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Balanço das medidas de mobilidade ativa

PAMUS - Algarve

Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Ciclável –

Encontro Regional do Algarve 

Faro, 13/05/2021



Eixo Prioritário  3 – Promover a Sustentabilidade e a Eficiência 

dos Recursos

Objetivo Temático 4 – Apoiar a transição para uma economia de baixo teor 

de carbono em todos os setores

Prioridade de investimento 4.5 – Promoção de estratégias de baixo teor de

carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas

incluindo a promoção da mobilidade urbana intermodal sustentável, e medidas de

adaptação relevantes ( FEDER )

Resultados a obter :

• Redução de CO2;

• Alteração dos comportamentos dos cidadãos, aumentando a utilização de modos

suaves/mobilidade ativa no seu dia a dia.

Objetivo Específico – Estimular iniciativas direcionadas para a redução de

emissões CO2 e promover a descarbonização da economia e da sociedade,

apoiando o desenvolvimento de modelos e sistemas de transportes ecológicos

com baixo teor de carbono, medidas de sequestro de carbono e novos padrões

de consumo energético.



Projetos Públicos e Politicas do Território

(Prioridades de Investimento/ Domínios) – Dotações Disponíveis – pós-reprogramação
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Sustentabilidade

Eficiência Energética 
em Infraestruturas e 
Edifícios Públicos 

(4.3)

4,1 M€

Mobilidade Urbana 
Sustentável 

(4.5)

7,3 M€

Políticas do 
Território

Política de Cidades  

(6.5 e 9.8)

16,5 M€

Baixa Densidade  
(8.9)

9 M€

Património Natural e 
Cultural        

(6.3)

15,5 M€

Redes de 
Infraestruturas e 
Equipamentos 

Públicos

Saúde e Apoio 

Social            

(9.7)

7,5 M€

Educação 

(10.5)

17,5 M€

Modernização 
Administrativa e 

Capacitação

Modernização 
Administrativa 

(FEDER)

(2.3)

9,3 M€



Implementação:

• Concurso aberto em 2015 pela CCDR (Autoridade de Gestão do PO) para a realização de

Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) de escala subregional;

• Aprovação de 1 candidatura da responsabilidade da CIM-AMAL, em parceria com todos

os Municípios – Nov. 2015;

• Foram elaborados 3 Planos de Ação para cada uma das 3 bacias de emprego regionais:

Sotavento, Algarve Central e Barlavento, integrados no PAMUS Algarve;

• Entrega dos Planos após aprovação no âmbito da AMAL e resolução de condicionantes de

aprovação (Nov. 2017);

• Aprovação da AG e abertura de concurso para candidatura das operações (Julho 2018);

• Aprovação de operações e início de execução em 2018.
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Eixo 3 - Promover a sustentabilidade e eficiência dos recursos

PI 4.5 – Mobilidade Sustentável



Articulação 

Transfronteiriça

Planos Concelhos

Sotavento* Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António

Algarve Central Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira

Barlavento Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo

*com articulação transfronteiriça

PAMUS - PLANOS DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Planos de Ação (PAMUS): 1ª Prioridade: Inv. Total: 16.028.548€

FEDER: 8.014.274€

Dotação PI (4.5):

14 Milhões de Euros

7 Milhões de Euros

Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)
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Eixo 3 - Promover a sustentabilidade e eficiência dos recursos

PI 4.5 – Mobilidade Sustentável

Tipologias de Ação (Previstas no PO / RE SEUR – AAC operações)

 Construção de ciclovias ou vias pedonais (Investimento em “modos suaves”).

 Melhoria da eficiência da rede de interfaces de transporte (tendo em vista o reforço

da utilização do transporte público e dos modos suaves). Ex: Inclui medidas para a

melhoria da qualidade do serviço e a acessibilidade a peões e bicicletas e bolsas de

estacionamento, mas exclui material circulante.

 Integração tarifária multimodal e melhoria de soluções de bilhética integrada.

 Estruturação de corredores urbanos de procura elevada.

 Sistemas de Informação aos utilizadores e Sistemas de Gestão para soluções

inovadoras e experimentais de transporte, menos poluentes.

 Outras ações que contribuam para a redução dos GEE (sinalética, alterações de

circulação, organização de tráfego).
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Balanço operações PAMUS com apoio dos FEEI (PO Algarve)

Medidas AAC/RE/PAMUS
Previsto em PAMUS Algarve Operações apreciadas

Nº Investimento FEDER Nº Investimento FEDER

a) Construção de ciclovias ou vias pedonais 40 11.555.939 5.777.970 24 10.708.584 5.354.292

b) Melhoria da eficiência da rede de interfaces de 

transporte 
10 1.519.869 759.935 1 494.163 247.082

c) Integração tarifária multimodal e melhoria de 

soluções de bilhética integrada
a) a) - - -

d) Estruturação de corredores urbanos de procura 

elevada
a) a) - - -

e) Sistemas de Informação aos utilizadores e 

Sistemas de Gestão para soluções inovadoras e 

experimentais de transporte, menos poluentes

12 1.348.233 674.117 2 150.112 75.056

f) Outras ações que contribuam para a redução dos 

GEE 
19 1.604.506 802.253 3 426.765 292.584

TOTAL PAMUS (Prioridade 1) 81 16.028.548 8.014.274 30 11.779.623 5.969.013

a) Previsto apenas em prioridade 2
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a) Construção de ciclovias ou vias pedonais

b) Melhoria da eficiência da rede de interfaces de transporte

• Concessão do serviço publico de transporte rodoviário de passageiros

c) Integração tarifária multimodal e melhoria de soluções de bilhética integrada

• PART – Plano de Apoio à Redução Tarifária

• Passe Intermodal

d) Estruturação de corredores urbanos de procura elevada

e) Sistemas de Informação aos utilizadores e Sistemas de Gestão

• Transporte flexível

• Plataforma de informação ao público

f) Outras ações que contribuam para a redução dos GEE

• Plano de Mobilidade Turística

Outras ações de Mobilidade Urbana Sustentável em desenvolvimento

(AMAL)
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tel.: +351 289 895 200

www.algarve.portugal2020.pt
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e-mail: geral@amal.pt
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