309,624 0,000 845,333 321,626 503,781 606,319 327,432 454,645 340,527 762,852 174,376 623,428 295,403 1.061,175 1.205,904 1.039,386 937,868 

12 724,648 221,451 1.222,613 330,544 1.437,759 1.324,972 852,807 355,295 610,523 492,305 845,333 0,000 607,655 1.140,148 493,809 458,869 964,103 480,466 811,301 799,456 437,772 694,179 938,678 2.747,005 2.352,303 1.470,695 

13 580,268 498,819 728,557 350,109 479,228 716,738 457,270 451,285 390,096 464,946 321,626 607,655 0,000 360,219 591,882 443,699 594,604 199,689 646,962 454,761 717,184 329,560 654,578 1.691,907 1.222,105 903,732 

14 1.279,223 998,927 455,521 499,873 291,018 833,674 419,636 801,578 833,857 1.124,520 503,781 1.140,148 360,219 0,000 1.355,689 800,458 567,096 667,147 891,736 714,783 1.542,050 919,979 361,295 988,740 453,120 233,707 

15 336,540 353,748 1.541,250 754,718 1.170,310 1.066,841 1.116,010 589,619 209,029 303,293 606,319 493,809 591,882 1.355,689 0,000 520,469 871,825 434,218 890,400 598,337 375,394 380,140 1.586,325 3.023,153 2.503,897 1.935,327 

16 433,207 384,767 942,514 462,368 833,172 546,529 779,445 492,082 355,296 285,357 327,432 458,869 443,699 800,458 520,469 0,000 535,382 311,589 552,010 309,371 471,619 329,261 967,026 1.749,585 1.539,515 1.169,627 

17 958,127 752,687 726,414 692,102 301,535 579,601 787,230 599,548 703,910 767,127 454,645 964,103 594,604 567,096 871,825 535,382 0,000 613,670 672,544 443,099 1.173,405 648,011 886,382 2.178,549 1.210,550 779,243 

18 346,286 395,306 750,687 430,020 693,019 604,941 510,185 386,516 268,031 244,210 340,527 480,466 199,689 667,147 434,218 311,589 613,670 0,000 513,612 359,147 438,123 245,658 689,522 1.957,779 1.373,757 973,022 

19 792,696 473,179 284,348 737,250 827,352 599,014 276,818 271,062 438,247 556,358 762,852 811,301 646,962 891,736 890,400 552,010 672,544 513,612 0,000 809,447 806,338 350,151 620,331 2.393,051 1.582,781 1.124,012 

20 368,779 831,396 1.013,191 623,760 501,952 236,603 866,164 879,177 390,004 257,466 174,376 799,456 454,761 714,783 598,337 309,371 443,099 359,147 809,447 0,000 742,248 237,283 1.102,772 1.768,963 1.275,686 1.034,333 

21 432,589 313,417 1.445,971 1.035,138 1.571,524 1.003,216 1.105,464 609,438 381,441 182,891 623,428 437,772 717,184 1.542,050 375,394 471,619 1.173,405 438,123 806,338 742,248 0,000 342,086 1.557,926 2.736,748 2.493,690 1.989,108 

22 252,612 381,303 770,784 780,862 770,052 447,674 547,993 441,589 138,388 134,156 295,403 694,179 329,560 919,979 380,140 329,261 648,011 245,658 350,151 237,283 342,086 0,000 1.081,997 2.155,650 1.669,965 1.412,573 

23 1.451,280 907,344 236,564 431,751 744,131 1.127,424 238,645 567,265 1.017,111 1.247,475 1.061,175 938,678 654,578 361,295 1.586,325 967,026 886,382 689,522 620,331 1.102,772 1.557,926 1.081,997 0,000 1.753,249 775,800 267,260 

24 2.482,592 2.453,807 1.644,318 2.048,668 1.733,688 1.727,345 1.648,361 2.506,865 2.036,501 2.312,349 1.205,904 2.747,005 1.691,907 988,740 3.023,153 1.749,585 2.178,549 1.957,779 2.393,051 1.768,963 2.736,748 2.155,650 1.753,249 0,000 729,885 1.237,296 

25 1.996,105 2.025,771 746,381 1.435,582 715,848 1.084,359 932,286 1.736,406 1.580,509 1.916,378 1.039,386 2.352,303 1.222,105 453,120 2.503,897 1.539,515 1.210,550 1.373,757 1.582,781 1.275,686 2.493,690 1.669,965 775,800 729,885 0,000 332,101 

