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epois de varios anos fora de Braga,
regressou pela porta grande e um
curriculum em gestao de obras publicas
impressionante, nomeadamente no Porto de
Leix6es e Metro do Porto. 0 lan~amento do BRT
(Bus Rapid Transit), que permitira recriar uma nova
mobilidade urbana, eum projeto pensado a dez
anos que considera importantfssimo. Conhe~a as
ideias de Batista da Costa, administrador dos TUB.
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Texto: Manuel Costa
Fotos: Alexandre Ribeiro fWAPA

Onde nasceu equal foi o seu percurso?
Eu sou natural de Braga e nasci em 1955. Sai daqui
ainda jovem, com 17 anos, quando fui estudar
para o Porto. Vinha ca apenas em ferias. Trabalhei
urn pouco por todo o pais, desde Setubal, Lisboa,
Aveiro ate ao Porto.

Sempre ligado ao ramo dos transportes?
Nem sempre. Sou engenheiro eletrotecnico de
forma\aO e trabalhei na area da industria eletrica
e eletr6nica. Estive, depois, como administrador
do Porto de Leixoes, em 1990, numa altura
importante, de grandes transforma\oes, onde
coordenei urn projeto de reabilita\ao das
margens, desde o farol da Boa Nova ate Gaia e
as margens do Douro. Foram 30 quil6metros de
urn projeto global e integrado, no ano em que,
curiosamente, foi inaugurada a autoestrada PortoLisboa. Tivemos como referenda algumas cidades
portuarias que tin ham feito interven\oes, como
Swansea (Pais de Gales), londres, Nova lorque
e Sevilha. Apenas 20 anos depois, conseguimos
perceber a abrangencia de uma interven\ao
daquela natureza.

Quais foram as principals dificuldades com
que se debateu durante esse processo?
Primeiro, surgiu o sonho e a visao e criar urna
ligac;ao a todos os intervenientes. Ap6s esse
grande desafio, foi-me apresentado outro. Fui
diretor da empresa Metro do Porto, urn projeto de
grande envergadura, numa altura em que foram
lanc;ados rna is dois projetos simi lares: Almada e
Mondego. Urn projeto desta envergadura de mora,
normalmente, 16 anos a executar; o Metro
do Porto demorou 12. Foi urn processo muito
complexo, com alguns imponderaveis, em que era
necessaria integrar outras especialidades, alem da
gestao e da engenharia.

Percebo que
o stress ...

e uma pessoa que lida bem com

Nos projetos de longa durar;ao, a recompensa vern
muito tarde. Enecessaria uma perseveran\a, mas

tam bern resistencia, para levar a born porto todos
os trabalhos. E ousadia!

Que pode ser confundida com
megalomania...
Toda a gente se lembrara da Avenida da Liberdade
cheia de carros a apitar, em direr;ao a Ponte D.
Luis... lsso hoje nao existe, mas s6 foi possivel com
uma lideranr;a politica, que validou uma proposta
tecnica arriscada. A dificuldade de execur;ao foi
acrescida, tam bern nesta fase, porque havia o
Euro 2004, a Capital Europeia da Cultura ... Eu
coordenei as obras de acessibilidades aos estadios,
ligadas aCamara da Porto, que representaram
50% do or\amento nacional.

Dirigir todos estes projetos, com sucesso que
lhe e reconhecido, nao e so sorte. Tem que
haver visao estrategica ...
Sao conjunturas favoraveis, instituic;oes que
perceberam as vantagens de trabalhar juntas.
Acho que houve, acima de tudo, lideran\a. 0
meu percurso nao silo apenas sucessos, tam bern
tive alguns fracassos. Alias, a minha tese de
doutoramento, que fiz em Sevilha, foi sobre
isso: causas que podem levar ao insucesso de urn
projeto e que esta, muitas vezes, nas organiza\oes
e nao no projeto em si.

Depois de tanto trabalho, decidiu dedicar-se
ao estudo e reflexao ...
Eu necessitava de fazer uma rutura com o passado
e mudar da vida, dedicando-se a ciencia, a
reflexao e planeamento estrategico. Aos 55 anos,
decidi que merecia fazer uma paragem e acabei
por me fixar em Braga, nao s6 para viver, mas
para ser o meu objeto de estudo. Eurn a cidade
impressionante, com urn patrim6nio inesgotavel
e urn crescimento fantastico: lembro-me, quando
era miudo, tinha cerca de 35 mil pessoas e uma
configurac;ao espedfica; hoje cresceu imenso e ja
tern mais de 100 mil pessoas. Sabe, a mobilidade
esta para cidade como as veias estao para o corpo
humano.
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"Todos os
agentes de
desenvolvimento
da cidade vao ser
tidos em conta
no novo projeto
de mobil/dade
urbana''

Eambicioso.

