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* Ex. Caminhar e pedalar

Coordenar e fiscalizar o 
planeamento urbano e 
integrar o planeamento 
urbano e o 
planeamento de 
transportes.

Promover o usos do  
solo mistos e densidade.

Assegurar  a coordenação 
inter-sectorial e garantir 
espaços de participação 
das comunidades nos 
processos de tomada de 
decisão.

Priorizar o transporte colectivo/
público e os modos activos*.

Promover a inovação 
tecnológica para reduzir 
impactos ambientais, 
optimizar a eficiência dos 
sistemas e reduzir a 
necessidade de 
mobilidade.

Assegurar o 
financiamento do sector 
de mobilidade.

Reforçar a capacitação 
institucional e de 
planeamento.

Assegurar transporte coletivo/público 
para todos (em particular para os 
mais vulneráveis).

Melhorar e assegurar infraestruturas 
pedonais e de transporte colectivo/
público.

Gestão da mobilidade & mudanças 
comportamentais.
Sistemas de transporte multimodais e 
integrados (intermodais).

Princípios da Mobilidade Urbana Sustentável
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Contribuir para o  
aumento da resiliência 
urbana.

Workshop Junho: Visão estratégica para um transporte  e mobilidade 
sustentável na ÁMM

Resumo de Resultados dos Workshops Participativos
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O que os participantes mais gostam e menos gostam na AMM

DesafiosOportunidades

Foram descritos os três tipos de paradigmas de pensamento que configuram as diferentes 
políticas de mobilidade e transporte urbano nas cidades do mundo. 

Paradigmas de Pensamento da Mobilidade Urbana

→  Construção de          estradas
→ Estacionamento      de carros
→ Baixa densidade
→ Centralização 

→ Transporte      Público
→ Rede de faixas     de ciclistas
→ Reorganização     do espaço da     calçada

→  Espaço Público
→  Actividades nas     ruas
→  Limitações ao     tráfico
→  Planeamento      Orientado ao      Transporte (TOD) e     com uso do solo      mistos

C

 Cidades Orientadas 
ao Carro

EE

Cidades dos Espaços

M

Cidades da Mobilidade 
Sustentável

82% dos participantes identificaram Maputo como uma região de cidade orientada 
ao carro.

Oportunidades para sair do paradigma das cidades orientadas 
ao carro

1. Maximizar, diversificar e integrar o actual sistema de transporte multimodal e a
    predisposição ao uso do Transporte Público.
2. Aproveitar a existência de áreas não ocupadas para implantação de novos serviços   
    e infra-estruturas favorecendo a sua desconcentração.
3. Cultivar os sinais de vontade política de mudança. Considerando sinais os novos
    projectos de Mobilidade Urbana Sustentável, os esforços para melhorar o planeamento
    urbano, a existência de políticas e estratégias, etc...
4. Utilizar a experiência prévia de outras cidades a nível internacional que podem
    servir de  exemplo para Maputo.
5. Maximizar os espaços públicos existentes. A existência de áreas verdes pode ser um
     elemento que estimule que as pessoas  façam caminhadas e andem de bicicletas, etc.

Foi perguntado aos participantes que elementos do contexto actual da Área Metropolitana de 
Maputo acham que podem constituir sinais de oportunidade para ultrapassar a presente realidade 
de orientação ao carro.



Medidas para implementação das políticas de Mobilidade 
Urbana Sustentável

2
Workshop Novembro: O Futuro de Maputo: implementação de políticas 

de Mobilidade Sustentável na ÁMM

Exemplos de implementação de medidas políticas ao longo do mundo  organizados por áreas 
identificados pelo projecto T-SUM. 
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8 Governança

8.1. Criação da Agência Metropolitana dos 
Transportes  (*). Ex. LAMATA, Lagos-Nigeria, |Ex. 
AMT, Maputo

→ Quadro legal que rege a Área Metropolitana

1 Planeamento Urbano

1.1. TOD (Planeamento orientado ao 
Transporte) e 3D (Densidade, diversidade e 
desenho) e integração do transporte e 
Planeamento do uso do solo. Ex. Curitiba
1.2. Recuperação do valor da terra. Ex Hong 
Kong
1.3. Implementar e fazer cumprir o 
planejamento urbano 
1.4. Colaboração com os intervenientes 
principais
1.5. Atualizar plano zonal 