26 1.740,381 1.404,026 463,164 794,631 537,278 1.076,826 604,626 1.116,669 1.276,174 1.558,445 937,868 1.470,695 903,732 233,707 1.935,327 1.169,627 779,243 973,022 1.124,012 1.034,333 1.989,108 1.412,573 267,260 1.237,296 332,101 0,000 
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Fig.6.2 - Representação cartográfica dos resultados da Análise de Clusters (etapas consagradas no Dendrogram) 
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4- INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A cada figura anterior corresponde um número específico de grupos identificado pelo método. Assim, 
a Fig.6.2 (1) identifica 13 grupos no interior da cidade (número máximo de grupos heterogéneos para 
estes indicadores), a Fig.6.2 (2) 9 grupos, a Fig.6.2 (3) 7 grupos, a Fig.6.2 (4) 6 grupos, a Fig.6.2 (5) 5 
grupos, a Fig.6.2 (6) 3 grupos, a Fig.6.2 (7) 2 grupos e, por último, a Fig.6.2 (8) identifica apenas 1 
grupo (iteração final neste tipo de análises hierárquicas).  

Cada uma destas 8 alternativas constitui uma solução, o que significa que a escolha do número de 
agregações é arbitrária (de entre as várias soluções dadas pelo método). No entanto, há um último 
critério que se deverá atender para a escolha da solução: a contiguidade espacial. Isto é, ainda que o 
método identifique, a título de exemplo, as zonas 15 e 21 como homogéneas (na solução que 
contempla 13 grupos – ver Fig.6.2 (1)), não é plausível que estas constituam um só agrupamento. De 
facto, esta obrigatoriedade de contiguidade espacial é factor decisivo para o derradeiro desenho das 
zonas agrupadas mas, no entanto, não é tido em consideração pelo método71.  

Para tornear esta situação, recorreu-se aos resultados presentes na matriz de dissemelhança, e atentou-
se noutra informação não numérica, o que acabou por conduzir a uma solução híbrida, isto é, a uma 
solução intermédia às várias alternativas resultantes da aplicação do método.  

O primeiro passo foi, então, escolher uma das 8 soluções anteriores para servir de base a este processo 
de aperfeiçoamento e tal decisão recaiu sobre a quarta opção, ou seja, sobre a solução que contempla 6 
conjuntos distintos no interior da cidade. Esta escolha prendeu-se com o facto de ser esta a solução que 
apresenta um melhor balanço entre o número de grupos e o referido critério da contiguidade (nem um 
número muito excessivo, nem um número muito reduzido de conjuntos), e também porque é esta a 
solução base que melhor esquiça os traços mais expressivos e sobejamente conhecidos da cidade (as 
zonas centrais, a norte, a oriente e a ocidente). Observando, cuidadosamente, esta solução (Fig.6.3), é 
possível concluir o seguinte: 

- são visíveis, de imediato, 3 conjuntos de zonas que cumprem o princípio da contiguidade 
espacial: 8, 12 e 13 constituem claramente uma zona agregada; o mesmo ocorre com as zonas 
3, 7 e 23, e as zonas 5 e 6; 

- as zonas 11, 17, 20 e 24 constituem “conflitos” uma vez que são demasiado pequenas para 
constituírem um grupo isolado e, por outro lado, não respeitam a contiguidade espacial 
relativamente aos casos que lhes são semelhantes. 

A resolução destes 4 “conflitos” teve, como se referiu, subjacente uma interpretação dos resultados 
apresentados à luz quer de outra informação não introduzida inicialmente (não numérica), quer à luz 
dos próprios princípios endógenos de funcionamento do método Ward’s. Isto é, este método estatístico 
não avalia separadamente a semelhança de zona a zona (exceptuando na primeira iteração) mas antes 
calcula a média das distâncias entre os vários casos de um grupo e os casos do “grupo pretendente”. 
Como tal, e exemplificando para o melhor entendimento dos procedimentos do método, poder-se-á 
dizer que este nunca uniria a zona 17 ao grupo da zona 16 sem, por um lado, unir também todas as 
outras zonas pertencentes ao grupo da 17 e, por outro, avaliando exclusivamente a semelhança entre a 

                                                
 
71 Existe um método estatístico específico que incorpora a contiguidade espacial como critério obrigatório: Self-Organizing-Map 
(SOM); os SOM foram inventados por Teuvo Kohonen no início da década de 80, assentam numa análise de cluster não-
hierárquica (k- means) mas a sua aplicação prática data apenas do final da década de 90; este tipo de análise estatística não-
linear exige um software próprio (R) que, por não estar disponível na Universidade do Porto, não foi usado na elaboração desta 
dissertação.  
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zona 17 e a 16. Na prática, estes princípios de funcionamento conduzem a resultados finais em que o 
somatório das distâncias médias é mínimo, mas tal situação não invalida, e voltando ao exemplo, que a 
zona 17 apresente um grau de semelhança considerável com as demais zonas não pertencentes ao seu 
grupo (eventualmente até igual ou superior). 

