PLANOS DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

PMT’S
MOVIMENTO INTELIGENTE

O que são os PMT’s?
O desenvolvimento de uma
estratégia adequada de
planeamento e gestão da
mobilidade deve ser entendida
como uma das competências
fundamentais das Comunidades
Urbanas e dos Municípios.
Os padrões atuais de mobilidade
tem associados impactes ambientais
negativos decorrentes da excessiva
utilização do automóvel, mas
também implicações negativas na
economia, na promoção da coesão
social e na qualidade de vida das
populações, que importa contrariar.
A promoção de uma maior
sustentabilidade na mobilidade
implica uma abordagem integrada
que entre em consideração com as
diferentes vertentes de atuação,
recomendando-se para tal, o
desenvolvimento de Planos de
Mobilidade e Transporte.

Um PMT é um instrumento de planeamento que estabelece a estratégia
global de intervenção da organização das acessibilidades e gestão da
mobilidade num determinado território, e tem como missão
desenvolver ações e medidas que contribuam para a implementação e
promoção de um modelo de mobilidade mais sustentável que seja:




Compatível com o desenvolvimento económico;
Indutor de uma maior coesão social;
Orientado para a proteção do ambiente e eficiência energética.

Em diversos Programas Operacionais a sua existência é um requisito ao
financiamento das ações.
No PMT é desenvolvida a estratégia de planeamento e gestão das
acessibilidades, o que passa pela definição das propostas relativas à
organização das redes rodoviárias, gestão do estacionamento e logística
urbana, pela organização dos transportes públicos e interfaces de
transporte, pela organização das redes de modos suaves estruturantes,
tendo presente a compreensão dos usos do solo atuais e futuros.
Estes incluem propostas de intervenção física, de organização das
ofertas de transporte (e.g., um novo serviço de transporte coletivo), mas
também propostas relacionadas com a melhor gestão das redes
existentes ou com a promoção de alterações nos comportamentos
atuais dos diferentes atores.
São sempre declinados em Planos de Ação, em que são identificados os
custos (e receitas, quando existem), o cronograma de faseamento e a
identificação das modalidades de financiamento a que se poderá
recorrer que facilitam substancialmente a sua execução.

PLANOS DE
MOBILIDADE
PMT’S

EXPERIÊNCIA
SELECIONADA
Enquadramento Nacional

 Diretrizes Nacionais para a
Mobilidade (2011, IMT)
 Guia para a elaboração de
Planos de Mobilidade e
Transportes (2011, IMT)
Contexto Regional
 Plano de Mobilidade e
Transportes para a Região de
Aveiro (2011/2014, CIRA)

UMA VISÃO INTEGRADA DA MOBILIDADE
A grande mais-valia dos PMT é
a sua vocação integradora,
que permite:
 Um correto diagnóstico
das carências dos
sistemas;
 A priorização de
intervenções;
 A implementação de
um plano de ação;
 A monitorização de
resultados e
introdução de
eventuais ajustes no
sistema.

Contexto Concelhio – Concelhos
de maior dimensão
 Plano de Mobilidade de Lisboa
(2004, CML)
 Plano de Mobilidade de Oeiras
(2006/2007, CMO)
 Plano de Mobilidade de Cascais
(2009/2011, CMC)
Contexto Concelhio – Concelhos
de dimensão média
 Plano de Mobilidade de Olhão
(2011/2012, CMO)
 Plano de Mobilidade para
Santarém (2003, CMS)

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: susana.castelo@tis.pt | faustino.gomes@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
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A TIS é uma consultora na área de mobilidade e transportes focada na elaboração e produção de estudos, pareceres, projetos e cartografia, formação e comercialização de software,
relativos a sistemas de transportes e sua inserção territorial e ambiental. A sua oferta inclui Engenharia de Tráfego, Planeamento Urbano e Regional, Transportes Coletivos,
Mobilidade Sustentável, Energia e Ambiente, Logística, Economia de Transportes, Regulação e Políticas e Inovação.

