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RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO NACIONAL N.º 6/2016

de  18  de  Maio

RATIFICA, PARA   ADESÃO,  A  CONVENÇÃO  DA
UNESCO  PARA   A   SALVAGUARDA  DO  PATRIMÓNIO

CULTURAL   IMATERIAL

O Parlamento Nacional resolve, sob proposta do Governo,
nos termos da alínea f) do n.º 3 do artigo 95.º da Constituição
da República, ratificar, para adesão, a Convenção para a

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adotada pela 32.ª
sessão da Conferência Geral da UNESCO, em Paris, em 17 de
outubro de 2005, cuja versão em língua inglesa, e respetivas
traduções em língua portuguesa e língua tétum, são publicadas
em anexo.

Aprovada em 15 de junho de 2015.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Vicente da Silva Guterres

Publique-se.

O Presidente da República,

Taur Matan Ruak

ANEXO  I
Versão em língua inglesa

CONVENTION  FOR  THE  SAFE GUARDING  OF  THE
INTANGIBLE  CULTURAL  HERITAGE

The General Conference of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization hereinafter referred to as
UNESCO, meeting in Paris, from 29 September to 17 October
2003, at its 32nd session,

Referring to existing international human rights instruments,
in particular to the Universal Declaration on Human Rights of

Rui Correia
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Artigo 29.º
Entrada em vigor

O presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros, em 3 de fevereiro de
2016.

O Primeiro-Ministro,

_____________________
Dr. Rui Maria de Araújo

A Ministra das Finanças,

_________________________
Santina J.R.F. Viegas Cardoso

O Ministro das Obras Públicas Transportes e Comunicações,

_______________
Gastão de Sousa

O Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico,

_______________________
Kay Rala Xanana Gusmão

Promulgado em  16 . 05. 2016

Publique-se.

O Presidente da República,

___________________
Taur Matan Ruak

RESOLUÇÃO DO GOVERNO N.º 16/2016

de  18  de  Maio

POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA

O conceito de mobilidade sustentável, cada vez mais presente
em políticas e estratégias territoriais, pressupõe que os cidadãos
vivendo em aldeias e cidades, disponham de condições e
escolhas de acessibilidade e mobilidade que lhes proporcionem
deslocações seguras, confortáveis, com tempos aceitáveis e
custos acessíveis. Implica, ainda, que a sua mobilidade se exerça
com eficiência energética e reduzidos impactos ambientais.

A implementação de políticas que visem estes objetivos
pressupõe a aplicação de novos e harmonizados conceitos,
instrumentos e técnicas no terreno.

Acima de tudo, é imperativo sensibilizar a sociedade para uma
nova cultura de mobilidade. Este desafio pressupõe uma
profunda alteração comportamental a nível do cidadão
individual, de grupos de cidadãos, de empresas, de instituições
e a adesão coletiva a propostas e políticas em favor de uma
mobilidade sustentável.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana vai exigir que os
municípios elaborem e apresentem os respetivos planos de
mobilidade urbana, no sentido de planear o crescimento das
cidades de forma ordenada. Esta Política determina que os
planos devem dar prioridade aos meios de transporte não
motorizado e aos serviços de transporte público coletivo.

A aprovação de uma Política de Mobilidade Urbana insere-se
nos objetivos do VI Governo Constitucional no sentido de se
desenvolverem os transportes terrestres bem como de garantir
um desenvolvimento sustentável e uma proteção adequada
do meio ambiente.

O Governo de Timor-Leste, através da Direção Nacional de
Mobilidade Urbana e da Direção Geral de Organização Urbana
do Ministério da Administração Estatal cujas competências se
encontram definidas nos Decretos-Lei 12/2015, 3 de junho e 6/
2015 de 11 de março, respetivamente, elaborou um conjunto
de princípios e de orientações para o desenvolvimento da
Politica Nacional de Mobilidade Urbana.

Assim, o Governo resolve, nos termos da alínea e) do nº1 do
artigo 115º e da alínea c) do 116º da Constituição da República,
o seguinte:

1.   Aprovar a “Política Nacional de Mobilidade Urbana”,
constante do anexo à presente resolução e que dela faz
parte integrante.