 

 

Fig.6.3 - Interpretação dos resultados da Análise de Clusters (1ºiteração) 

Posto isto, apresenta-se para cada um dos 4 “conflitos”, identificados na figura anterior, a solução 
adoptada e as razões subjacentes a tais decisões. 

a) Zona 17 

As zonas envolventes à zona 17 foram agrupadas em duas:  

- uma constituída pelas zonas 2, 4 e 19; 

- e outra pelas zonas 16, 17 e 18. 

Esta decisão teve subjacentes duas razões: 

- a localização da VCI, que constitui uma barreira física que separa as zonas a norte (16,17 e 18) 
das zonas a sul (2, 4 e 19); 

- com os graus de semelhança entre a zona 17 e as envolventes; de facto, se se atentar nas 
distâncias assinaladas no Quadro 6.4, rapidamente se conclui que as zonas 16 e 18 não são, de 
longe, as menos semelhantes relativamente à zona 17, facto que justifica, portanto, a decisão 
de agrupá-las numa só zona (a distância entre a zona 17 e a 16 ou a 18 é relativamente baixa 
quando em comparação com a zona 24 por exemplo, sendo, inclusivamente, a distância entre a 
zona 16 e 17 inferior à distância entre a zona 17 e 6 -pertencente ao mesmo grupo segundo os 
resultados do método);  

A título excepcional (apenas será efectuado para a zona 17), e com o intuito de facilitar a compreensão 
desta justificação, transcrevem-se as distâncias supracitadas: 

 

 �+(â'9�* à 56'* 17
kl
m
ln

op �  qrq, rst os �  por, puv19 �  672,54424 �  2 178,556 �  579,6015 �  301,535
w  
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b) Zona 11 

A zona 11 foi agrupada à zona 9 e esta decisão deriva do facto de a distância entre estas duas zonas ser 
menor que a distância entre a zona 11 e as demais zonas envolventes, isto é, menor que a distância 
entre a zona 11 e as zonas 10, 12 e 13 (Quadro 6.4).   

c) Zona 20 

A zona 20 foi agrupada à zona 22 e esta decisão deriva do facto de a distância entre estas duas zonas 
ser menor que a distância entre a zona 20 e as demais zonas envolventes, isto é, menor que a distância 
entre a zona 20 e as zonas 1e 21 (Quadro 6.4).   

d) Zona 24 

A zona 24 foi agrupada às zonas 14, 26 e 25 pois é com estas que apresenta mais afinidades (ainda que 
haja uma considerável distância entre elas). Outro factor preponderante, foi o facto de estas 4 zonas 
corresponderem ao Núcleo Central da cidade, ou seja, à zona mais histórica e antiga.  

 

O resultado final destas 4 operações mostra-se na Fig.6.4. Da observação desta figura uma outra 
particularidade chama a atenção: a zona agrupada, constituída pelas zonas 1, 10, 15 e 21 apresenta um 
tamanho excessivo. Obviamente que tal não seria um problema, mas uma vez que esta é formada por 4 
zonas (a zona oriental de similar área é constituída apenas por duas zonas - 5e 6) decidiu-se agrupá-las 
em duas em prol de uma melhor, mais equitativa e proporcionada divisão do espaço. Assim, estas 4 
zonas foram agrupadas em 2, uma constituída pelas zonas 1 e 15 e outra pelas zonas 21 e 10.  

Ainda que a história do método mostre afinidades entre 15 e 21 (ver Fig.6.2 (1)) por questões de 
contiguidade espacial, estas não poderiam constituir uma só zona. Por outro lado, esta decisão 
consegue uma divisão mais lógica do território: as zonas 15 e 1 constituem a frente marítima, a zona 
mais ocidental da cidade (envolvente ao Parque da cidade) e, simultaneamente, mais perto da sede de 
concelho de Matosinhos; e as zonas 10 e 21 constituem a envolvente à Avenida da Boavista na sua 
zona mais próxima da Rotunda da Boavista (uma zona muito própria da cidade).  

 

 

Fig.6.4 - Interpretação dos resultados da Análise de Clusters (2ºiteração) 

Todas estas alterações aos resultados obtidos directamente por aplicação do método Análise de 
Clusters, na sua grande maioria motivadas pela inexistência de um critério analítico que traduzisse a 
contiguidade espacial, levanta questões de ordem de rigor científico relativamente aos resultados 
finais. De facto, ao não se respeitar na íntegra os resultados advenientes de um determinado método 
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poder-se-á incorrer no risco de prejudicar a veracidade científica das conclusões. No entanto, não é 
certamente este o caso, como a seguir se argumenta.  

Primeiro, para a aplicação do método foram usados “apenas” 16 indicadores e, obviamente, 16 rácios 
não são nunca suficientes para traduzir uma realidade tão fragmentada, complexa e multifacetada 
como o é uma cidade, principalmente uma tão antiga como o Porto72. Certamente que a existência de 
mais informação, e de informação mais detalhada, seria profícua para o resultado final, na medida em 
que permitiria calcular outros indicadores fundamentais, tais como o índice de dispersão urbanística, 
índice de urbanização, cércias médias, áreas brutas de construção, superfícies impermeabilizadas, 
índices que traduzissem tendências de mutação temporal (evolução sócio-demográfica e urbanística de 
cada zona, ao longo do tempo), etc..  

