
Moving in Europe
pamphlet - eu final civic recommendations PT



This document is one of the activities promoted by the European 
project “Mobility, a paradigm of European citizenship”, which 
involved citizens from 8 countries (Bulgaria, Italy, Lithuania, 
Portugal, Romania, Serbia, Slovakia and Spain) on the challenges 
that the mobility of people sets for the future of Europe: transport 
accessibility, environmental sustainability and rights of citizens/
passengers. 
The issue of mobility is a daily interest for many European citizens 
and is a paradigm of European citizenship since it relates to many of 
its aspects (the common identity thanks to transnational mobility, the 
rights of European citizens/passengers, etc...). For further information:
http://www.activecitizenship.net/consumers-rights/projects/85-
mobility-a-paradigm-of-european-citizenship.html

With the support of the Europe for Citizens 
Programme of the European Union

This project has been funded with support from the 
European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.

Authors: Cinzia Pollio and Mariano Votta - Cittadinanzattiva onlus
Cover designer: Thea Pontecorvo
Art: Alessandro Casanova
Publisher: Cittadinanzattiva onlus



1 
 

Este folheto contém as recomendações emergentes do processo de 
consulta iniciado em 2013 e que constituía uma das atividades do 
projeto "Mobilidade, um paradigma de cidadania europeia", 
realizada graças à contribuição da Comissão Europeia e coordenado 
pela “Active Citizenship Network“ a Rede Europeia da ONG Italiana 
Cittadinanzattiva, em 8 países: Bulgária, Itália, Lituânia, Portugal, 
Roménia, Sérvia, Eslováquia, Espanha. 
 
Foram entrevistados mais de 4.000 cidadãos europeus em 299 
cidades, que responderam a um questionário do qual constavam 42 
propostas de recomendações sobre diversas temáticas relacionadas 
com a mobilidade: o uso de bicicletas (3 recomendações), o uso de 
transportes públicos (21), a partilha de carro (3) veículos 
particulares (12) e intervenções gerais sobre mobilidade (3). 
 
Os entrevistados tiveram que indicar o grau de importância (muito, 
bastante, pouco) que atribuíam a cada uma das recomendações. 
 
Das 42 propostas iniciais de recomendações, 18 apresentaram uma 
avaliação média superior a 50 % de respostas “muito importante”- 
apresentadas na tabela abaixo como “Recomendações Cívicas”. 
 
18 Recomendações Cívicas % Sector Sustentabilidade 

1. Introduzir / aumentar descontos e isenções 
fiscais para bilhetes em transportes 
públicos (por exemplo, deduções em sede 
de IRS) 

67% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Económica 

2. Mais infraestruturas preparadas para os 
segmentos mais vulneráveis da população 
(por exemplo, estudantes, idosos, 
desempregados, etc) 

67% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Económica 

3. Remover as barreiras que impedem o 
acesso dos passageiros com mobilidade 
reduzida / deficientes 

65% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Direitos e 
Deveres 

4. Aumento das infraestruturas na cidade (por 
exemplo, mais ciclovias, etc) 

65% 
Utilização 
de 
bicicletas 

Sustentabilidade 
Social 
(Acessibilidade) 

5. Introduzir incentivos fiscais para a compra 62% Veículos Sustentabilidade 
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de automóveis Particulares Económica 

6. Aumento das infraestruturas dedicadas 
(estações de carregamento para carros 
elétricos, lugares de estacionamento para 
carros de GLP, etc) 

60% 
Veículos 
Particulares 

Sustentabilidade 
Ambiental 

7. Facilitar o uso combinado de bicicletas com 
outros veículos (por exemplo, 
estacionamento para bicicletas nas 
proximidades de estações de comboio, 
metro, etc) 

60% 
Utilização 
de 
bicicletas 

Sustentabilidade 
Social 
(Acessibilidade) 

8. Utilização de “Cartões de Transporte” (por 
exemplo, utilizando o mesmo bilhete em 
vários meios de transporte), bem como 
estender o seu tempo de validade 

60% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Económica 

9. Melhorar a ligação intermodal entre as 
estações e outras opções de transporte 

59% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Social 
(Acessibilidade) 