2.   Determinar que a presente resolução entre em vigor no dia
imediato ao da sua publicação no Jornal da República.

Aprovado em Conselho de Ministros em 15 de março de 2016.
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Publique-se.

O Primeiro-Ministro

____________________
Dr. Rui Maria de Araújo

ANEXO

Política Nacional de Mobilidade Urbana

1.   INTRODUÇÃO

Todos os meios de transporte têm o seu papel na mobilidade
urbana, do público ao privado, do coletivo ao individual.

Os constrangimentos que atualmente se levantam no domínio
da mobilidade das pessoas, resultam das limitações de
acessibilidade derivadas, não tanto de deficiente ou
desajustada localização dos pólos geradores e atractores de
deslocações, mas principalmente pela insuficiência de redes
viárias e de transportes e pela incapacidade económica para
suportar os custos inerentes à movimentação.

A evolução normal do nível de vida em Timor-Leste provocou,
incontornavelmente, um crescimento da mobilidade que, se
não for controlado e orientado, é suscetível de criar uma carga
incomportável sobre a rede viária. Não será, pois, difícil
perspetivar que a tendência de crescimento rápido da taxa de
motorização significa que, o uso do transporte individual se
encaminha no sentido de conquistar continuamente “quota
de mercado” face aos transportes públicos.

A limitação de tal evolução só pode ser conseguida na base da
programação controlada do uso efetivo da rede viária e dos
espaços dedicados ao estacionamento de veículos, conjugada
com uma aposta forte no desenvolvimento dos sistemas de
transporte público, em especial do coletivo. Por isso, os
sistemas de transportes públicos e, muito particularmente os
coletivos, não podem deixar de ter um papel primordial no
desenvolvimento harmonioso da mobilidade.

Nesta perspetiva, um dos objetivos que se deve, desde já,
equacionar como fundamental, num estudo prospetivo da
mobilidade, diz respeito ao esforço de preservação do peso
que os transportes públicos, particularmente os coletivos, hoje
detêm na movimentação de pessoas em Timor-Leste, o que,
necessariamente, implica um investimento significativo na sua
organização e funcionamento.

No presente, é escasso o conhecimento que se tem sobre a
movimentação em transporte individual e público. Nesta
conformidade, um primeiro passo a dar consiste em manter a
preocupação de ir controlando, constantemente, a evolução
do parque automóvel e do seu uso, por um lado e da oferta e
da procura satisfeita por cada um dos sistemas de transportes
públicos, por outro.

Os sistemas de transportes públicos em Timor-Leste estão,
ainda, numa fase embrionária, mas prestam já um serviço
importante ao nível da mobilidade das pessoas. Trata-se, agora,
de criar condições que garantam o seu desenvolvimento,
programando e controlando o seu desenvolvimento, de acordo
com a evolução desejada.

A regulamentação da atividade transportadora e a regulação
do funcionamento deste “mercado” revelam, ainda, carências
ao nível da sistematização, da extensão e aprofundamento das
matérias abrangidas. Neste domínio, é mais urgente definir e
pôr em prática, as condições de acesso ao mercado dos
diversos tipos de transporte público, as regras de exploração
de serviços a observar - regime de exploração, itinerários e
paragens ou qualquer outra forma de acesso aos serviços a
prestar, horários, tarifários, etc.- e a informação a produzir e
transmitir às entidades com competência ao nível do controlo
do funcionamento da atividade.

O ordenamento institucional do Setor dos Transportes
constitui, evidentemente, uma condição indispensável para a
concretização de um bom funcionamento da atividade
transportadora. Neste âmbito revela-se indispensável incluir e
determinar a existência de um conjunto de órgãos, a sua
hierarquia e respetivas funções e competências para gerirem a
mobilidade urbana.

A estratégia de Acessibilidade e Mobilidade Urbana deve
passar pela promoção da intermodalidade – integração dos
vários meios de transporte e facilitar a mudança entre meios,
dando prioridade aos transportes públicos e a racionalização
da utilização do transporte individual.