Segundo, a impossibilidade deste método ter como critério a contiguidade espacial constitui uma 
grande limitação endógena. De facto, e mesmo sabendo-se das grandes disparidades associadas às 
externalidades fundiárias, aos fenómenos de gentrification, aos fenómenos de concentração do 
emprego e das actividades comerciais em determinadas zonas da cidade (núcleos empresariais e 
centros comerciais), ou até de concentração de alguns sectores profissionais, económicos, sociais e 
culturais da população em determinados bairros, como foram historicamente, e são actualmente, os 
bairros de habitação social do Porto73, mesmo atentando-se a tudo isto, é difícil conceber uma 
fragmentação aleatória e não adjacente dos vários “territórios da cidade”: a contiguidade espacial mais 
do que uma exigência para um agrupamento de zonas é uma inevitabilidade, o resultado de anos, 
décadas e até séculos, no caso do Porto, de crescimentos e de alastramentos progressivos, graduais e 
naturais da cidade.  

Por último, o conhecimento dos princípios intrínsecos que subjazem ao funcionamento do método 
aplicado (Ward’s) permitiu que as alterações efectuadas tivessem alicerces rigorosos e, portanto, 
também científicos.  

Em suma, a solução adoptada como final pode não conduzir ao menor valor do somatório das 
distâncias médias calculadas pelo método mas, certamente, conduz a um melhor resultado, a uma 
melhor divisão da cidade, isto é, mais representativa da realidade que se pretende modelar. É de 
entendimento pessoal que a existência de mais informação, ou a aplicação de métodos mais adequados 
a este tipo de realidades (ambos indisponíveis aquando da realização desta dissertação) conduziria, 
muito provavelmente, a resultados finais mais convergentes com a solução final adoptada. Para provar 
esta afirmação, ainda que de forma qualitativa, apresenta-se de seguida uma cartografia da cidade do 
Porto, onde se sobrepõe a qualificação do uso do solo definida pelo Plano Director Municipal do Porto 
de 2005 (PDMP), porventura o instrumento territorial mais capaz e criterioso na descrição dos espaços 
da cidade, e as zonas finais adoptadas (Fig.6.5). Antes de proceder com a explicação da Fig.6.5 
apresenta-se, de seguida, o que PDMP entende por cada uma das categorias de espaço que determina: 

 
                                                
 
72 O Porto é a cidade mais antiga em Portugal, datando a sua fundação de uma época em muito anterior à própria fundação da 
nacionalidade. 
73 Recorde-se que a habitação social no Porto surgiu, inicialmente, como resposta à sobre-povoação das freguesias centrais e 
envolventes às grandes infra-estruturas de acessibilidade da cidade (Campanhã) e à falta de salubridade das casas dos 
emigrantes rurais que se dirigiam à cidade para trabalhar – as sobejamente conhecidas “ilhas” que correspondiam às áreas de 
logradouro das casas burguesas, à data existentes – mas rapidamente foram usadas como resposta aos baixos índices de 
construção; este fenómeno levou a que se criassem em determinadas zonas (“do nada”) bairros sociais para os professores, 
para os funcionários públicos, para os trabalhadores de um determinado sector, etc. Actualmente alguns destes bairros (uma 
minoria no Porto) estão conotados com problemas graves de toxicodependência, pobreza e marginalização profundas.   
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a) AS ÁREAS HISTÓRICAS 

Artigo 9º - Âmbito e Objectivos 

1- As áreas Históricas correspondem aos tecidos consolidados mais antigos da cidade  e às reminiscências dos núcleos rurais 

primitivos que ainda conservam a estrutura e os ele mentos morfológicos iniciais com significativa repr esentatividade  

urbanística e arquitectónica, que interessa preservar e requalificar. 

Artigo 10º - Usos 

1- As áreas Históricas são zonas mistas  com predominância da função habitacional  sendo permitidas actividades complementares e 

outros usos desde que compatíveis com a função dominante e não provoquem uma intensidade de tráfego, ruído ou outro tipo de 

poluição ambiental incompatíveis com o seu desenho funcional. 

b) ÁREA DE FRENTE URBANA CONTÍNUA CONSOLIDADA 

Artigo 14º - Âmbito e Objectivos  

1- As Áreas de Frente Urbana Contínua Consolidada correspondem às áreas estruturadas em quarteirão , com edifícios localizados 

predominantemente à face dos arruamentos , em que o espaço público e as frentes urbana edificadas que o  conformam se 

apresentam estabilizados , pretendendo-se a manutenção e valorização das malhas e morfologia existentes. 

