MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Planos Estratégicos
MOVIMENTO INTELIGENTE

Os Planos de Mobilidade e Transportes são instrumentos de Gestão e compreensão com o intuito de integrar
as diferentes áreas de atuação dos sistemas de transportes (rede viária e estacionamento, sistema de
transporte coletivo e modos suaves), tendo em consideração os usos do solo existentes e previstos, como
objetivo do desenvolvimento de um modelo de acessibilidades mais sustentável e eficiente.
Na lógica do desenvolvimento sustentável, são consideradas naturalmente as preocupações ambientais e
de segurança, sem com isso pôr em causa a sustentabilidade económica das áreas de intervenção.
Estes planos permitem identificar um conjunto de medidas que melhor se adaptem para atingir os objetivos,
estabelecendo, de forma clara e inequívoca, a sua calendarização, estimativa de investimento e vantagens
potenciais.
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A gestão da mobilidade é cada vez mais entendida como um instrumento de planeamento, seja porque
as atuais opções modais têm associadas importantes impactes ambientais, seja porque as ineficiências
de funcionamento dos sistemas têm implicações negativas na economia, na promoção da coesão social
e na qualidade de vida das populações.
A alteração dos atuais padrões de mobilidade implica a consideração de diferentes vertentes de
atuação, e por isso, é fundamental apostar na realização e implementação de planos de mobilidade,
planos de deslocação urbanas ou planos locais de transporte.
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Precisa de apoio nesta área?
Confie nos mais de 20 anos de experiência da TIS a criar soluções sustentáveis, integradas e
all-in-one na área de mobilidade e transportes
O seu contacto na TIS: diogo.jardim@tis.pt |susana.castelo@tis.pt

Portugal - Av. Marquês de Tomar 35, 6ºDto, 1050-153 Lisboa | T +351 21 3504400
Brasil - R. Gilberto Studart, 728, 2º, 60190-750 Fortaleza | T +55 8 532 492 903
Brasil - R. da Consolação, Nº 2904, 01416-000 Cerqueira César São Paulo

global@tis.pt |global@tis.br.com | www.tis.pt | www.tis.br.com
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