Este e um desafio que se coloca a todas as
cidades na Europa, que, ou fazem, ou ficam para
tras. Mesmo com muito dinheiro, se tivessemos
muito milhoes disponiveis neste momento, nao
teriamos projeto para executar. Eum processo
que demora tempo, porque n6s, os TUB, nao
podemos tentar co meter o erro de querer faze-lo
sozinho; tem que haver discussao entre todos
os agentes da cidade, sem exce~ao, perceber
como deve ser feito. Eperfeitamente razoavel
que a primeira fase do projeto dure 10 anos e
nao significara um encargo demasiado elevado
para os cofres do municipio. Este e um projeto
perfeitamente exequivel eo financiamento
possivel, atraves das plataformas tradicionais, seja
nos fundos comunitarios, nos fundos estatais de
desenvolvimento ou outro.

Nao, sao urgencias para o futuro. Braga nao
necessita de um metro superfkie, mas pode
encontrar uma solu~ao muito interessante, com
um ter~o do investimento e um resultado muito
bom. Ha uma rela~ao muito afetiva da popula~ao
com os meios de transportes. Acredito que e
possivel instalar na cidade o Bus Rapid Transit
[BRT), um metro sem carris, com uma tecnologia
inovadora. Sera o primeiro do pals que, por
exemplo, Paris esta a implementar tambem.

a

Segundo disse recentemente, sera um
projeto para custar cerca de 135 milhoes
de euros. Quais as especificidades e qual a
liga~ao com as areas urbanas envolventes,
como Guimaraes ou Famalicao?

0 projeto surgiu dos TUB ou foi desafiado
pela camara de Braga?

Eu conhe~o o Dr. Ricardo Rio ha pouco tempo,
depois de 2010. Fiquei surpreendido como
convite, ate porque eu ja tinha decidido que nao
volta ri a a aceitar um cargo por nomea~ao. Eu
penso que a ddade necessita de ser respeitada
e tem que ser orientada com a dignidade que
merece e a hist6ria obriga. Braga necessita
de encontrar novas so l u~oes de mobilidade,
alternativas ao autom6vel que perm ita reduzir
o tratego em 25%; o numero de pessoas a
utilizar transportes publicos tem que duplicar nos

Transformamos
a Pedra para podermos
acrescentar valor
asua cozinha

..

No entanto, para avan~ar sera necessano
ter enquadramento nos fundos europeus...

0 projeto esta em discussao, perceber qual a
linha regrante atraves da qual todas as l iga~oes
serao feitas para t ornar a cidade funcional. Neste
momento, estamos a centrar-nos no centro da
cidade e, a partir dai, fazer a liga~ao as restantes
centralidades. Temos que nos concentrar na
questao logistica, perceber as necessidades das
pessoas.

Ha pouco tempo, lan~ou a ideia de que seria
possivel e viavel um metro a superficie a
semelhan~a do que existe no Porto. Quando
o convidaram para assumir os Transportes
Urbanos de Braga (TUB), ja havia essa ideia?

.

pr6ximos 10 anos, tem que haver vias clicaveis
para 10 mil pessoas, daqui a 5 anos ...

Ja ha imensa informa~ao nesse sentido, os
pareceres sao imensos e ha alguem que tem que
catalogar essa informa~ao e trata-la de forma
que as entidades percebam e se agreguem. Ha
uma institui~ao em Braga que tem a voca~ao
para operacionalizar esse processo, porque
tem um conhecimento muito grande da cidade
adquirido ao Iongo dos anos, que sao os TUB, a
que se junta a visao estrategica do municipio. Ha
um futuro que tem que ser construido com novos
protagon istas.

Qual seria o prazo de execu~ao?
0 prazo inicial esta previsto para 10 anos, sendo
que a apresenta~ao do projeto estara disponivel
ate fina l deste ano.

Com um or~amento de cerca de 9 milhoes
de euros, e possivel fazer um bom servi~o a
cidade?
Sim, penso que sim. A nlvel de cobertura
territorial, sim, prestamentos um bom servi~o. No
transporte urbano, nao, temos um mau servi~o.
Eesse o trabalho que estamos a desenvolver,
para melhorar urgentemente o servi~o que
prestamos. Se analisarmos o indice de polui~ao e
ruido e lhe juntarmos os pontos de sinistralidade,
percebemos quais as zonas onde temos que
intervir.