2- Compreendendo essencialmente quarteirões do século XVIII, XIX ou do início do sé culo XX da Zona Central da Cidade , as áreas 

reguladas na presente Secção integram edifícios significativos e conjuntos de ed ifícios com interesse patrimonial , 

caracterizadores de uma imagem da cidade  que interessa preservar, pelo que as intervenções a efectuar nelas devem privilegiar a 

conservação e a reabilitação dos edifícios existentes, tendo também como objectivo a potenciação da ocupação por usos 

qualificadores da vivência urbana. 

Artigo 15º - Usos 

1- As Áreas de Frente Urbana Contínua Consolidada são zonas mistas , destinadas aos usos habitacional , comercial e de serviços  e 

a outros usos compatíveis com a função habitacional e licenciáveis pelo município. 

c) ÁREA DE FRENTE URBANA CONTÍNUA EM CONSOLIDAÇÃO 

Artigo 18º - Âmbito e Objectivos 

1- As Áreas de Frente Urbana Contínua em Consolidação correspondem às áreas estruturadas em quarteirão com edifícios 

localizados , predominantemente , à face dos arruamentos , em que o espaço público se encontra definido e em q ue as frentes 

urbanas edificadas estão em processo de transformaç ão construtiva e de uso , pretende-se a manutenção e reestruturação das 

malhas e a consolidação do tipo edificado com o espaço público existente 

Artigo 19º - Usos 

1- As Áreas de Frente Urbana Contínua em Consolidação são zonas mistas  com predominância do uso habitacional , são permitidas 

actividades complementares e outros usos desde que compatíveis com a função dominante. 

d) ÁREA DE HABITAÇÃO DE TIPO UNIFAMILIAR 

Artigo 22º - Âmbito e Objectivos 

1- As áreas reguladas na presente Secção correspondem às zonas em que o tipo dos edifícios é dominantemente o de habitação de 

Tipo uni familiar , que deve ser mantido como tal, ou para as quais o PDMP impõe essa mesma tipologia. 

Artigo 23º - Usos 

1- Nas Áreas de Habitação de Tipo Unifamiliar o uso dominante é o da habitação , admitindo-se outros usos desde que compatíveis 

com a função dominante. 

e) ÁREA DE EDIFICAÇÃO ISOLADA COM PREVALÊNCIA DE HABITAÇÃO COLECTIVA 

Artigo 25º - Âmbito e Objectivos 

1- As Áreas de Edificação Isolada com Prevalência de Habitação Colectiva correspondem às áreas da cidade de formação recente , 

dominantemente caracterizadas por edifícios isolado s de habitação colectiva  ou de uso misto resultante de operações de 

loteamento ou de intervenções de dimensão significa tiva e que, na sua maioria, não definem actualmente  malhas regulares 

nem se constituem em frente urbana contínua, result antes frequentemente de critérios quantitativos . 
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Artigo 26º - Usos 

1- Nas áreas reguladas na presente Secção o uso dominante é o da habitação , admitindo-se a instalação de outros usos legalmente 

compatíveis, na totalidade ou parte do prédio. 

f) ÁREA DE EQUIPAMENTO 

Artigo 32º - âmbito e Objectivos 

1- As Áreas de Equipamento correspondem às parcelas afectas ou a afectar à instalação de equipamentos o u infra-estruturas de 

interesse público e com carácter estruturante no or denamento e funcionalidade da cidade . 

g) ÁREA EMPRESARIAL DO PORTO 

Artigo 35º - âmbito e Objectivos 

1- A Área Empresarial do Porto corresponde à usualmente denominada “Área Industrial de Ramalde” , em que as unidades 

industriais foram sendo ocupadas por armazéns, serv iços e comercio especializado , pretendendo-se a progressiva instalação 

de empresas representativas das diferentes áreas de negócio e as que desenvolvem a investigação e inovação de excelência, de 

forma a promover a competitividade da cidade e o seu papel na região, bem como usos complementares, designadamente habitação, 

serviços, comercio, equipamento e estabelecimentos hoteleiros, empreendimentos turísticos e de restauração e bebidas e de 

restauração e bebidas. 

Ainda que esta categorização do espaço proposto pelo PDMP (Regulamento) consagre 
simultaneamente a afectação presente e futura a determinados usos e morfologias, o que implica que 
em determinados casos não exista uma descrição totalmente rigorosa do presente (como é o exemplo 
dos equipamentos, em que o existente e o proposto é marcado como uma só cor na Fig.6.5), se se 
atentar que a génese desta classificação ancora, sobretudo, no presente e na contextualização evolutiva 
que subjaz a cada espaço (ver Relatório do PDMP Setembro de 2005) então, evidentemente, esta 
categorização é bastante fiel à realidade.  

