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O Plano de Mobilidade Turística da Região do
Algarve – PMTRA – tem como objetivo apoiar
a AMAL no desenvolvimento de uma estratégia
de curto e médio prazo para as infraestruturas
e serviços de transporte e mobilidade na
região.

O PMTRA enquadra-se no Projeto RIA – Região
Inteligente Algarve, o qual é financiado pelo
Fundo Social Europeu.

1. ENQUADRAMENTO
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Os objetivos deste Plano contribuem para alcançar os
objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU,
nomeadamente através:

• Da criação de infraestruturas resilientes com recurso às
tecnologias de informação e comunicação, que apoiem o
desenvolvimento económico e o bem-estar das pessoas,
com foco na equidade social

• Do acesso universal ao transporte

• Da adoção de estilos de vida mais ativos e da diminuição
do tráfego automóvel

• Do apoio de relações económicas, sociais e ambientais
positivas entre áreas urbanas e periurbanas, reforçando o
planeamento regional de desenvolvimento.

• Da introdução de uma melhoria da eficiência do sistema
de transportes e da redução do consumo de combustíveis
fósseis.

1. ENQUADRAMENTO

Objetivos de desenvolvimento Sustentável da ONU. 
Fonte: ONU
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Este plano assenta nos objetivos e metas de
âmbito nacional e europeu, no contexto de
combate às alterações climáticas:

• A Lei de Bases do Clima (Lei 98/2021)

• O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050
(RNC2050)

• O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

• A Estratégia Europeia de Mobilidade Sustentável e
Inteligente:

• Tem por base o Pacto Ecológico Europeu 

• Tem a ambição de tornar as viagens associadas 
ao turismo mais ecológicas, inteligentes e 
resilientes a choques e crises, (como foi a 
pandemia).

1. ENQUADRAMENTO
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• O Plano está organizado em quatro fases

• Privilegiou-se a componente da participação e
auscultação das partes interessadas, mediante
o desenvolvimento de reuniões de trabalho e
workshops com os principais interlocutores
da região nas diversas fases do Plano

• O estudo apoiou-se na compilação de dados
públicos, mas também nos vários estudos
desenvolvidos na região

• Foram realizados inquéritos à mobilidade dos
turistas: inquéritos presenciais durante a
Páscoa e inquérito online (que ainda se
encontra em curso)

Fase 2 | Objetivos, Metas, Propostas 
e Monitorização do Plano

Fase 0 | Planeamento

Fase 3 | Relatório Final

Fase 1 | Caracterização e 
Diagnóstico

1. ENQUADRAMENTO
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2. DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE TURÍSTICA

• Ideação de Personas Turísticas que
visitam o Algarve em turismo;

• Procurou-se recriar padrões de
mobilidade das personas turísticas para
tornar mais fácil identificar as suas
necessidades no decorrer da sua
“experiência turística” no Algarve;

• Foram desenvolvidas 8 personas, com
perfis e padrões de mobilidade
distintos;

Faixa 
etária

Jovem

Adulto

Sénior

Perfil de 
consumo

Baixo

Médio

Elevado

País de 
Residência

Portugal

Estrangeiro

Duração 
da estadia

Curta

Média

Longa

Constituição do grupo

Família sem 
crianças < 12 

Excursão

Família com 
crianças < 12 

AmigosCasal

Sozinho

Tipo de Alojamento

Casa 
própria

Hotel / Aparthotel 
/ Resort

Hostel

Camping
Casa alugada 
/ aloj. local 
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2. DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE TURÍSTICA

Família Silva: Família 
portuguesa com dois filhos 
adolescentes

Família Pereira: Família 
Portuguesa com uma 
criança

Os Schmidt: Casal Alemão 
reformado

Esther e Juan: Casal jovem 
a viajar sozinho

Grupo de reformados 
Irlandeses a viajar em 
excursão

Amigas/amigos do Reino 
Unido a viajar em grupo

Chloé: Nómada digital
Gonçalo: Trabalhador do 
turismo
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2. DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE TURÍSTICA

Chegadas/ 
partidas do 

Algarve

Mobilidade 
na Região

Informação 
e Marketing

Cooperação 
entre 

sectores

Áreas de atuação do PMTRA

O diagnóstico da mobilidade turística foi realizado tendo em conta as 4 dimensões abaixo e 
sintetiza-se na matriz SWOT seguinte 
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Chegadas e partidas do Algarve / Mobilidade na região
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• Infraestruturas de transportes nacional e internacional de qualidade

