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Semana da Mobilidade

(Todos) Em prol da mobilidade sustentável!

Mobilidade sustentável:
uma responsabilidade de todos
Amobilidade de pessoas e bens é um

assunto que deve envolver toda a so-
ciedade. Desde crianças a idosos, pas-
sando obviamente por adultos na

idade ativa. Movemo-nos todos pelo território
com maior ou menor conforto e dificuldade. Ao
fazê-lo, e conforme a forma como o fazemos,
provocamos impactos positivos ou negativos
sobre os outros. Se formos de 4x4 trabalhar no
centro histórico, estaremos a prejudicar muita
gente pelo caminho e até no próprio planeta; se
formos de bicicleta ou a pé, estamos a dar vida
às ruas que percorremos e a tornar a cidade
mais aprazível.

Os movimentos casa-trabalho (chamados
pendulares) ainda são uma grande proporção
das viagens que fazemos em meios urbanos e
podemos passar muitas horas por ano ao volante
em stress com a possibilidade de chegar atra-
sado ao emprego ou às aulas. Estes movimentos
têm um problema adicional: são realizados quase
todos ao mesmo tempo e provocam aquilo que
todos nós bem conhecemos e detestamos: as
horas de ponta!

Mesmo que cidades como Aveiro tenham pe-
ríodos de ponta mais breves do que as grandes
metrópoles, se pensarmos bem, as faixas de ro-
dagem são largas e os passeios estreitos, para
poder acomodar os carros nesses períodos. Os

semáforos existem por causa das horas de ponta.
Os viadutos e túneis urbanos foram construídos
para as pessoas usarem de carro nas horas de
ponta. Durante o resto das 22 horas do dia, nada
disto é preciso. Se conseguíssemos que as pes-
soas usassem menos o automóvel nos percursos
casa-trabalho, os ganhos sociais e ambientais
seriam enormes. Ou, pelo menos, se entrassem
e saíssem a horas ligeiramente diferentes já seria
uma enorme ajuda para todos.

Nas últimas décadas, as empresas e os seus
trabalhadores foram, infelizmente, espalhando-
se pelas periferias de Aveiro à procura de preços
mais baratos por metro quadrado e consequen-
temente podendo adquirir mais espaço do que
na cidade pelo mesmo preço. No caso das em-
presas acabaram por poupar dinheiro na relo-
calização, transferindo os custos de mobilidade
para os seus trabalhadores. No caso das pessoas,
elas foram viver para locais afastados do centro,
trocando metros quadrados por mais consumo
de combustível.

Por todas as razões que acabei de mencionar
faz todo o sentido, nem que seja por questões
de responsabilidade social, as empresas e orga-
nizações compreenderem melhor (com breves
inquéritos) os movimentos pendulares e outras
viagens de trabalho para ajudarem os seus tra-
balhadores (ou estudantes no caso da universi-

dade) a encontrarem soluções de mobilidade
mais económicas e ambientalmente mais res-
ponsáveis. Se através de um planeamento con-
certado e participado conseguirem que uma per-
centagem dos seus trabalhadores usem menos
o automóvel, será um excelente ato de gestão
empresarial, mesmo do ponto de vista exclusi-
vamente económico-financeiro. Imaginem uma
empresa ou universidade que tenha centenas,
ou mesmo milhares, de metros quadrados de
terrenos para estacionamento (terrenos estes
que não servem para mais nada do que guardar
carros durante oito horas por dia). 

Vários estudos também demonstram que os
trabalhadores que chegam aos seus empregos

a pé ou de bicicleta são mais pontuais e têm em
média taxas de absentismo menores (são ge-
ralmente mais saudáveis). Sabemos também
que as viagens de carro casa-trabalho são geral-
mente considerados os períodos mais aborre-
cidos do dia para quem usa automóvel. Por outro
lado, estas viagens são momentos aprazíveis
para quem se desloca a pé ou de bicicleta. Todos
estes factores são preponderantes no aumento
da produtividade dos trabalhadores. Todas as
novas teorias de gestão e aumento de produti-
vidade dão enorme importância ao bem-estar
quotidiano dos trabalhadores. Há também quase
sempre um enorme potencial de reduzir o nú-
mero e os custos das viagens em serviço, o que
poderá permitir reduzir também a frota de via-
turas da empresa. 

