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EVOLUÇÃO
Variação entre 2011 e 2021 (INE, Censos 2021)

O automóvel ligeiro foi o modo que 
mais aumentou

A bicicleta foi o segundo modo que 
mais aumentou, mas apenas 0,05%

As deslocações a pé diminuíram 0,74%
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Mas atenção!
Dados sobre pop. empregada + estudantes

Pergunta dos censos: Qual o principal modo 

de transporte utilizado

O primeiro e último passo das viagens são 

sempre necessariamente a pé

2011 2021 △ 2011 (%) 2021 (%) △ (%)

Total 5 920 531 5 448 784 -471 747

Automovel ligeiro – cond. 2 589 136 2 609 277 20 141 43,73% 47,89% 4,16%

Automovel ligeiro – pass. 1 058 089 985 493 -72 596 17,87% 18,09% 0,21%

Motociclo 69 848 63 486 -6 362 1,18% 1,17% -0,01%

Transp. colectivo emp./esc. 190 678 123 091 -67 587 3,22% 2,26% -0,96%

Autocarro 698 326 493 668 -204 658 11,79% 9,06% -2,73%

Metropolitano 105 591 90 999 -14 592 1,78% 1,67% -0,11%

Comboio 173 129 160 543 -12 586 2,92% 2,95% 0,02%

Barco 17 019 16 730 -289 0,29% 0,31% 0,02%

A pé 972 098 854 390 -117 708 16,42% 15,68% -0,74%

Bicicleta 31 179 31 347 168 0,53% 0,58% 0,05%

Outro 15 438 19 760 4 322 0,26% 0,36% 0,10%
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INFRAESTRUTURA 
Expansão da infraestrutura

Planeamento urbano (diversidade funcional, densidade populacional, etc.)

Normativos para intervenções físicas “tornar as localidades mais seguras, 
acessíveis, inclusivas e atrativas, 

atenuando muitos dos receios, 

reais ou estimulados ” (ENMAP, 2022)
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Fonte: Miguel Costa, Manuel Marques e Filipe Moura 
“Como evoluem as redes rodoviárias, cicláveis e pedonais ao longo do tempo?  Uma análise da retilinearidade em lisboa, portugal” (2022)



MICROMOBILIDADE – escala nacional
Adotar uma definição clara e inequívoca de micromobilidade

Avaliar a definição e adoção de requisitos técnicos dos 
veículos 

Definir eventual sistema de aprovação dos veículos

Estabelecer princípios de planeamento e de desenho da rede 
de micromobilidade

Criar um registo/base dos operadores 

Estudar a criação de um sistema de registo dos veículos

Definir uma idade mínima para conduzir veículos de 
micromobilidade ou outros critérios de habilitação de 
condutores e uma eventual realização de ações de formação

Clarificar a questão do uso obrigatório ou recomendado de 
capacete em veículos/dispositivos de micromobilidade

Estudar a eventual obrigatoriedade de seguro
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MICROMOBILIDADE – escala regional/local

Gestão do espaço público

Áreas de circulação, geofencing, pontos de 
partilha/estacionamento, velocidade

Fiscalização

Operações locais

Contingente, redistribuição, recolha, 
horário, manutenção, tarifas

Dados

Reporte, georreferenciação
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VISÃO 
Metas ENMAC

Quota modal de viagens em bicicleta em TN  3% (2025) | 7,5% (2030)

Quota modal de viagens em cidades  4% (2025) | 10% (2030)

Extensão total ciclovias  5000 km (2025) | 10 000km (2030)

Metas ENMAP

Quota modal de deslocações pedonais  25% (2027) | 35% (2030)

Espaço público passível de utilização por todos ⬆30% (2027) | ⬆50% (2030)

Diminuição do sedentarismo ⬇10% (2027) | ⬇15% (2030)

Um país “orgulhosamente ativo”, onde pedalar é uma atividade segura e 
amplamente praticada, constituindo opção de mobilidade acessível e atrativa, 
maximizando benefícios para a saúde, economia e emprego, ambiente e 
cidadania. (ENMAC, 2019)

Tornar Portugal um país onde andar a pé seja uma opção de mobilidade 
quotidiana atrativa e segura, contribuindo para uma vida ativa, saudável, feliz e 
sustentável. (ENMAP, 2022)
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