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1. De que forma é identificada, na área dos Transportes do programa eleitoral 

apresentado, a preocupação com a mobilidade urbana?  

O problema da mobilidade nas cidades e nas áreas metropolitanas tem uma 

dimensão nunca antes conhecidas e importa encontrar soluções que possam 

reduzir o impacto no rendimento das famílias e no equilíbrio ambiental, 

melhorando a qualidade de vida das pessoas. A mobilidade urbana tem de 

ser fiável e baseada em energia renovável. Para tal serão tomadas, entre 

outras, as seguintes medidas: 

• Aumento e qualificação sustentável da oferta de transportes públicos quer 

rodoviários quer ferroviários no acesso aos centros metropolitanos, de 

forma inclusiva para as pessoas com mobilidade reduzida; 

• Aumento da extensão de faixas BUS nos principais acessos aos centros das 

áreas metropolitanas; 

• Promoção do design inclusivo do espaço urbano, incluindo o estímulo à 

mobilidade suave e ativa, mas segura, nomeadamente com a definição de 

regras para o uso de trotinetas e incentivos ao uso de bicicletas. 

 

2. Relativamente ao sector ferroviário, quais as 3 principais medidas 

apresentadas no programa eleitoral? 

• Prioridade para a manutenção e qualificação das ligações ferroviárias, 

especialmente aquelas cuja infraestrutura e material circulante se 

encontra obsoleto e em risco de rotura; 

• Estudar, planear e projetar uma nova ligação nacional Sul-Norte em alta 

velocidade, em bitola europeia, com as respetivas ligações à fronteira e à 

Europa, preparadas para tráfego de passageiros e mercadorias, num 

modelo de equilíbrio territorial e financeiro, e com ligação aos principais 
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terminais logísticos nacionais e internacionais (incluindo portos e 

aeroportos). 

• Redução do transporte de mercadorias por via rodoviária, dando ênfase ao 

transporte ferroviário; 

 

3. Encontram-se enumeradas algumas medidas, no sector dos Transportes, 

que deverão ser incluídas no Plano Nacional de Investimentos 2030? 

• Potenciar a capacidade de utilizar e exportar produtos, serviços e 

conhecimento disponíveis nas entidades da Plataforma Ferroviária 

Portuguesa; 

• Digitalização das infraestruturas de rede e da sua operação: gestão e 

monitorização de operações em tempo real. 

 