Para reduzir a dependência do uso de veículos motorizados e
o seu impacto no contexto urbano, há que agir simultaneamente
através de uma política de restrição do número de estaciona-
mento e de circulação automóvel e promover alternativas
atrativas quer ao uso de automóvel quer ao uso de motorizada.
Tal só é concretizável através da elaboração de uma Política
Nacional de Mobilidade Urbana que só pode ser implementada
através da elaboração de Planos de Mobilidade Urbana, os
quais devem contemplar os princípios, os objetivos e as
orientações desta Política.

Resumo da caracterização da situação atual

A situação atual do sistema de mobilidade urbana em Timor-
Leste caracteriza-se por:

♦   Ausência de uma política e regulamentação de estaciona-
mento público e privado;

♦   Sinalética deficiente, inadequada e, na maioria dos Muni-
cipios, inexistente;
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♦   Ineficácia da regulamentação sobre a atividade transporta-
dora quer seja de carga ou de passageiros;

♦   Inexistência da devida sinalização de pavimentos, incluindo
as passadeiras para peões;

♦   Os percursos pedonais não possuem definição e são inade-
quados.

Propostas da Politica Nacional de Mobilidade Urbana

♦   Regular o estacionamento no espaço público dentro das
cidades;

♦   Implementar uma sinalética adequada que ao mesmo tempo
permita uma organização eficiente da rede viária, facilite
também o acesso de todos os cidadãos ao espaço urbano;

♦  Apoiar uma gestão e monitorização dos meios de transporte,
de modo a tornar a cidade mais organizada, a circulação
mais facilitada e mais amiga do ambiente;

♦   Integrar os diferentes meios de transporte e infraestruturas
de apoio, melhorar a acessibilidade e mobilidade de pessoas
e cargas na cidade.

2.   DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1.   Objeto

A Política Nacional de Mobilidade Urbana constitui um
instrumento de desenvolvimento urbano que tem por objeto a
integração entre os diferentes meios de transporte e a melhoria
da acessibilidade e mobilidade de pessoas e cargas no território
de um Município.

2.2.   Objetivo

A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo
contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a
concretização das condições que contribuam para a efetivação
dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvi-
mento urbano, por meio do planeamento e da gestão
democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, que
visa assim:

a)   Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;

b)  Promover o acesso aos serviços básicos, equipamentos
sociais e infraestruturas de apoio;

c)   Proporcionar melhoria das condições urbanas da população
no que se refere à acessibilidade e mobilidade;

d)  Promover o desenvolvimento sustentável com a redução
dos custos ambientais e socioeconómicos nas deslocações
de pessoas e cargas nas cidades.

2.3.   Sistema Nacional de Mobilidade Urbana

1.  O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto
organizado e coordenado dos meios de transporte, serviços

e de infraestruturas que garante os deslocamentos de
pessoas e cargas no território de um Município.

2.   Para os efeitos do número anterior são meios de transporte
urbano, os seguintes:

a) –Motorizados;

b) –Não motorizados.

3.   Para os efeitos do nº.1, os serviços de transporte urbano
são classificados:

a) -Quanto ao objeto:

i)   De passageiros;

ii)  De carga;

b) - Quanto à característica do serviço:

i)   Coletivo;

ii)   Individual;

c) - Quanto à natureza do serviço:

i)    Público;

ii)   Privado.

4.   Ainda para os efeitos do número 1, são infraestruturas de
mobilidade urbana:

a) Vias públicas, arruamentos e outros espaços públicos,
incluindo ciclovias;

b) Estacionamentos;

c) Terminais, estações e outras ligações de transportes;

d) Locais de embarque e desembarque de passageiros e
cargas;

e) Sinalização viária;

f) Equipamentos e instalações.