• Rede regional VAMUS de maior qualidade, a ser acompanhada da melhoria da oferta nas redes urbanas

• Desenvolvimento de novos suportes tarifários que procuram responder às necessidades dos turistas
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• Forte dependência do automóvel

• Ligações em comboio e da rede Expresso não oferecem ligações adequadas nos diversos horários e com 
tempos de viagem muito longos para os concelhos mais afastados do eixo central

• Rede de TP ainda não assegura a conectividade a toda a Região

• Insuficiência de horários restringem a mobilidade dos trabalhadores no setor turístico

• Material circulante ferroviário envelhecido e baixas frequências do serviço ferroviário, constituem um 
desincentivo à sua utilização

• Acessibilidades ao aeroporto em TP são muito limitadas, “forçando” a uma utilização massiva do automóvel

• Gestão deficiente do estacionamento e excesso de espaço dedicado à circulação e estacionamento automóvel

• Reduzida expressão das redes pedonais e cicláveis de qualidade, bem como das infraestruturas de apoio

• Cobertura da rede de rent-a-cars desequilibrada, demasiado concentrada no aeroporto

2. DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE TURÍSTICA
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2. DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE TURÍSTICA

Chegadas e partidas do Algarve / Mobilidade na região
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• Tendência crescente para a adoção de estilos de vida não dependentes do TI

• Projetos de investimento nacionais na ferrovia podem reduzir os tempos de viagem

• Metas de redução de emissões pode constituir-se como um fator de aceleração da mudança da estratégia de 
mobilidade na região

• Existência de linhas de financiamento para o desenvolvimento de soluções de transporte mais sustentáveis 

• Caso seja  implementado, o projeto de TPSP no eixo Olhão – Faro – Aeroporto – Universidade – Parque das 
Cidades – Loulé (estudo preliminar), melhorará substancialmente a mobilidade neste eixo e na região

• Soluções de telemática para transportes irão contribuir para melhorar a gestão da mobilidade

A
m
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s • Desenvolvimento urbanístico não promove o uso do transporte público ou dos modos ativos

• Manutenção da estratégia de mobilidade focada no automóvel

• Grande dependência do automóvel entre os residentes e pouca tradição local de uso dos modos ativos
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2. DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE TURÍSTICA

Informação e Marketing
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• Melhorias significativas na Informação que é prestada ao público pela operação da rede VAMUS
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• Informação insuficiente/inexistente sobre a oferta de TP rodoviário em algumas paragens

• Informação sobre os diversos serviços de transporte dispersa e desagregada

• Ausência de informação em tempo real sobre atrasos e disrupções do serviço de TP

• Inexistência/insuficiência de sinalética direcional para percursos pedonais e cicláveis em meio urbano

• Ausência de informação sobre disponibilidade de estacionamento automóvel ou de bicicletas
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• Integração de informação dos vários sistemas de TP presentes no Algarve

• Maior digitalização da mobilidade, através do surgimento de soluções de Mobility as a Service - MaaS

A
m
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ça

s • Investimento insuficiente para a promoção dos modos ativos

• Dificuldade em atualizar a informação por parte dos operadores de transportes e assegurarem a sua 
articulação
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2. DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE TURÍSTICA

Cooperação entre sectores
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• Existência de websites em que se procura a integração entre a informação turística e de transportes

• Criação de passes turístico da Rede Vamus e da CP demonstra que as AT e os operadores têm consciência da 
importância do turismo para a sua atividade

• Procura turística dos TP pode contribuir para a existência de um serviço homogêneo ao longo do ano
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• Fraca articulação entre entidades no planeamento da promoção do transporte público

• Falta de informação/informação desatualizada sobre opções de TP em pontos de interesse turístico
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• Crescente procura por um turismo mais sustentável fomenta a adoção de opções de mobilidade mais sustentáveis 
e viabiliza a sua implementação

• Procura por atividades de caminhada e bicicleta são uma oportunidade para melhorar as infraestruturas de apoio 
a estas atividades, as quais poderão ser utilizadas pelos residentes e trabalhadores nas suas deslocações

• Crescente disseminação de soluções de mobilidade elétrica, favorecendo uma redução dos seus custos

• Expansão da rede de postos de carregamento para veículos elétricos
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• Manutenção das dificuldades de articulação entre os gestores da rede de transportes e o setor do turismo



III | CENÁRIO DE FUTURO CONCERTADO
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“Como vai evoluir a mobilidade 
turística no Algarve?”