Assim, e voltando à análise da Fig.6.5, poder-se-á dizer há uma tácita graduação de cores (do castanho 
para o vermelho, deste para o laranja e, por último, na franja da cidade, os amarelos – o amarelo mais 
vivo na parte mais periférica). De uma maneira geral, a sobreposição de cores é reduzida, 
principalmente entre aquelas que determinam usos mais habitacionais (amarelos) e aquelas que 
determinam zonas de usos mistos, de áreas mais históricas e com dinâmicas mais urbanas. 
Paralelamente, é visível como a presença dos bairros sociais é mais marcante nas zonas exteriores à 
VCI, tal como no interior a esta é notória uma grande concentração de equipamentos (com excepção 
da zona B à qual equivale o pólo Universitário da Asprela, o Hospital de S. João e o Instituto 
Português de Oncologia entre outros). Nas zonas mais periféricas há um claro domínio da função 
residencial, e uma maior presença de grandes áreas verdes (algumas afectas à agricultura – zona A).  

As soluções para os 4 “conflitos” supracitados constituem, no contexto desta imagem, definitivamente 
boas decisões (tendo em conta a necessidade de contiguidade espacial), uma vez que: 

- a mancha castanha, equivalente às Áreas Históricas, cobre na quase totalidade a zona I; 

- a zona C envolve nitidamente a Área Empresarial do Porto; 

- a zona D envolve nitidamente o Parque da cidade; 

- e há uma considerável homogeneidade das cores nas zonas B e F. 

Os Quadros 6.5 e 6.6 apresentam os valores que caracterizam o panorama sócio-demográfico e 
urbanístico das 10 zonas adoptadas. 
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Fig.6.5 - Qualificação do solo segundo o PDMP 2005 Vs zonas propostas 
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Quadro 6.5 - Dados sócio-demográficos e urbanísticos para as 26 zonas contempladas no IGM2000 

Zonas Agrupadas A B C D E F G H I J Média Desvio-padrão Intervalo Mínimo Máximo 

População residente 
36 575 21 620 27 399 19 214 19 631 25 064 16 070 34 572 49 768 13 218 26 313 11 155 36 550 13 218 49 768 

População activa 
24 516 14 806 18 946 13 197 13 384 16 861 11 049 23 733 32 697 8 355 17 754 7 370 24 342 8 355 32 697 

População jovem 
5 434 2 877 3 938 2 988 2 934 3 869 1 802 3 991 5 053 1 698 3 458 1 239 3 736 1 698 5 434 

População com mais de 65 anos 
6 625 3 937 4 515 3 029 3 313 4 334 3 219 6 848 12 018 3 165 5 100 2 795 8 989 3 029 12 018 

Indivíduos residentes empregados 
14 457 9 138 12 439 8 585 8 614 11 489 7 413 15 513 20 979 4 966 11 359 4 681 16 013 4 966 20 979 

Total de famílias clássicas 
12 919 8 385 9 980 6 662 6 996 8 987 6 531 13 867 21 173 5 196 10 070 4 798 15 977 5 196 21 173 

Total de edifícios clássicos 
7 547 3 071 3 925 2 943 2 994 2 727 2 638 6 112 11 627 3 097 4 668 2 945 8 989 2 638 11 627 

Edifícios construídos antes de 1919 
1 617 202 525 143 620 171 389 472 3 178 1 390 871 954 3 035 143 3 178 

Edifícios construídos entre 1919 e 1945 
2 569 987 885 373 683 399 676 1 980 3 604 1 015 1 317 1 063 3 231 373 3 604 

Edifícios construídos entre 1946 e 1970 
2 002 1 124 1 306 1 240 805 1 322 1 017 2 500 3 160 389 1 487 832 2 771 389 3 160 

Edifícios construídos entre 1971 e 2001 
1 359 758 1 209 1 187 886 835 556 1 160 1 685 303 994 406 1 382 303 1 685 

Alojamentos familiares de residência habitual 
12 575 7 722 9 797 6 533 6 835 8 763 6 285 13 206 19 994 4 962 9 667 4 517 15 032 4 962 19 994 

Postos de trabalho 
10 867 14 814 16 573 7 580 5 302 11 309 26 469 19 656 56 601 23 985 19 316 14 760 51 299 5 302 56 601 

Área (ha)  
766 418 450 443 264 356 337 444 460 139 408 162 627 139 766 

Indivíduos residentes sem saber ler nem escrever 
4 387 2 172 3 015 1 863 1 959 2 430 1 181 2 697 4 281 1 592 2 558 1 074 3 206 1 181 4 387 

Indivíduos residentes com um curso superior completo 
1 713 2 426 3 185 3 812 3 780 5 806 3 474 6 321 6 265 553 3 734 1 935 5 768 553 6 321 

Indivíduos residentes desempregados 
2 338 1 054 1 305 828 802 1 044 761 1 301 2 597 921 1 295 649 1 836 761 2 597 
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Quadro 6.6 - Indicadores sócio-demográficos e urbanísticos para as 10 zonas finais 