Vai ser possivel criar pontos interfaces
urbanos, onde se possa deixar o carro e
apanhar o BRT?
Sim, tem que ser possivel. Nao podemos pensar
numa cidade sustentavel e com uma nova
mobilidade sem eliminar os carros da cidade.

As

institui~oes da

cidade apoiam o projeto?

Envolver os parceiros e um assunto fundamental
e uma pnitica absolutamente necessaria. Tem
havido encontros com institu i~oes como as
Universidades, as associa~oes empresariais, de
varios players importantes na cidade.

cr www.alpstone.com.pt

"Queremos duplicar o
numero de passageiros nos
pr6ximos 10 anos"
Por exemplo, a rua de S. Vitor e Rua D. Pedro
V, um dos pontos negros da cidade a nivel de
mobilidade: como acha que se pode inte rvir de
forma a resolver aquele problema'?

Eestimulante e desafiante intervir espa~os mais
complicados, ate porque achamos que, para criar
uma cidade com melhor mobilidade, teremos que
resolver primeiro varios pequenos problemas. A
Rua D. Pedro V, por exemplo, tern 54 lugares para
autom6veis, que impede uma boa circu l a~ao,
mas tambem temos que pensar na logistica das
pessoas que moram ali, pessoas com dificuldades
de locomo~ao. Temos que estudar, caso a caso, e
falar com as pessoas que Ia moram. Por outro Iado,
temos que perceber que, naquela rua, passam B mil
passageiros, diariamente. Nao sera por causa de 54
carros que vamos impedir a passagem desse numero
de pessoas, e no futuro o dobro, mas teremos que
compatibilizar todos os interesses. Nao somos a unica
cidade do mundo com problemas. Se dermos um
born servi~o de transportes publicos, que passassem
de 5 em 5 minutes, provavelmente ja nao haveria
necessidade de ter ali aqueles carros.

retirar os veiculos da cidade. No entanto, nao
podemos dizer as pessoas para deixar o carro, se nao
Ihe damos uma alternativa val ida.

BRT?

Numa epoca de conten~ao de custos, que
esfor~os estao a ser feitos para equilibrar as
contas da empresa? Sei que ja conseguiram
reduzir gastos em cerca deS mil euros mensais,
com pequenos ajustes ...
Com ideias low coast e pouco dinheiro, conseguimos
fazer muito. Temos uma frota envelhecida, com cerca
de 16 anos, que tern que com~ar a ser renovada.
Ha 10 anos consecutivos que estavamos a perder
passageiros. Este ano, conseguimos reverter a
situa~ao, sem investir muito dinheiro. N6s precisamos
de clientes, mais rece itas. Por isso, fizemos um esfon;o
pintar os autocarros, os motoristas com melhor
apresenta~ao e forma~ao para reduzir sinistros.

Se considera que esta mal servido, porque nao
criar novas linhas?
E estamos a trabalhar nisso. 0 novo sistema regrante
vai permitir criar interfaces para ligar ao BRT, a
nascente e a poente, que sao fundamentals para
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Em Abril deste ano, receberemos em Braga o FICIS
que sera importantissimo para afirmar a regiao
como um polo de atracao de dimensao internacional
no dominic das comunidades inteligentes e
sustentaveis. Contara com a presen~a de especialistas
e lideres de opiniao que partilham os mais recentes
desenvolvimentos, resultados e estrategias tambem
na area da Mobilidade Urbana Sustentavel.

Como funcionara o tra~ado ancora - desde a
Universidade do Minho ate perto do E'Leclerc'?
A atratividade desta l iga~ao dependera da
capacidade da Cidade oferecer, a quem a utiliza, um
servi\O tao em linha reta quanto possivel desde a
Universidade ate a saida para Barcelos, em Ferreiros.
Haque atravessar a Av. Julio Fragata, permitir o
duplo sentido na Rua dos Biscainhos e cruzar a
zona pedonal no Centro da Cidade, adotando as
tecnologias inovadoras hoje disponiveis.

Serao necessarias obras de fundo, a ponto de
alterar a fisionomia da cidade'?
A Cidade e um espa~o econ6mico que vive do seu
patri m6nio. A inser~ao urbana e fundamental para
resolver as dificuldades de implanta\ao de paragens
na Rotunda do Santos da Cunha, na Rotunda das
Piscinas ou no cruzamento da Rodovia com a AV. da
liberdade. As pessoas tern de aceder as paragens por
percursos seguros que valorizem as pre-existencias.