Tendências futuras 
do turismo e da 
mobilidade

Variáveis exógenas

“O que devemos mudar para que 
os turistas possam optar por uma 

mobilidade mais sustentável?”

3. CENÁRIO DE FUTURO CONCERTADO

Cenário de futuro 
concertado

Workshop com as 
partes interessadas
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3. CENÁRIO DE FUTURO CONCERTADO

Poder de compra
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III | OBJETIVOS E METAS
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3.1 OBJETIVOS E AMBIÇÕES EUROPEIAS

Pacto Ecológico Europeu

Estratégia para a 
Mobilidade Sustentável e 

Inteligente

Definidas metas para 
2030, 2035 e 2050, 
em termos de: 
Redução das emissões 
de CO2 (veículos com 
emissões nulas) –

Viagens em transporte 
coletivo até 500 km 
devem ter emissões 
nulas e cruzeiros com 
emissões nulas estão 
no mercado até 2030

Estratégia da UE para a 
adaptação às alterações 

climáticas

Meta de pelo menos 30 
% do financiamento para 
a ação climática

> Adaptação no quadro 
financeiro plurianual 
para 2021-2027 e de 
pelo menos 37 % no 
âmbito do Mecanismo 
de Recuperação e 
Resiliência

Lei Europeia em matéria 
de Clima

Meta de redução das 
emissões líquidas de 
gases com efeito de 
estufa de 55% até 
2030 e de 90% até 
2055.

Objetivo 55

Meta de redução das 
emissões líquidas de 
gases com efeito de 
estufa de 55% até 
2030.

Alinhar a legislação 
europeia pelo 
objetivo para 2030. 

Visão Zero Europeia 
(Segurança Rodoviária)

Iniciativas legislativas

Meta: Quase 
eliminação da vítimas 
mortais em acidentes 
rodoviários em 2050
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3.2. OBJETIVOS E AMBIÇÕES NACIONAIS

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050

Estratégia Nacional para a 
Mobilidade Ativa Ciclável

Metas quota modal  do 
modo ciclável:

 Nacional: 2025: 3 %  | 
2030: 7,5% 

 Nas cidades: 2025: 4%  | 
2030: 10%

Metas Extensão da rede 
ciclável:

2025: 5000 km | 2030: 10 
000 km

Acidentes com bicicletas

2025: -25% |2030: - 25 %

Estratégia Nacional para a 
Mobilidade Ativa Pedonal *

Metas Quota modal do modo
pedonal:

2027: 25% | 2030: 35%;

Metas de transformação do 
espaço pedonal acessível a 
todos:
2022 – 2024: Levantamentos 
das condições de em todas as 
centralidades urbanas do país 
(…) | 2027: Incremento de 30% 
| 2030: Incremento de 50%.

Metas de redução do 
sedentarismo

2024: Diminuição em 5%| 
2027: Diminuição em 10%| 
2030: Diminuição em 15%

Visão Zero 2030

Metas de redução do 
número de mortes e 
feridos:

2030: 50%

2050: 0 mortos

Lei de Bases do Clima

Metas de redução das 
emissões de CO2 em 
comparação com o ano 
base de 2005:

 55% até 2030

 65% - 75% até 2040

 Redução de, pelo 
menos, 90% até 2050

Plano Nacional de Energia e Clima

* Em consulta pública
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3.3. OBJETIVOS A ALCANÇAR COM O PMTRA

Potenciar soluções de transporte que promovam a competitividade do Algarve, a
resiliência territorial e a preservação dos recursos naturais

Aumentar as opções de transporte multimodais e eficientes, tendo em conta a
sazonalidade do turismo

Consciencializar para a adoção de padrões de mobilidade mais sustentáveis

Promover uma mobilidade mais inclusiva e o uso dos modos ativos e transportes
partilhados

Aumentar a cooperação entre o turismo e a mobilidade para um aumento
sustentado do turismo
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Quota modal do TP nas 
chegadas e partidas do 
aeroporto

Quota do TC: Comboios+ 
Expressos (valores estimados)