As graves questões que a sociedade enfrenta
de congestionamentos, poluição, desconforto,
etc. devido a opções de mobilidade menos ra-
cionais, exigirão o esforço concertados de todos.
E as empresas não devem nem podem ficar de
fora, porque também têm muito a ganhar com
a alteração de comportamentos dos seus cola-
boradores, assim como das suas rotinas internas
de mobilidade. |
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Refere o World Economic Forum, na
sua iniciativa pela mobilidade, que
esta “consiste no movimento de pes-
soas e bens, sendo uma necessidade

humana essencial e um fator chave para o de-
senvolvimento económico e prosperidade sus-
tentável”. É, aliás, de tal modo essencial que já
era praticada, embora de um modo muito mais
sustentável do que o atual, pelos antigos povos
nómadas que, em busca de alimento e melho-
res pastagens, se deslocavam de um local para
outro; de tal modo crucial e fundamental para
o desenvolvimento económico que já nos tem-
pos da revolução industrial, a do séc. XVIII (ou
1.0), a troca de bens entre cidades fez florescer
importantes portos comerciais como o de Ham-
burgo ou Roterdão, assim como fez aumentar
o êxodo rural, levando as pessoas das zonas ru-
rais para as zonas urbanas em busca de trabalho
e de prosperidade; de tal modo galopante e im-
pactante que os seus efeitos deixaram há muito
de ser apenas positivos para serem também
negativos, nefastos não só para o ambiente mas
também para a qualidade de vida: os transportes
motorizados emissores de GEE (Gases do
Efeito Estufa), desenfreadamente utilizados, são
um dos principais responsáveis pela poluição
atmosférica e sonora, pela redução drástica da
atividade física necessária à boa saúde e pelo
aumento do número de acidentes rodoviários.
Em paralelo, a exploração massiva de recursos

fósseis está a comprometer a sustentabilidade
e até a viabilidade das gerações futuras.

É, assim, necessário garantir que as cidades
atuais, as tão faladas Smart Cities, Cidades In-
teligentes, e todos aqueles que as gerem ou
nelas vivem, definam e implementem políticas
e estratégias de mobilidade também elas inte-
ligentes, otimizadas e, acima de tudo, sustentá-
veis a longo prazo; estratégias que promovam
e facilitem o despertar da consciência com vista
a uma mudança efetiva de comportamento dos
cidadãos, levando-os a optar por formas de
transporte menos poluentes, onde possam ser
mais ativos e, mais do que contribuir para a me-
lhoria do espaço citadino, contribuam para a
sua longevidade e a das gerações futuras. 

Consciente desta necessidade, a Altice Labs,
empresa PT do Grupo Altice focada na inovação
(antiga PT Inovação), promove já há seis anos
um conjunto de iniciativas que visam contribuir
para uma vida mais ativa dos seus colaboradores
e para a redução da sua pegada ecológica, além
da diminuição do impacto que as deslocações
no trajeto casa-trabalho têm para o ambiente e
para a cidade, mais concretamente para a cidade
de Aveiro. Destas iniciativas, focadas na redução
da frequência de utilização de veículos poluentes,
destacam-se os 40 lugares de estacionamento
dedicados a bicicletas, as dez bicicletas de uso
partilhado pelos seus colaboradores e, ainda, o
sorteio periódico de bicicletas (371 até à data). 

Consciente ainda da necessidade de sustentar
esta ideia e a manter, a empresa aderiu recen-
temente ao Compromisso pela Bicicleta, inicia-
tiva promovida pela plataforma Tecnológica da
Bicicleta e Mobilidade Suave da Universidade
de Aveiro cujo lema é: “Mais bicicletas, melhores
cidades, sociedade e economia mais saudáveis!”.
Aderiu ainda à Semana Europeia da Mobilidade,
que decorre até ao dia 22 deste mês, realizando
um sorteio de bicicletas com vista a, mais uma
vez, sensibilizar os seus colaboradores para a
necessidade de se fazer tudo o que estiver ao
nosso alcance, quer coletiva quer individual-
mente, para garantir a sustentabilidade da ci-
dade e do planeta onde vivemos.

Não será a Altice Labs, nem nenhuma empresa
isoladamente, a responsável pela resolução dos
problemas associados à mobilidade da socie-
dade contemporânea, nem sequer a responsável
pela eliminação dos seus efeitos negativos; será,
contudo, com iniciativas frequentes e envolvi-
mento de todos os seus colaboradores, uma
aliada presente e empenhada na prossecução
dos objetivos da mobilidade sustentável. |

Ana Patrícia Monteiro
Altice Labs

Este artigo foi escrito ao abrigo do Novo
Acordo Ortográfico

ALTICE LABS