3.   DAS DEFINIÇÕES

3.1.   Conceitos

Para os fins desta Política, são definidos os seguintes
conceitos:

a)  Plano de Mobilidade Urbana: o instrumento de implemen-
tação da Política Nacional de Mobilidade Urbana que deve
contemplar e concretizar os princípios, os objetivos e as
orientações desta Política;

b)  Transporte urbano: conjunto dos meios e serviços de
transporte público e privado utilizados para o deslocamento
de pessoas e cargas nas cidades;
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c)  Mobilidade urbana: condições em que se realizam os
deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano;

d)  Acessibilidade: facilidade no acesso das pessoas,
permitindo a todos uma autonomia nas deslocações
pretendidas, respeitando-se a legislação em vigor;

e)  Meios de transporte motorizados: veículos a motor, sendo
esta a sua única fonte de propulsão, normalmente utilizados
para transportar pessoas, mercadorias ou para rebocar;

f)  Meios de transporte não motorizados: modalidades que
utilizam o esforço humano ou a tração animal (ex: bicicleta,
carroça);

g)   Transporte público coletivo: serviço público de transporte
de passageiros acessível a toda a população mediante
pagamento individualizado, com itinerários e preços
definidos pelo poder público (ex: barco, avião);

h) Transporte público individual: serviço remunerado de
transporte de passageiros abertos ao público, através de
veículos de aluguer, para a realização de viagens
individualizadas (ex: taxi, microlet, biskota, tiga roda, etc.);

i)  Transporte urbano de carga: serviço de transporte de bens,
animais ou mercadorias (ex: camionetas de carga, porta
contentores,etc.);

j)  Transporte motorizado privado: meio motorizado de
transporte de passageiros utilizado para a realização de
viagens individuais por meio de veículos particulares (ex:
kareta, motor);

k) Transporte público coletivo intermunicipal: serviço de
transporte público coletivo entre Municípios (ex: autocarros
de passageiros, etc.);

l)   Vias públicas:

i)   Arruamento: via pública de circulação no espaço
urbano, que pode ser qualificada como automóvel,
pedonal ou mista, conforme o tipo de utilização,
nomeadamente avenidas, ruas, travessas e estradas,
etc;

ii)   Espaço público: são todos os espaços de utilização
coletiva que incluem arruamentos e vias de circulação;

m)   Rede viária: conjunto de todas as vias públicas;

n)   Terminais de transportes: são espaços construídos onde
pessoas e/ou objetos iniciam ou terminam as suas viagens;

o)   Estacionamento: espaço na via pública onde os motoristas
podem parar temporariamente um veículo numa área
previamente demarcada (vaga), o qual pode ser gratuito
ou pago;

p)   Tarifa pública: o preço público cobrado ao utente pelo uso
do transporte público coletivo, sendo instituída por ato
específico do poder público outorgante;

q)  Serviço adequado: é o que satisfaz as condições de
continuidade,atualidade, eficiência, segurança e cortesia
na sua prestação e se encontra refletido no valor das tarifas
a cobrar.

4.  DOS PRINCIPIOS E ORIENTAÇÕES DA POLITICA
NACIONAL  DE  MOBILIDADE URBANA

4.1. Princípios estruturantes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana

A Política Nacional de Mobilidade Urbana fundamenta-se nos
seguintes princípios estruturantes:

a)   Acessibilidade universal;

b)   Desenvolvimento sustentável das cidades, nas áreas sócio-
económicas e ambientais;

c)   Igualdade no acesso dos cidadãos ao transporte público
coletivo;

d)   Eficiência, eficácia e continuidade na prestação dos serviços
de transporte urbano;

e)  Gestão democrática e controlo social do planeamento e
avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

f)    Segurança na deslocação dos cidadãos;

g)  Justa distribuição dos benefícios e encargos decorrentes
do uso dos diferentes meios e serviços;

h)   Igualdade no uso do espaço público de circulação.

4.2.   Orientações da Política Nacional de Mobilidade Urbana

A Política Nacional de Mobilidade Urbana obedece às
seguintes orientações:

a)  Integração com a política de desenvolvimento urbano e
respetivas políticas sectoriais de habitação, saneamento
básico, planeamento e gestão do uso do solo no âmbito
das entidades municipais;

b)  Prioridade dos meios de transporte não motorizados sobre
os motorizados e dos serviços de transporte público
coletivo sobre o transporte individual motorizado;

c)  Coordenação entre os meios de transporte urbano e os
serviços prestados nesta área;

d)   Redução dos custos ambientais, sociais e económicos na
deslocação de pessoas e cargas na cidade;

e)   Incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico e
ao uso de energias renováveis e menos poluentes;

f)  Prioridade aos projetos de transporte público coletivo,
promotores do desenvolvimento urbano integrado;

g)   Partilha de experiencias entre os diversos países com  que
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Timor-Leste tenha acordos de cooperação, visando sempre
melhorar as condições da mobilidade urbana nacional.

