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NOTA DO AUTOR
Porque cada cidadão tem um território para ser vivido, 

apropriado e partilhado, a mobilidade urbana con-

figura-se como a dimensão do universo de cada um, 

o momento em que transcendemos as geografias do 

quotidiano reinventando e projetando novos tempos e 

novos imaginários.

Borja, Ascher, Castells, O’Nel.lo ou Ribeiro da Silva, 

referem que ser móvel, não é mais que a capacidade 

espantosa de percorrer toda a nossa condição urba-

na, que para além da sua vertente física, é uma imensa 

construção social.

É pois, para essa construção social que esta publica-

ção tenta contribuir, ultrapassando de todo, a visão 

meramente de engenharia, planeamento do território ou 

arquitetura.

O livro, embora essencialmente técnico, é escrito sobre 

um imenso vale de reflexões sociais, sociológicas, ou no 

limite, diria até políticas. Não obstante ter no seu conteú-

do Boas Práticas e Anotações para o Desenho Urbano, 

tem subjacente a dimensão política do direito de todos 

poderem aceder aos bens que a cidade deve oferecer.

E esta, se me permitem, é a vitamina que nutre todo 

o enorme entusiasmo que todos os dias, nas compe-

tências que vou ocupando, independentemente das 

funções que vou tendo, tentam estruturar as minhas ati-

vidades sempre com um enorme espírito de militância.

Da função social do engenheiro, do arquiteto ou do pla-

neador do território, nasce este manual que sistematiza 

a experiência de mais de dez anos a trabalhar a técnica 

com o dever social da função que exercemos.

Este livro pretende colmatar alguma ausência de infor-

mação técnica sistematizada e, ainda, continuar a es-

tudar a evolução dos paradigmas relacionados com as 

condições de mobilidade ou a ausência dela na maior 

parte das cidades. Pretende ser um livro que sirva de 

estímulo aos jovens que agora iniciam as suas carrei-

ras profissionais, pela abordagem de uma matéria não 

tradicional, por vezes ainda nem lecionada nas univer-

sidades. Também, ser um livro para aqueles que nunca 

ouviram falar de cidades inclusivas, mas, simultane-

amente, ser um livro para os mais curiosos e partici-

pantes ativos da sociedade civil. Seria importante que 

agitasse os cidadãos de forma geral, os técnicos, os 

empresários, os gestores, e claro, os políticos.

Aliás, e a este respeito, se numa primeira abordagem 

esta publicação se apresenta essencialmente técni-

ca, a verdade é que, ao desfolhar a Parte 1, onde os 

conceitos e os paradigmas se apresentam de forma 

simples, mas marcados no tempo, o leitor é rapida-

mente envolvido numa narrativa repleta de paradigmas 

sociais e culturais pela especificidade do tema, mas 

essencialmente pela força política que esses conteú-

dos incorporam. 

AUTHOR'S NOTE

Every citizen has a territory that needs to be lived, suit-

able and shared, and Urban Mobility is considered the 

dimension of every individual's universe, that moment 

when everyday geographies are transcended, and new 

times and imaginaries are reinvented and designed.

Borja, Ascher, Castells, O’Nel.lo or Ribeiro da Silva 

stated that to be mobile is the amazing ability to think 

our urban condition beyond its physical aspect, as an 

immense social construction.

Therefore, this publication was though to contribute to 

this social construction, beyond the purely engineering, 

planning or architecture aspects.

Although essentially technical, this book bears several 

social, sociological and even political reflections. De-

spite being a handbook of best practices and notes for 

the urban design, the political dimension is present to 

state that everyone must have the same right to access 

the goods that a city has to offer.

This was the vitamin that nourished my everyday enthu-

siasm, regardless of the functions I might had, I have al-

ways tried to structure my activities with this huge sense 

of militancy.

This handbook was born from the social role of the en-

gineer, architect or territory planner, and systematizes 

the experience of more than ten years working with this 

social duty in mind in every function.

It intends to provide solutions to the deficit of system-

atized and technical information, and also be a continu-

ous study of the evolution of the paradigms relating to 

mobility conditions or its absence in most cities. It will 

also serve as a stimulus to young people who now begin 

their professional careers, by providing a non-traditional 

approach, sometimes not even taught at universities. An 

interesting guide for those who never heard of inclusive 

cities, and for those who are curious and active partici-

pants in civil society. I hope it can raise the awareness of 

citizens in general, technicians, entrepreneurs, manag-

ers, and of course, politicians.