Melhorar segurança 
rodoviária

2% 10% 15%- 20%

+1 pp + 1 pp +5 pp + 3 pp10% 9%

3.3.2 METAS PARA AS CHEGADAS E PARTIDAS DO ALGARVE

HORIZONTE TEMPORAL ATUALMENTE MÉDIO -PRAZO| 2027 LONGO-PRAZO | 2032

Número de acidentes e vítimas mortais tendencialmente igual a Zero
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HORIZONTE TEMPORAL ATUALMENTE MÉDIO -PRAZO| 2027 LONGO-PRAZO | 2032

% de turistas a usar o TPR
6% - 10% 10% - 12% 15% - 18%

% de turistas a usar o 
comboio

1% - 4% 4% - 5% 6% - 10%

% de turistas a usar a 
bicicleta/ trotinete 4% - 20% 8% - 25% 12% - 35%

% de turistas a andar a pé
31% - 52% 35% - 60% 40% - 75%

3.3.3 METAS PARA A MOBILIDADE NA REGIÃO

Melhorar segurança 
rodoviária

Número de acidentes e vítimas mortais tendencialmente igual a Zero



IV | SÍNTESE DAS PROPOSTAS
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4. PROPOSTAS DO PMTRA

Chegadas/ 
partidas do 

Algarve

Mobilidade 
na Região

Informação 
e Marketing

Cooperação 
entre 

sectores

Áreas de atuação do PMTRA

Síntese das propostas organizadas pelas 4 áreas de atuação:
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Chegadas/ 
partidas do 

Algarve

Propostas
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Serviços Expresso com ligações mais diretas no Algarve Operadores Reduzida

Aumentar a frequência dos serviços ferroviários, com a aposta de novos 
serviços Alfa

IP | CP Reduzida

Modernização da Linha do Algarve e do material circulante IP | CP Reduzida

Avaliar a viabilidade de uma ligação ferroviária de ligação a Espanha no 
eixo Faro - Huelva

IP | CCDR 
Algarve

Reduzida

Promover uma maior utilização do transportes públicos nas viagens a partir de Lisboa, Porto, Sevilha e Huelva
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Contribui para os objetivos 
do PMTRA:

1
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Expandir a rede Aerobus aos principais polos turísticos do
Algarve, com melhoria dos horários e frequências

AMAL | Operador 
da rede VAMUS

Elevada

Desenvolver um serviço de TPSP que ligue o Aeroporto às
principais cidades do Algarve e à rede ferroviária estruturante

CCDR Algarve Moderada

Aumentar a acessibilidade em transportes públicos entre o Aeroporto de Faro e os principais destinos turísticos
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Contribui para os objetivos 
do PMTRA:

2

Chegadas/ 
partidas do 

Algarve
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Promover uma maior intermodalidade entre modos de transporte e afirmar a rede de interfaces estruturante
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Construir a Estação Intermodal do Algarve, contribuindo para a
distribuição dos fluxos turísticos com origem no Aeroporto, no modo
ferroviário e nos serviços Expresso

IP| CCDR | AMAL 
| Municípios | 

CP
Moderada

Desenvolver plano de interfaces para o Algarve, para promoção da
intermodalidade nos principais pontos nodais, através da integração
física e garantindo a minimização dos tempos de transbordo e a
integração tarifária e da informação.

CCDR | AMAL | 
Municípios

Elevada

Desenvolver rede de rent-a-car menos baseada no Aeroporto, que
permita a sua utilização por períodos mais limitados de tempo. Esta rede
deve evoluir para ser totalmente elétrica.

Operadores Reduzida

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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3

Chegadas/ 
partidas do 

Algarve
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Construir a ponte Alcoutim – Sanlúcar, sendo esta uma oportunidade
para criar um novo circuito turístico de âmbito transfronteiriço

CCDR | 
Municípios

Moderada

Construção de uma marina fluvial em Alcoutim, o que permitirá
aumentar a valorização turística do Guadiana

CCDR | 
Municípios

Elevada

Reforçar as ligações transfronteiriças de proximidade

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Chegadas/ 
partidas do 

Algarve

https://aponderingmind.org/2013/05/22/suspension-bridge/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Expandir e consolidar as redes cicláveis quer nos percursos de
natureza, quer nos principais aglomerados urbanos e nas ligações
entre estes.