5. DAS DIRETRIZES PARA A REGULAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

5.1. Diretrizes para a regulação dos serviços de transporte
público coletivo

1.   A política tarifária dos serviços de transporte público cole-
tivo obedece às seguintes diretrizes:

a) Promoção da igualdade no acesso aos serviços;

b) Melhoria contínua da eficiência e da eficácia na
prestação dos serviços;

c) Contribuição dos beneficiários diretos e indiretos no
financiamento das operações dos serviços;

d) Transparência da estrutura tarifária para o utente,
nomeadamente através de valores adequados para os
utentes e da publicidade do processo de revisão/
atualização da tarifa pública;

e) Coordenação tarifária e operacional dos diferentes
meios de transporte com as redes viárias de transporte
público e privado nas cidades;

f) Estabelecimento de parâmetros de qualidade pelos
Ministérios competentes e de quantidade na prestação
dos serviços de transporte público coletivo;

g) Os Municípios devem divulgar, de forma sistemática e
periódica, os impactos dos benefícios tarifários
concedidos no valor das tarifas dos serviços de
transporte público coletivo. Deve-se auscultar a opinião
dos utentes com alguma periodicidade;

h) O regime económico e financeiro do direito de
exploração e da autorização do serviço de transporte
público coletivo  podem ser estabelecidos nos termos
de referência quando haja lugar a concurso público;

i) A tarifa pública de remuneração da prestação do serviço
de transporte público coletivo deve ser constituída pelo
preço público cobrado ao utente pelos serviços somado
à receita proveniente de outras fontes de financiamento,
de forma a cobrir os custos reais  do serviço prestado
ao utente pelo operador público ou privado;

j) Compete aos Ministérios competentes fixar, reajustar e
rever o valor da remuneração da prestação do serviço;

2.   A contratação dos serviços de transporte público coletivo
deve ser feita de acordo com a legislação em vigor ou de
acordo com o regime jurídico do aprovisionamento e deve
observar as seguintes orientações:

a) Fixar objetivos de qualidade e desempenho a serem
atingidos bem como os instrumentos de controle e
avaliação;

b) Definir os incentivos e as penalidades aplicáveis
consoante sejam ou não atingidos os objetivos;

c) Distribuição dos riscos económicos e financeiros entre
os contratados e os Ministérios competentes;

d) Definir as condições e meios para a prestação de
informações operacionais e financeiras às autoridades
responsáveis;

e) Identificar eventuais fontes de receitas alternativas,
complementares, acessórias ou de projetos associados.

3.   Na prestação de serviços de transporte público coletivo,
os Ministérios competentes devem realizar atividades de
fiscalização e controle dos serviços quando conces-
sionados, preferencialmente em parceria com as demais
entidades governamentais.

4.  Os serviços de transporte coletivo privado devem ser
autorizados, regulados e fiscalizados pelo poder público
competente, com base nos princípios e orientações desta
Política.

5.   Os serviços de transporte individual de passageiros devem
ser organizados, regulados e fiscalizados pelo poder
público municipal, com base nos requisitos mínimos de
segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos
serviços e da fixação prévia dos valores máximos das tarifas
a serem cobradas ou através da introdução de contadores
(taxímetros).

6.   O direito à exploração de serviços por automóveis de alu-
guer (táxis) pode ser concedido a qualquer interessado
que satisfaça os requisitos exigidos pela legislação em
vigor.

5.2. Diretrizes para a regulação dos demais serviços de
transporte

Os serviços de transporte público individual,transporte urbano
de carga e transporte público coletivo intermunicipal, seguem
as diretrizes do artigo anterior com as necessárias adaptações.