10. Introduzir benefícios fiscais para os 
fabricantes de veículos a fim de reduzir o 
preço de venda 

59% 
Veículos 
Particulares 

Sustentabilidade 
Económica 

11. Possibilidade de comprar um bilhete a 
bordo, sem custo adicional 

57% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Social 
(Acessibilidade) 

12. Aumentar os parques junto a terminais de 
transportes públicos (Park & Ride) 

56% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Social 
(Acessibilidade) 

13. Investimento em veículos de transportes 
públicos de elevada eficiência (state-of-the-
art) 

54% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Social (qualidade 
de vida) 

14. Aumentar a frequência do serviço 53% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Social 
(Acessibilidade) 

15. Promover o uso de tecnologias para o 
controle de tráfego inteligente e melhoria 
da segurança rodoviária 

53% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Social 
(Acessibilidade) 

16. Assegurar uma maior segurança em 
veículos (por exemplo, uso de sistemas de 
videovigilância) 

52% 
Transportes 
Públicos 
Locais 

Sustentabilidade 
Social (qualidade 
de vida) 

17. Aplicar descontos em custos adicionais (por 
exemplo, seguro de carro, imposto 
automóvel, etc) 

52% 
Veículos 
Particulares 

Sustentabilidade 
Económica 

18. Promover programas educativos sobre 
condução segura e amiga do ambiente, a 
fim de reduzir os acidentes rodoviários, 
bem como o ruído e a poluição. 

51% 
Veículos 
Particulares 

Direitos e 
Deveres 
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A partir das respostas recebidas, são claras as necessidades dos 
cidadãos europeus, assim como é evidente o que eles exigem das 
instituições e das partes interessadas (stakeholders). 
 
• Em primeiro lugar, melhorar o transporte público: entre as 4 
recomendações com maior consenso (maior ou igual a 65 %) três 
referem-se a transportes públicos e uma ao aumento do uso de 
bicicletas. 
 
• Em geral, 11 das 18 recomendações cívicas focam-se no 
transporte público local, 5 em veículos particulares e 2 no uso de 
bicicletas. 
 
• No lado positivo, um forte sentimento de solidariedade destaca-
se, já que as três primeiras recomendações têm como objetivo 
promover ainda mais o acesso aos transportes públicos dos 
cidadãos economicamente / socialmente mais vulneráveis ou com 
mobilidade reduzida - em comparação com o que já está sendo 
feito. 
 
• Para podermos utilizar mais a bicicleta na cidade é preciso 
aumentar as infraestruturas, começando com ciclovias. 
 
• É digno de nota a falta de indicações sobre a partilha de carro (Car 
Sharing). Isto mostra claramente como esta opção ainda é vista pela 
maioria dos cidadãos como não sendo uma escolha prioritária e, em 
alguns casos, os cidadãos não sabem sequer que essa opção existe. 
Faltam também indicações sobre intervenções gerais que podem 
ser capazes de afetar o sistema de mobilidade como um todo (por 
exemplo, o aumento da concorrência entre os operadores do 
sector, planos para reduzir o tráfego, etc...). Neste caso, talvez isto 
represente uma certa dificuldade em enquadrar a questão da 
mobilidade no contexto de um planeamento mais amplo centrado 
na melhoria da qualidade de vida nas cidades. 
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• Para além dos aspetos individuais de mobilidade, as 
recomendações cívicas revelam uma forte necessidade de assegurar 
a sustentabilidade social, relacionada com a melhoria da 
acessibilidade: 7 das 18 recomendações incidem sobre esta 
questão. 
 
• A segunda questão mais importante é a da sustentabilidade 
económica, alvo de 6 recomendações cívicas – o que era 
amplamente esperado, dada a atual crise económica que está a 
atingir muitos países europeus. 
 
• Duas recomendações cívicas abordam o tema dos direitos e 
deveres: por um lado, apelam para o prazer de exercer um direito: o 
direito à mobilidade para pessoas com deficiência, especificamente 
sobre a redução de barreiras. Por outro lado, elas exortam as 
pessoas a reconhecer as suas obrigações como cidadãos, dando 
prioridade à educação para uma condução segura e 
ambientalmente amigável. 
 