Zonas Agrupadas A B C D E F G H I J Média 
Desvio-

padrão 
Intervalo Mínimo Máximo 

Densidade populacional (hab/ha) 48 52 61 43 74 70 48 78 108 95 68 22 65 43 108 

População activa (% do total) 13,8 8,3 10,7 7,4 7,5 9,5 6,2 13,4 18,4 4,7 10,0 4,2 13,7 4,7 18,4 

População jovem / População residente (%) 14,9 13,3 14,4 15,6 14,9 15,4 11,2 11,5 10,2 12,8 13,4 1,9 5,4 10,2 15,6 

Índice de dependência de idosos (%) 27,0 26,6 23,8 23,0 24,8 25,7 29,1 28,9 36,8 37,9 28,3 5,1 14,9 23,0 37,9 

Tamanho médio familiar 2,83 2,58 2,75 2,88 2,81 2,79 2,46 2,49 2,35 2,54 2,65 0,18 0,53 2,35 2,88 

Densidade de edifícios (edifícios/ha) 10 7 9 7 11 8 8 14 25 22 12 7 19 7 25 

Nº médio de alojamentos familiares de residência habitual por edifício 1,67 2,51 2,50 2,22 2,28 3,21 2,38 2,16 1,72 1,60 2,23 0,49 1,61 1,60 3,21 

Edifícios construídos antes de 1919 (%) 21,4 6,6 13,4 4,9 20,7 6,3 14,7 7,7 27,3 44,9 16,8 12,4 40,0 4,9 44,9 

Edifícios construídos entre 1919 e 1945 (%) 34,0 32,1 22,5 12,7 22,8 14,6 25,6 32,4 31,0 32,8 26,1 7,8 21,4 12,7 34,0 

Edifícios construídos entre 1946 e 1970 (%) 26,5 36,6 33,3 42,1 26,9 48,5 38,6 40,9 27,2 12,6 33,3 10,3 35,9 12,6 48,5 

Edifícios construídos entre 1971 e 2001 (%) 18,0 24,7 30,8 40,3 29,6 30,6 21,1 19,0 14,5 9,8 23,8 9,1 30,5 9,8 40,3 

Densidade de postos de trabalho (empregos/ha) 14 35 37 17 20 32 78 44 123 172 57 52 158 14 172 

População residente analfabeta/População residente (%) 12,0 10,0 11,0 9,7 10,0 9,7 7,3 7,8 8,6 12,0 9,8 1,6 4,7 7,3 12,0 

População residente com formação superior / População residente (%) 4,7 11,2 11,6 19,8 19,3 23,2 21,6 18,3 12,6 4,2 14,6 6,8 19,0 4,2 23,2 

Índice de desemprego (%) 9,5 7,1 6,9 6,3 6,0 6,2 6,9 5,5 7,9 11,0 7,3 1,7 5,5 5,5 11,0 

População residente empregada/População residente (%) 39,5 42,3 45,4 44,7 43,9 45,8 46,1 44,9 42,2 37,6 43,2 2,8 8,6 37,6 46,1 