6.   DO SERVIÇO ADEQUADO

6.1.   Serviço adequado

1.  Todos os meios de transporte público individual devem
prestar um serviço adequado às necessidades dos seus
utentes.

2.   Se o Governo assim o entender, pode concessionar o serviço
público coletivo e o serviço público individual,
pressupondo a prestação de serviço adequado, o pleno
atendimento dos utentes e o cumprimento das normas
legais aplicáveis bem como as obrigações que resultam do
respetivo contrato.
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7.   DOS DIREITOS DOS UTENTES

7.1.  Direitos dos utentes do Sistema Nacional de Mobilidade
Urbana

Constituem direitos dos utentes do Sistema Nacional de
Mobilidade Urbana, os seguintes:

a)   Direito a receber o serviço adequado;

b)   Direito a participar do planeamento, da fiscalização e da
avaliação da política local de mobilidade urbana;

c)   Direito a ser informado nos pontos de embarque e desem-
barque de passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre
itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de
interação com outros meios de transporte;

d)   Direito a ter um ambiente seguro e acessível na utilização
do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.

8.   DOS DEVERES DOS UTENTES

8.1.  Deveres dos Utentes

a)   Dever de cumprir a legislação aplicável;

b)   Dever de pagar a tarifa pública pelo serviço prestado;

c)   Dever de respeitar o ambiente;

d)   Dever de respeitar os equipamentos de apoio à mobilidade
urbana.

9.   DAS ATRIBUIÇÕES

9.1.   Atribuições

1.   A criação de um órgão de gestão interministerial, composto
por um representante do Ministério das Obras Públicas
Transportes e Comunicações, um representante do
Ministério do Interior, um representante do Ministério do
Planeamento e Investimento Estratégico e um representante
do Ministério da Administração Estatal, que coordena a
equipa interministerial, constituem atribuições do Governo:

a) Prestar assistência técnica e financeira aos Municípios
nos termos desta Política;

b) Contribuir para a formação contínua de pessoas e para
o desenvolvimento das instituições que dão apoio à
Política Nacional de Mobilidade Urbana nos
Municípios;

c) Organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema
Nacional de Mobilidade Urbana e a qualidade e
produtividade dos serviços de transporte público
coletivo;

d) Fomentar a implantação de projetos de transporte
público coletivo de grande e média capacidade nos
aglomerados e cidades;

e) Fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico
para introduzir melhorias no desenvolvimento dos
princípios e orientações desta Política.

2.   O Governo deve apoiar e estimular as ações coordenadas e
integradas entre Municípios e aglomerados urbanos
localizados em regiões de fronteira com outros países.

3.  O Governo pode delegar nos Municípios a organização e a
prestação dos serviços de transporte público coletivo
municipal, intermunicipal e internacional, desde que seja
constituído consórcio público ou acordo internacional de
cooperação para tal fim.

4.  São atribuições dos Municípios através da assistência
técnica da Direção Nacional de Mobilidade Urbana:

a) Colaborar na elaboração da política tributária específica
e de incentivos para a implementação da Política
Nacional de Mobilidade Urbana;

b) Planear, executar e avaliar a política nacional de
mobilidade urbana, bem como promover a
regulamentação dos serviços de transporte urbano;

c) Elaborar os planos de gestão e regulação de estaciona-
mento urbano;

d) Capacitar pessoas e desenvolver as instituições
vinculadas à política de mobilidade urbana do
Município;

e) Implementar a sinalética adequada às redes viárias.

10. DAS ORIENTAÇÕES PARA O PLANEAMENTO E
GESTÃO DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA

10.1.Planeamento, gestão e a avaliação dos sistemas de
mobilidade

1.   O planeamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de
mobilidade devem contemplar:

a) A identificação clara e transparente dos objetivos de
curto, médio e longo prazo;

b) A identificação dos meios financeiros e institucionais
que assegurem a sua implementação e execução;

c) A formulação e implementação dos sistemas de
monitorização e avaliação permanente dos objetivos
estabelecidos.

2.   Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos do poder
local responsáveis pelo planeamento e gestão do sistema
de mobilidade urbana:

a) Planear e coordenar os diferentes meios e serviços,
observados os princípios e orientações desta Política;

b) Avaliar e fiscalizar os serviços e monitorizar os
desempenhos, garantindo a concretização dos
objetivos de qualidade;
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c) Implementar a política tarifária;

d) Estabelecer itinerários e os padrões de qualidade dos
serviços;

e) Estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de
transporte público coletivo;

f) Garantir os direitos e observar as responsabilidades
dos utentes;

g) Combater o transporte ilegal de passageiros.