Quais sao os pontos cerebrais da cidade?
A esta~ao de caminhos-de-ferro e um caso notavel
em Braga. Temos 12 liga\oes diarias a lisboa, temos
um aeroporto e o Porto de Leixoes a 35 minutes.
Temos, tambem, uma rede viaria fantastica. Os
pontos nevralgicos da cidade sao a Esta~ao de
Comboios, a Rodoviaria, a Universidade do Minho,
o Hospital eo Centro hist6rico. Temos alguns pontos
ainda mal servidos, como e o caso de Lama~aes,
por exemplo, onde se utiliza maioritariamente o
transporte individual.

Qual vai ser a importancia da Feira
lnternacional das Comunidades lnteligentes e
Sustentaveis para a configura~ao do projeto

A manuten~ao das especificidades de cada

comunidade que com poe a cidade, das suas
rotinas geograficas, serao preservadas? Muitas
vezes sao esquecidas, nomeadamente na
constru~ao de grandes obras publicas...
Ter mais autocarros mais pequenos seria uma
solu~ao para reduzir custos?
Nao, queremos mais clientes, isso sim. Esses
autocarros sao muito especificos para determinados
percursos, mas o nosso esfor\O deve ser sempre que
os cidadaos deixem o carro em casa e escolham o
transporte publico.

As grandes obras publicas em Braga criaram cicatrizes
na cidade como seja a Av. Julio Fragata que cortou
a cidade. Ja a Rodovia tinha a tinha dividido. Hoje o
desafio e Fazer Cidade unindo todas as partes desta
cidade dividida.

Profissionais em :

Equipamento Hoteleiro I Frio Industrial I Ar Condicionado

''E absolutamente
necessaria que Braga
seja uma cidade
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CURTAS
Tempos Livres: " Ler e refletir. Gosto de
Qual o papel das ciclovias no projeto BRT'?

Hoje a Cidade da prioridade ao autom6vel. A
nova prioridade eo peao e ao ciclista. Como
aspiramos a ter 10 mil utilizadores regu lares de
bicicletas os projetos de i nser~ao urbana do BRT
terao de integrar esta nova rea lidade.
Qual acha que podera ser o impacto,
a nivel economico e ambiental, de um
projeto desta envergadura'?

Ao nivel econ6mico rep resenta uma redu~ao
drastica de custos para as fam ilias que hoje
gastam 3 mil euros por ano em mobilidade.
Para as empresas e i nstitui~oes da Cidade e
uma oportunidade. Se falarmos em dinheiro
ganham os TUB as empresas e as familias. Mas,
os maiores ganhos serao em qualidade de
vida com a redu~ao do ruido, da polui~ao e da
sin istra lidade.
Qual acha que vai ser o periodo temporal
de adapta~ao da cidade ao novo sistema
de mobilidade'?

As cidades estao sempre a mudar, a adaptar-se
as novas realidades tecnol6gicas e sociais. Foi

sempre assim e no futu ro Braga continuara a
viver numa adapta~ao constante.

faze r jogging."
Livro: "Eiogio da Loucura", Erasmo de
Roterdao

De que forma a popula~ao vai ser cham ada
a ter uma palavra em todo o processo'?

Filme: "Nenhum em particular"

Temos realizado mult iplas iniciativas com
vista a mobilizar a opiniao publica, os lideres
de opiniao e os decisores. Os programas,
amplamente divulgados pela comun i ca~ao
social e redes sociais com foram os "pequeno
a l mo~o com .." eo "Ouvir a Cidade" sao bons
exemplos de que ja o estamos a fazer.

Clube: "SC Braga"

Sera o engenheiro Baptista da Costa a
inaugurar o BRT'?

PERFIL

Penso que nao, mas espero lan~ar as primeiras
pedras e ser convidado para a inaugura~ao
[risos].

Jose BAPTISTA DACOSTA (1955)

Se houver altera~ao na orienta~ao politica na
Camara, o projeto pode estar em risco?
Nao. Penso que ha concerta~ao entre todos os
agentes, inclusive, no plano politico. 0 futuro
nao pode ser adiado por orienta~oes polit icas,
porque todas as cidade do mundo que querem
ser sustentaveis estao air neste caminho.

Religiao: "Acredito em varias coisas"
Lema: "Perseveran~a"
Gastronomia: "Nao ha nada que me fa~a

perder a cabe~a".

Administrador da empresa municipal
Transportes Urbanos de Braga.
Doutorado em Organiza~ao e Gestao de
Empresas pela Universidade de Sevilha,
MBA pelo Institute Frances de Gestao e
engenheiro pela Universidade do Porto.
Ex- administrador do Porto de Leixoes
Ex-diretor da empresa Metro do Porto