Moreover, if at a first approach this publication presents 

itself essentially technique, the truth is that by reading 

Part 1, where the concepts and paradigms are pre-

sented chronologically and in a simple way, the reader 

will be quickly involved in a narrative filled with social 

and cultural paradigms inherent to this theme, but es-

sentially he will be driven by the political force present 

in those contents. 
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De seguida, saltando a Parte 2, essa sim, substan-

cialmente prática e de enorme relevância para quem 

desenha cidades, passamos para a última parte do 

livro, que novamente, não obstante a forma ser essen-

cialmente técnica, o substrato assenta numa enorme 

componente política na medida que consegue de-

monstrar que afinal, é possível fazer. Que, afinal, com 

vontade, determinação e decisão política, como o que 

aconteceu nos dois estudos de caso, é possível fazer 

intervenções no espaço público e no edificado para to-

dos, sem perder as possibilidades de serem obras de 

engenharia ou arquitetura de referência a nível nacional 

ou internacional. Por outras palavras, que afinal a obra 

pode integrar os desafios da estética simultaneamente 

com a funcionalidade e servirem todos sem exceção.

As Câmaras Municipais têm sido a chave de todo este 

processo, um crescimento que se tem feito paulatina-

mente, embora num tempo demasiado curto, o que, 

por vezes tem trazido alguns problemas. Contudo, 

face ao entusiasmo hoje demonstrado nesta matéria, 

o caso Português tem sido uma referência no espaço 

Europeu e mesmo do outro lado do Atlântico, desig-

nadamente no Brasil, onde damos agora os primeiros 

passos com sucesso.

Inquietude, coragem, persistência quando toca a princí-

pios e a valores, gosto pela obra feita, responsabilidade 

e paixão, são, no meu entendimento as palavras certas 

Moving to Part 2, it is substantially technical and of great 

relevance for those who design cities, but then, in the 

last part of the book, although also essentially techni-

cal, it shows again a strong political content that dem-

onstrate that those concepts are possible to implement. 

After all, with determination and political decision, as the 

example of the two case studies, it is possible to make 

interventions in public space and build for All, without 

losing the possibilities of being works of engineering or 

architecture of national or international reference. In oth-

er words, this work can simultaneously be an aesthetic 

challenge without giving up functionality.

The City Councils have been the key to this whole pro-

cess, a growth that has been done gradually, though in 

a limited period of time, which sometimes has brought 

some problems. Judging by the interest and enthusiasm 

demonstrated in this regard, the Portuguese case has 

been a reference in Europe and even across the Atlan-

tic, especially in Brazil, where we are giving now the first 

steps, successfully.

When it comes to principles and values, we have expe-

rienced anxiety, courage and persistence, but also love 

for this work, responsibility and passion, which are the 

best words to describe our will to improve our knowledge 

in this matter, which deserves to be shared at all levels.

para continuarmos a melhorar os nossos conhecimen-

tos nesta matéria que convosco, agora quero partilhar.

À minha equipa da mpt® que tem acompanhado es-

tes 10 anos com todo o entusiasmo, profissionalismo 

e lealdade e aos nossos clientes, grande maioria Câ-

maras Municipais de Portugal, que têm depositado a 

confiança em nós e no trabalho que desenvolvemos, 

dedico este livro. 

A todos, o desejo inequívoco de que este livro seja, 

como em todas as circunstâncias refere Eduardo Lou-

renço, um modo de estar, num território de gente de 

saber e vontade de estar no futuro antecipando-o.

Finally, I dedicate this book to my team in mpt®, which 

shared with me these 10 years with enthusiasm, profes-

sionalism and loyalty to our customers, mostly Munici-

palities of Portugal that have trusted us and our work.

Thanks to all of you, I wish this book can be the expres-

sion, as in the words of Eduardo Lourenço, of a way of 

being in a territory of people wondering and wanting to 

be in the future by anticipating it.

renço, um modo de estar, num território de gente de 

saber e vontade de estar no futur