• Há também duas recomendações cívicas que incidem sobre 
qualidade de vida: ambas lidam com melhorias substanciais nos 
transportes públicos em relação ao conforto e à segurança a bordo. 
 
• A Recomendação Cívica que incide sobre Sustentabilidade 
Ambiental tem uma interpretação clara: este não é o momento 
ideal para implementar soluções restritivas, que limitem por 
exemplo o uso de meios de transporte poluentes (por exemplo, 
limitar o tráfego de acordo com números de matrícula pares ou 
ímpares ou domingos apenas a pé). Em alternativa, devemos 
investir em infraestruturas que estimulem o uso de carros menos 
poluentes. 
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CONCLUSÕES 

O que é que estas recomendações sugerem? 
 
Em primeiro lugar, que os cidadãos europeus estão bem 
conscientes: 

• conscientes que, no mundo dos transportes e da 
mobilidade, não existem varinhas mágicas que nos ajudem 
a resolver todas as necessidades de mobilidade e que os 
recursos disponíveis são escassos. Este é um ponto de 
partida importante, pois permite-nos abordar estas 
questões com um realismo saudável, reconhecendo, assim, 
as responsabilidades e dificuldades encontradas por todos 
os atores envolvidos; 

• de que os contributos de todos - e não apenas dos 
passageiros – são importantes para a superação das 
necessidades de mobilidade individuais e coletivas, públicas 
e privadas; 

• da elevada complexidade da mobilidade, uma vez que 
existem fortes interligações entre : 

o serviços públicos, regidos por determinadas regras 
e responsabilidades, e o mercado, regido por outras 
regras; 

o mobilidade coletiva e individual; 
o agentes público e privados; 
o dimensões locais / regionais / nacionais / 

supranacionais, bem como as necessidades de curto 
e de longo prazo relacionados com as gerações 
presentes e as futuras, com necessidades difíceis de 
prever atualmente; 

• da mobilidade como um meio de nos fazer sentir cidadãos 
europeus de plenos direitos e deveres. 

 
Em segundo lugar, que temos de agir com o que já temos: 
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• A maioria das recomendações cívicas pede para que se 
sistematize e organize o que está dividido e ocasional. 
Existem soluções de baixo custo que podem atender às 
diversas necessidades de mobilidade, e não vê-las 
implementadas é perturbador. Mais do que revolucionar o 
sistema, a mobilidade de muitos europeus melhoraria 
através da implementação de soluções já testadas. Não 
surpreendentemente, a implementação da maioria das 
recomendações cívicos requer mais a capacidade de aplicá-
las do que a necessidade de novos investimento; 

• Existe uma consciência plena de que a situação vivenciada 
pelos cidadãos todos os dias não corresponde ao 
conhecimento de que foi ou está sendo alcançado por meio 
do trabalho das instituições da UE; 

• As diretivas comunitárias recentes têm reforçado as 
condições legais para uma maior proteção dos direitos dos 
passageiros, mas eles ainda precisam de ver reforçados os 
instrumentos de proteção e, em paralelo, de se apoiar a 
informação ao cidadão através de: 

 
o disponibilização de informações nos aeroportos 

internacionais, estações ferroviárias e principais 
interfaces de transporte; 

o promover a APP que a Comissão Europeia lançou 
para o transporte aéreo e ferroviário, útil também 
para o transporte rodoviário, fluvial e marítimo ; 

o envolver a sociedade civil como um meio para 
alcançar cidadãos que de outra forma não estão 
acessíveis, uma vez que não dominam as novas 
tecnologias ou os meios de comunicação social; 

o encarar a mediação como uma forma rápida e 
económica para resolver pequenos conflitos nos 
transportes; 



7 
 

o organizar centros de aconselhamento e proteção 
dentro das principais interfaces de transportes e 
onde há fluxos de passageiros mais elevados. 

 
Desejamos que este trabalho seja considerado como um contributo 
construtivo para que as associações e os cidadãos chamem a 
atenção dos decisores institucionais a nível local, nacional e 
europeu, bem como para as várias partes interessadas, que estão 
genuinamente empenhadas em trabalhar para uma mobilidade 
mais sustentável e em linha com as expectativas dos cidadãos. 
 






