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Setúbal “Caminhável”– Mais cidade para todos!

Mas será que existe uma mobilidade em Setúbal para todos?

“(…) os espaços públicos de qualidade podem ajudar as

cidades a criar e manter locais de forte centralidade,

qualidade ambiental, competitividade económica e sentido

de cidadania.”

Pedro BRANDÃO; Miguel CARRELO; Sofia ÁGUAS – O chão da cidade: guia de avaliação do

design de espaço público. Lisboa: Centro Português de Design, 2002, pp. 189.



Alguns conceitos importantes: 

TRÂNSITO - conceito utilizado para denominar o MOVIMENTO e fluxo de

veículos que circulam em uma rua, avenida, rodovia ou qualquer outro tipo

de caminho, incluindo o trânsito pedestre que é o mais vulnerável.

ESPAÇO PÚBLICO URBANO - lugar onde se manifesta a vida e a animação

urbana e onde se desencadeia o encontro das pessoas que fazem parte do

quotidiano da cidade. É o lugar onde se processa grande parte da socialização

urbana, constituindo assim um REFLEXO DA SOCIEDADE e um RETRATO DA

CIDADE.



Setúbal “Caminhável”– Mais cidade para todos!

RUA

Do latim ruga

É um espaço urbano que permite a circulação de pessoas, veículos, … permite

dar acesso a moradias sejam elas casas ou edifícios que se encontra em

ambos os lados da mesma

Pode ser tão mais que isso!



A deslocação de pessoas em transportes motorizados diminui a

oportunidade de contacto e interação social entre as pessoas.

O espaço público encontra-se cada vez mais compartimentado em

espaços de circulação de veículos e de pessoas, verificando-se a sua

colonização pelo transporte motorizado, estando os seus aspetos sociais

vindo a ser suprimidos em favor da circulação viária.

ANDAR A PÉ

• um meio de transporte

• uma forma de nos deslocarmos de um sítio para outro

• possibilita que estejamos presentes no espaço público



Mobilidade para Todos?
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O COMPROMISSO DA CIDADE EDUCADORA

O ordenamento do espaço físico urbano deverá estar atento às

necessidades de acessibilidade, encontro, relação, jogo e lazer e

duma maior aproximação à natureza.



O COMPROMISSO DA CIDADE EDUCADORA

Para o planeamento e governo da cidade, tomar-se-ão as medidas

necessárias tendo por objetivo o suprimir os obstáculos de todos

os tipos incluindo as barreiras físicas que impedem o exercício do

direito à igualdade.



Ambiente 

urbano

Caminhar / Andar a pé / 

comportamento pedonal

ACESSIBILIDADE

ATRACTIVIDADE



O COMPROMISSO DA CIDADE EDUCADORA

O COMPROMISSO DA CIDADE DE SETÚBAL

“TORNAR A SEGURANÇA RODOVIÁRIA UMA PRIORIDADE PARA TODOS”

INTENSIFICAR A PROTEÇÃO DOS UTENTES VULNERÁVEIS DA VIA PÚBLICA 

PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

PROTEÇÃO PEDONAL E DE COMBATE AOS ATROPELAMENTOS 

ESTRATÉGIA PEDONAL DE ACESSIBILIDADE SEGURA ÀS ESCOLAS 



DESTACA-SE:

• Combate aos Atropelamentos

• Eliminação das Grandes Barreiras à Circulação Pedonal - RAMPA

• Escolha criteriosa do Tipos de Passagens de Peões, incluindo 

Configuração e Materiais

• Instalação de Passadeiras Semaforizadas

• Dotação dos Passeios com Largura Suficiente

• Revestimento dos Passeios confortáveis para a circulação pedonal

• Supressão de Obstáculos nos Passeios

• Diminuir os Pontos de Conflitos com a Rede Ciclável

• Combater o Estacionamento Ilegal sobre os Passeios



PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E TRANSPORTES DE SETÚBAL



PLANOS DE AÇÃO:

1. Plano de ação pedonal: contendo as propostas para a promoção das deslocações

pedonais e o reforço das medidas de segurança para peões;

2. Plano de rede ciclável: onde se definem propostas que visam permitir a utilização da

bicicleta em conforto e segurança, potenciando o seu uso nas deslocações quotidianas;

3. Plano de transportes públicos: onde se sistematizam os princípios que devem nortear a

reestruturação da rede de transportes coletivos (urbana, concelhia e interconcelhia);

4. Plano de circulação – Rede rodoviária: onde se sistematizam as propostas para a

gestão da rede viária, de forma a garantir a adequada fluidez do tráfego em condições

de segurança para todos os utilizadores do sistema;

5. Plano de estacionamento: onde se definem propostas de organização e gestão do

estacionamento, de modo a promover uma política de estacionamento capaz de

dissuadir o uso do transporte individual em especial nos centros urbanos;



PLANOS DE AÇÃO:

6. Plano de transporte de mercadorias e logística: onde se apresentam as propostas

relativas à acessibilidade às áreas industriais e à minimização dos impactos dos veículos

pesados no tecido urbano;

7. Plano de promoção da integração entre a organização do sistema de transportes e os

usos do solo: onde se aponta a necessidade de revisão de algumas políticas de

desenvolvimento urbanístico tendo em contas as questões da mobilidade;

8. Plano de Medidas inovadoras de gestão da mobilidade: onde se identificam medidas de

Gestão da Mobilidade que visam promover o transporte sustentável e gerir a procura da

utilização do automóvel, promovendo a alteração dos comportamentos;

9. Plano de ações de sensibilização e formação: onde são apresentadas propostas de ações

que também visam a promoção da alteração de comportamentos e dos padrões de mobilidade

atuais através da realização de ações de sensibilização e formação;



PROJETOS PRINCIPAIS E PRIORITÁRIOS EM CURSO:

I. Promoção dos modos suaves nas deslocações de curta distância;

II. Reforço da fiscalização do estacionamento abusivo e criação de alternativas ao

estacionamento à superfície: Contrato de Concessão de Estacionamento Tarifado em

Superfície e construção de 3 parques de estacionamento subterrâneos na cidade de

Setúbal;

III. Plano Municipal de Segurança Rodoviária;

IV. Serviço Público de Transporte de Passageiros – AML;

V. Interface de Setúbal;

VI. Implementação e monitorização do Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de

Setúbal;

VII.Cadastro da sinalização rodoviária;

VIII.Acessibilidades e modos suaves;

IX. Revisão da Postura Municipal de Trânsito;

X. Plano de Pinturas: passadeiras.
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Passeio de acesso a Praia de Albarquel

Antes Depois



 Caminhabilidade das cidades 

 Elemento fundamental para mobilidade urbana sustentável

 As ruas também são locais de encontro e estadia. 

 Não apenas de circulação e movimento

 Maior atratividade do espaço está positivamente relacionada 

com mais pessoas a andar nas deslocações (quotidianas / lazer)

 Oferta de novos usos pode suscitar procura de novos utilizadores

 Necessária abordagem integrada e coerente, não limitada a 

intervenções pontuais

Concluindo…



Obrigado pela atenção!

José Miguel Madeira

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Chefe de Divisão de Mobilidade e Transportes

Contactos: 

jose.madeira@mun-setubal.pt

915 171 955
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