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Opinião

Milhões de motivos para pedalar

Normalmente os debates à volta dos
custos de transportes são dominados
por questões como: quanto custa
construir uma estrada ou operar

uma linha de autocarro ou de metro. No entanto
existem outros custos, tais como poluição, im-
pacto nas alterações climáticas, acidentes, con-
gestionamentos, etc., que, apesar de menos ób-
vios, não são por isso menos reais e os quais
têm de ser pagos. Estes custos externos dos
transportes, só por si, na UE representam 500
mil milhões de Euros (4% do PIB).

A capital dinamarquesa utiliza a análise custo-
benefício, onde se incluem estes custos externos,
para a tomada de decisão em como investir em
meios de transporte.

O custo total das deslocações em automó-
vel é mais de seis vezes superior ao das des-
locações em bicicleta

Os custos caem em duas categorias: os que
são suportados directamente pelo indivíduo,
tais como o tempo de viagem, o preço do bilhete
de transportes públicos ou a manutenção do
carro; e aqueles que são suportados pela socie-
dade, como custos com poluição ou custos no
tratamento de vítimas de acidentes.

Em Copenhaga, contabilizando custos e be-
nefícios totais, 1 km percorrido de bicicleta custa
ao utilizador €0.24 e tem um benefício de €0.16
para a sociedade, e 1 km percorrido de auto-
móvel custa ao indivíduo €0.51 e à sociedade
€0.15, recebendo o estado €0.16 em impostos.
O custo das deslocações em automóvel,
€0.50/km, é, assim, mais de seis vezes superior
ao das deslocações em bicicleta, €0.08/km.

Para os automobilistas, as parcelas mais im-
portantes são o custo de tempo e os custos ope-
racionais do veículo (combustível, manutenção

e depreciação). Os custos para a sociedade da
utilização do automóvel provêm maioritaria-
mente das externalidades já atrás referidas. Para
os utilizadores de bicicleta, o custo de tempo e
os benefícios em termos de saúde e de aumento
de esperança de vida são os factores mais rele-
vantes. Para a sociedade, os benefícios da utili-
zação da bicicleta provêm principalmente da
redução de custos de saúde. Um estudo inglês
concluiu que se a taxa de utilização de bicicleta
fosse igual à holandesa, o serviço de saúde bri-
tânico teria uma redução de mil milhões de Eu-
ros nos custos anuais. Na cidade de Copenhaga
(cerca de 600 mil habitantes), os benefícios so-
ciais da utilização da bicicleta estão avaliados
em 230 milhões de Euros por ano.

Substituir automóveis por bicicletas signi-
fica libertar 70% do espaço ocupado por
estradas e quase 90% do ocupado por es-
tacionamentos

O custo do tempo associado à utilização da
bicicleta pode ser reduzido através do desen-
volvimento de infra-estruturas e restruturação
urbana em favor dessa utilização. Copenhaga
está a criar “auto-estradas” para bicicletas de
forma a aumentar a velocidade das desloca-
ções.

Um estudo do mesmo género da cidade de
Vancouver, também contabilizando custos e be-
nefícios totais de vários modos de transporte,
concluiu que por cada dólar que os automobi-
listas pagam de taxas e impostos directos, a so-
ciedade tem de pôr 9.2 dólares. Por cada dólar
que os utilizadores de autocarro contribuem, a
sociedade põe 1.5 dólares. Por cada dólar que
utilizadores de bicicleta ou quem se desloca a
pé põem no sistema, a sociedade apenas tem de
pôr, respectivamente, 8 e 1 cêntimos de dólar.

Este tipo de análise, de atribuir valor monetário
a custos e benefícios menos tangíveis é conhe-
cida por “full-cost accounting”, e pode levar ao
conceito de “interiorizar as externalidades”. A
ideia é de que se os indivíduos pagarem directa-
mente um valor que inclua os custos escondidos
para a sociedade da sua escolha de modo de
transporte, passarão a considerá-los quando de-

cidirem como deslocar-se. Na falta de mecanis-
mos que nos forcem a pagar directamente pelo
impacto global da forma como nos deslocamos,
temos a tendência para subvalorizar os custos,
para nós próprios e para a sociedade.