3.   As entidades municipais podem utilizar, entre outros instru-
mentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade
urbana, os seguintes:

a) Restringir e controlar o acesso e a circulação,
permanente ou temporário, de veículos motorizados em
locais e horários predefinidos;

b) Definir padrões de emissão de poluentes para locais e
horários determinados, podendo condicionar o acesso
e a circulação aos espaços urbanos sob controle;

c) Dedicar espaço exclusivo nas vias públicas para os
serviços de transporte público coletivo e meios de
transporte não motorizados;

d) Estabelecer uma política de estacionamento de uso
público, com e sem pagamento pela sua utilização, como
parte integrante da Política Nacional de Mobilidade
Urbana;

e) Controlar o uso das infraestruturas viárias destinadas
à circulação e operação dos transportes de carga,
concedendo prioridades ou restrições;

f) Monitorizar e controlar as emissões de gases de efeito
estufa dos meios de transporte motorizado, através da
restrição do acesso a determinadas vias devido aos
índices elevados de emissão de poluentes;

g) Definir as estratégias para o combate ao transporte ilegal
de passageiros.

11.   Plano de Mobilidade Urbana

1.   O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de implemen-
tação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deve
contemplar os princípios, os objetivos e as orientações
desta Política, bem como regular:

a) Os serviços de transporte público coletivo;

b) A circulação viária;

c) As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

d) A acessibilidade para pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida;

e) A integração dos meios de transporte público e destes

com os privados bem como com os transportes não
motorizados;

f)  Disciplinar as operações e o transporte de carga nas
infraestruturas viárias;

g) Os polos geradores de viagens e terminais rodoviários
de transportes públicos;

h) As áreas de estacionamento público e privado, pagos
ou gratuitos;

i) As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou
controlada;

j) Os mecanismos e instrumentos de financiamento do
transporte público coletivo e das infraestruturas de
mobilidade urbana;

k) A sistemática avaliação, revisão e atualização periódica
dos Planos de Mobilidade Urbana num prazo não
superior a 10 (dez) anos.

2.   Os Municípios devem elaborar os Planos de Mobilidade
Urbana, integrados e compatíveis com os respetivos planos
de ordenamento do território vigentes.

11.1. Conteúdo e Fases do Plano de Mobilidade Urbana

A elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana deve
desenrolar-se pelas seguintes fases:

a)    Fase 1 – Preparação dos Trabalhos de Campo

    Corresponde a uma fase inicial em que é apresentada a
metodologia e o cronograma dos trabalhos de campo e
onde também é definido o zonamento adotado no âmbito
do plano;

b)   Fase 2 – Caracterização e Diagnóstico

      Esta fase compreende a recolha e análise de informação de
base necessária à caracterização da situação de referência
e à identificação das disfunções em matéria de deslocações,
das tendências de evolução, bem como das potencialidades
e oportunidades do território. Com o diagnóstico é possível
a identificação prévia dos principais desafios e das
intervenções prioritárias a desenvolver;

c)    Fase 3 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia

      Nesta fase são construídos os cenários prospetivos, que
têm em consideração as tendências de evolução do sistema
de mobilidade. Esta fase compreende também o
estabelecimento dos objetivos estratégicos do plano e a
formulação da estratégia a ser desenvolvida na fase
seguinte;

d)   Fase 4 – Planos de Ação: Propostas e Programas de Inter-
venção e Investimento

     Esta fase corresponde ao volume operacional do Plano de
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Mobilidade Urbana, onde são definidas e programadas as
medidas e ações a desenvolver, através da definição de
propostas (instrumentos de ação) e programas de
intervenção e investimento;

e)   Fase 5 – Acompanhamento e Monitorização

      Esta fase tem como objetivo principal, o desenvolvimento
de uma metodologia de acompanhamento da fase de
implementação do Plano de Mobilidade Urbana e ocorre
durante todo o programa de elaboração deste plano.