2 Transporte Público

2.1. Transporte Massivo de passageiros. Ex. 
Tram Eskişehir; Istanbul, Turkey.
2.2. Integração do transporte massivo e o 
micro. Ex. Rajkot, India
2.3. Formalização e melhoria dos transportes 
de mini-bus. Ex. Cape Town
2.4. Integração do serviḉo multimodal. Ex. 
Metrobus Maputo e Medellin
2.5. Serviços de transporte a demanda. Ex. 
Cairo
→ Profissionalização das tripulações
→ Acessibilidade aos transportes públicos 
para pessoas com mobilidade reduzida
→ Potencialização dos transportes fluviais 
criando uma linha marítima

3 Gestão da Demanda

3.1. Priorização do transporte colectivo. Ex. 
Faixa de autocarro de Dar-Es Sallam
3.2. Gestão do estacionamento. Ex. Empresa 
Municipal de Mobilidade e Estacionamento de 
Maputo (EMME) (*)
3.3. Mudança de comportamento. Ex. Adana
3.4. Taxa de congestão. Ex.Singapore (taxa de 
congestionamento /licenciamento)
→ Promoção do teletrabalho
→ Promoção do carsharing
→ Diversificação de horários de actividades

44 Mobilidade Activa e 
Place-making

4.1 Pedonalização. Ex. Mexico city; Boane e 
Matuto (R.Bagamoio)
4.2. Promoção e infra-estruturas para Bicicleta 
como medio de transporte. Ex. Buenos Aires, 
Bogotá
4.3. Place-making. Ex. Fortaleza, Brazil
→ Acondicionamento de locais específicos 
para o comércio na rua

5 Segurança Rodoviária

5.1 Estratégia Integrada.Ex. Bogotá e Dar-Es 
Salaam
5.2. Sinalização e marcações rodoviárias 
5.3 Campanhas de sensibilização

6 Tecnologias da 
Informação e a Comunicação

6.1. Informações e monitoramento em tempo 
real. Ex. Gautrain, South Africa

77

7.1. Veículos de baixo carbono ou zero 
carbono .  Ex. Santiago de Chile, Kampala-
Uganda

Transporte eficiente e limpo 
de energia

(*) Exemplos identificados por TSUM que já
    têm algum nível de presença no contexto
    da AMM
"→" Medidas propostas pelos participantes dos
      Workshops para complementar.



Sociedade Civil
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Outras
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Academia
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Internacional
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Pública
23,4%

Ordem de priorização e viabilidade das diversas políticas 
públicas e medidas políticas propostas no contexto da AMM

Este documento resume os principais resultados obtidos 
nas duas fases dos workshops sob o nome “Visões de 
Mobilidade Urbana Sustentável na AMM”, em Junho, e “O 
Futuro de Maputo: Implementação de Políticas de 
Mobilidade Sustentável na AMM”, em Novembro de 2021 
ao longo de um total de 6 dias de trabalho no distrito de 
Katembe. Contribuíram para os resultados um total de 107 
participantes  provenientes de diversos tipos de entidades: 
instituições públicas, operadores de transporte, membros 
da sociedade civil, academia e instituições internacionais 
de cooperação. Os workshops são parte das actividades 
dos projectos T-SUM e PMUS. Na organização participaram 
AMT, UCL, AFD, OMT, UEM e Transitec.      
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Foram 
avaliadas pelos 
grupos de 
participantes 
cada uma das 
medidas 
políticas 
propostas. 
Depois foram  
organizadas 
por ordem de 
prioridade e 
em função da 
viabilidade 
dentro do 
contexto. O 
resultado final 
é um gráfico 
onde as 
medidas 
localizadas na 
parte inferior-
esquerda são 
aquelas cuja 
implementaçã
o é  prioritária 
e viável.

Princípios políticos 
(Objectivos do Desenvolvimento 
Sustentável, Princípios da 
Mobilidade Urbana Sustentável, etc)

Políticas Públicas (Leis, posturas, 
estratégias  Ex. Plano Director de 
Transportes)

Medidas Políticas (instrumentos para 
elaborar políticas como projectos ou pilotos)