Área (há) 766 418 450 443 264 356 337 444 460 139 408 162 627 139 766 
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i Conferência Europeia dos Ministros dos Transportes (CEMT) é uma organização intergovernamental, estabelecida por um 
protocolo assinado em Bruxelas a 17 de Outubro de 1953. Esta incluí os Ministros dos Transportes de 44 países membros 
(inclusive Portugal), 7 países associados e um país observador. Na Europa, a CEMT tem por objective a implementação de 
sistemas de transportes integrados e que consagrem nos princípios de funcionamento a eficiência económica, padrões 
elevados de conforto e segurança e preocupações ambientais; 
ii Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) é uma organização internacional formada pelos 
países que se regem pelos princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado, da qual Portugal faz parte 
desde 4 de Agosto de 1961. Esta organização é também chamada de Grupo dos Ricos, pois juntos, os 30 países participantes 
produzem mais da metade de toda a riqueza do mundo. A OCDE influencia a política económica e social dos seus membros. 
Entre os objectivos fundamentais inclui-se o desenvolvimento económico e social no mundo inteiro, em particular nos países 
em desenvolvimento; 
iii O efeito de estufa é um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar reflectida pela superfície terrestre é 
absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, o calor fica retido, não sendo liberado 
para o espaço. O efeito estufa balizado por determinados valores é de vital importância pois, sem ele, a vida como a 
conhecemos não poderia existir. O que se pode tornar catastrófico é a ocorrência de um agravamento do efeito estufa, que 
desestabilize o equilíbrio energético no planeta e origine um fenómeno conhecido como aquecimento global. O IPCC (Painel 
Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, estabelecido pelas Nações Unidas e pela Organização Meteorológica 
Mundial em 1988) no seu relatório mais recente afirma que grande parte deste aquecimento, observado durante os últimos 50 
anos, se deve muito provavelmente a um aumento da concentração dos gases com efeito estufa. Estes (dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), CFC´s (CFxClx)) absorvem alguma da radiação infravermelha emitida pela 
superfície da Terra e radiam, por sua vez, parte desta energia absorvida de volta para a superfície. Como resultado, a 
superfície recebe quase o dobro de energia da atmosfera do que a que recebe do Sol e a superfície fica cerca de 30ºC mais 
quente do que estaria sem a presença dos gases com efeito de estufa; 
iv O termo SUV, abreviatura de "Sport Utility Vehicle" ou Utilitário Desportivo em português, aplica-se a veículos fabricados a 
partir de chassis de camionetas. É um tipo de veículo especialmente popular nos Estados Unidos que combina bom espaço 
interno para passageiros com a versatilidade de carga de uma “pick up”. Caracteristicamente são veículos de porte avantajado, 
apresentam uma configuração de design e interior em alusão aos veículos familiares conhecidos por ou SW (station wagons) 
ou carros familiares em português. Ou seja, a capota estende-se até o fim do veículo e internamente dispõem de banco traseiro 
e bagageira sendo que uma boa parte deles possui ainda uma terceira fileira de bancos, podendo totalizar até nove assentos 
para passageiros; 
v Compostos químicos, tais como o monóxido de carbono, metano, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogénio, que na presença de 
radiação solar reagem com outros poluentes formando o ozono (principalmente na troposfera) que, por sua vez, é causador de 
respiração dolorosa, tosse e debilidade do sistema imunológico;  
vi O RER (Réseau Express Régional em francês ou Rede Expressa Regional em português) é uma rede Ferroviária urbana na 
aglomeração urbana de Paris. RER É um sistema híbrido de transporte, que integra o metro do centro histórico de Paris e a 
rede ferroviária pré-existente nas regiões circundantes; 
vii A UITP, que celebrou o seu 120º aniversário em 2005, define-se como uma organização que apoia uma abordagem holística 
da mobilidade urbana em prol do desenvolvimento dos transportes e da mobilidade sustentável; representa uma rede 
internacional de 3100 membros localizados em 90 países e abrange todos os modos de transporte público - metro, autocarro, 
metro ligeiro e suburbanos e regionais ferroviárias, e por vias navegáveis; 
viii Este conceito de carsharing (também conhecido por carpooling, slugging, etc.) tem subjacente a organização das pessoas 
no sentido de rentabilizar, ao máximo, cada veículo. Isto é, vizinhos ou pessoas que se contactem com este fim combinam 
trajectos comuns e partilham o veículo de um deles, em prol da redução considerável dos custos de transporte (gasolina, 
estacionamento, etc.) por passageiro. Para o sistema de mobilidade da cidade, o impacte é também positivo, devido, 
sobretudo, à redução do número de veículos em trânsito; daí que, em alguns países onde este sistema já funciona (EUA, 
Canadá, Austrália, Alemanha ou Inglaterra), as autoridades responsáveis, assegurem a existência de vias próprias 
(especialmente nas horas de ponta) para a circulação destes automóveis, de forma a incentivar estes sistemas de “partilha de 
boleia”; 
ix É uma política de mobilidade que tem como desígnio o estímulo do uso dos transportes públicos, por aplicação de medidas 
de incentivo ao estacionamento dos automóveis privados. Assim, através da construção de estacionamento localizado nas 
estações de transporte público com reduzidas tarifas (ou até inexistente), está-se a incentivar a não utilização do automóvel, 
principalmente, nas deslocações que têm como destino o centro das cidades; por norma, e até por questões de coerência com 
os próprios objectivos destas políticas de estacionamento incentivado, as infra-estruturas Park & Ride são localizadas nas 
zonas limítrofes das metrópoles ou na periferia das grandes cidades; 
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x A teoria dos lugares centrais, proposta por Walter Christaller, materializa-se na existência de uma hierarquia funcional entre 
os centros de diferente dimensão – sistemas urbanos cujo centro é uma grande aglomeração, com um enorme hiato entre este 
e os centros de dimensão que se lhe seguem. A esta hierarquização funcional associa-se uma segmentação vertical de 
funções, isto é, o centro maior assume as funções características dos centros mais pequenos e também as que são específicas 
do seu nível (essencialmente serviços finais). 

xi  A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A. ou STCP é a empresa que gere a rede de autocarros no concelho do 
Porto e também várias linhas em concelhos da Área Metropolitana do Porto. Para além dos autocarros, há ainda três linhas de 
carros eléctricos que estão sob a responsabilidade desta empresa.  
xii  A CP era responsável pelo sistema de transporte ferroviário suburbano na AMP; 
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