A análise de Copenhaga contabiliza a dete-
rioração das estradas, mas não a sua construção.
Uma bicicleta ocupa na estrada um quinto do
espaço do de um carro, e dado os automóveis
em média transportarem 1,5 pessoas, as bici-
cletas são mais de três vezes mais eficientes em
termos de ocupação de espaço por pessoa. Os
automóveis passam 80% do seu tempo para-
dos, e sendo o espaço de estacionamento para
um carro suficiente para 10 a 12 bicicletas, o es-
tacionamento para bicicletas pode ser 8 vezes
mais eficiente por pessoa. Substituir automóveis
por bicicletas significa, então, libertar 70% do
espaço ocupado por estradas e quase 90% do
ocupado por estacionamentos, com a prova-
velmente equivalente redução de custos.

Um lugar de estacionamento de automóveis
que seja substituído por estacionamento para
10 bicicletas, se estiver cheio, está na realidade
a libertar o espaço de 5.7 automóveis, ou, se for
esse o interesse, a criar espaço para mais 5.7 au-
tomóveis e 8.5 pessoas do que anteriormente.

Investimento em condições que favorecem
a utilização da bicicleta são economica-
mente justificadas e tem elevados níveis de
retorno

A maior proximidade das pessoas, que esta-
cionamentos para bicicletas e vias cicláveis ori-
ginam, é óptima para o comércio. Quando Nova
York recentemente introduziu as vias cicláveis
segregadas, o comércio nessas ruas aumentou
em 24%. Em termos mais globais, um estudo
americano concluiu que cada milhão de dólares
investido em infraestruturas para bicicletas
criou 11.4 empregos, comparado com 7.8 em-
pregos criados por investimentos em estradas.

A experiência de Copenhaga tem mostrado
que investimento em infra-estruturas para bici-
cletas, em segurança e em políticas que favore-
cem a sua utilização são economicamente jus-
tificadas, causando elevados níveis de retorno.

Investir na utilização da bicicleta é bom para o
nosso sistema de transportes como um todo,
para a economia local, para a inclusão social e
para a saúde pública. E investir na utilização da
bicicleta não significa maior esforço financeiro,
antes pelo contrário, e como visto atrás, significa
menor esforço, que por sua vez pode ser alocado
para outras coisas. Exija-o à sua autarquia e ao
governo central! |

* CICLAVEIRO é o projecto de um
grupo de cidadãos, aberto à comu-

nidade, que tem como 
objectivo principal o incentivo e a
promoção da utilização da bici-

cleta, como forma de deslocação no dia-a-dia.
ciclaveiro.pt

ciclaveiro.wordpress.com
facebook.com/ciclaveiro
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Recentes alterações à Lei da Nacionalidade

Foi recentemente aprovada em plenário
da Assembleia da República a Lei Or-
gânica n.º 9/2015, de 29 de Julho, que
constitui a 7.ª alteração à Lei n.º 37/81,

de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade).
A principal alteração ora introduzida visa

acautelar a situação de inúmeros netos de por-
tugueses anteriormente privados de aceder à

nacionalidade portuguesa originária, pelo sim-
ples facto de os seus progenitores directos
nunca terem declarado querer ser portugueses.

Na verdade, a versão anterior da Lei da Nacio-
nalidade previa, no seu artigo 1.º, entre outras alí-
neas, a atribuição da nacionalidade originária
apenas aos “filhos de mãe portuguesa ou de pai
português nascidos no estrangeiro se tiverem o
seu nascimento inscrito no registo civil português
ou se declararem que querem ser portugueses”.

Com a presente alteração “os indivíduos nas-
cidos no estrangeiro com, pelo menos, um as-
cendente de nacionalidade portuguesa do 2.º
grau da linha recta (avô ou avó) que não tenham
perdido essa nacionalidade, se declararem que
querem ser portugueses, possuírem laços de

efectiva ligação à comunidade nacional e, veri-
ficados tais requisitos, inscreverem o nasci-
mento no registo civil português”.

De acordo com o n.º 3 do artigo 1.º da Lei da
Nacionalidade agora alterado, “a verificação de
existência de laços de efectiva ligação à comu-
nidade nacional… implica o reconhecimento,
pelo Governo, da relevância de tais laços, no-
meadamente pelo conhecimento suficiente da
língua portuguesa e pela existência de contactos
regulares com o território português e depende
da não condenação, com trânsito em julgado
da sentença, pela prática de crime punível com
pena de prisão máxima igual ou superior a 3
anos, segundo a lei portuguesa”.

Uma excelente oportunidade para os netos

de portugueses, alguns dos quais visitam-nos
por esta altura do ano, adquirirem a nacionali-
dade portuguesa.
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