CCDR | 
Municípios

Elevada

Criar a estratégia regional para a requalificação das redes pedonais e
definição de redes estruturantes nos centros urbanos e zonas de
interesse turístico

CCDR | 
Municípios

Elevada

Promover a mobilidade ativa dos turistas, através da consolidação das redes cicláveis e pedonais, bem como das 
infraestruturas de apoio

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:

Fonte: Eurovelo Portugal
Fonte: Eurovelo Portugal

5

Mobilidade 
na Região
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Disponibilizar cadeirinha e capacete no aluguer de bicicletas de
utilização partilhada

CCDR | 
Municípios

Elevada

Criar novos percursos de natureza e soluções que promovam a
preservação do espaço natural em zonas com maior densidade de
turistas (e.g: passadiços para prevenção do pisoteio de dunas).

Municípios Elevada

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:

Fonte Gulbenkian.pt

Passadiços do AlvorFonte: bttclub.pt

Mobilidade 
na Região

Promover a mobilidade ativa dos turistas, através da consolidação das redes cicláveis e pedonais, bem como das 
infraestruturas de apoio

5
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de  
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Criar sombreamento nos percursos pedonais e cicláveis. Criar mais
espaços verdes / naturais para a prática de desporto, estadia e lazer.

Municípios Elevada

Implementar infraestruturas e sistemas de apoio aos modos ativos,
tendo em consideração as necessidades dos turistas - e.g.
bicicletários, zonas de reparação, etc…

Municípios Elevada

Promover a mobilidade ativa dos turistas, através da consolidação das redes cicláveis e pedonais, bem como das 
infraestruturas de apoio

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:

Praia de Esmoriz | 
Fonte: TIS Av. Almirante Reis, Lisboa | Fonte: TIS Fonte: Biciway

5

Mobilidade 
na Região
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Introduzir medidas físicas de acalmia do tráfego (passadeiras
sobrelevadas, descontinuidade dos trajetos, estreitamento das faixas
de rodagem, portões de entrada, sistema de radares, etc…)

Municípios Elevada

Expandir as zonas de coexistência e as zonas pedonais, em centros
históricos e em zonas de elevados fluxos pedonais / turísticos

Municípios Elevada

Reduzir os pontos de conflito entre os diferentes modos de
transporte, nomeadamente entre as bicicletas e o peão em zonas de
elevado fluxo de peões (e.g: paredões, passadiços, etc…)

Municípios Elevada

Promover medidas de acalmia de tráfego e de segurança rodoviária

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:

Fonte:  www.pornichet-infos.fr Fonte:  www.pornichet-infos.fr 

Fonte: Copenhagenize.eu 

Superilhas | Fonte:  barcelona.cat

6

Mobilidade 
na Região
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Integrar a mobilidade de género no planeamento urbanístico,
nomeadamente através do desenho de espaços públicos seguros e
colocação de paragens de TP em locais que promovam vigilância
passiva e com iluminação adequada

Municípios Elevada

Criar plataforma eletrónica de reporte de situações de assédio sexual
ou de desconforto, que permita identificar os locais onde estes
ocorrem

AMAL / CCDR 
Algarve

Elevada

Promover uma mobilidade mais segura e inclusiva, em especial para mulheres que viajem sozinhas (turistas ou 
trabalhadoras)

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:

Fonte:  www.pornichet-infos.fr 

Fonte:  eit Urban Mobility
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Mobilidade 
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Implementar um sistema regional de bicicletas partilhadas: BIRA –
Bicicletas Integradas da Região do Algarve. Ponto único de acesso
com imagem comum, modular e escalável.

Municípios Elevada

Alargar os sistemas de micromobilidade partilhada a toda a região,
acompanhados de regulamentação regional

Municípios | 
operadores

Elevada

Promover soluções de mobilidade partilhada

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:

Fonte:  www.pornichet-infos.fr 
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Capitalizar as beneficiações que estão a ser realizadas na linha ferroviária 
do Algarve para aumentar o papel estruturante do comboio: reforçar a 
oferta e a qualidade do material circulante, melhorar a integração das 
estações com a envolvente e criar ligações em TP com os principais 
aglomerados

CP |AMAL | 
Municípios | 
operadores 
de TPR

Moderada

Criar serviços shuttle que respondam às necessidades dos turistas, em 
especial no acesso às praias (e.g. desde parques de estacionamento/ 
centro das localidades)

AMAL | 
Municípios | 
operadores 

de TPR

Elevada

Melhorar a oferta de transportes públicos existentes, criando soluções que respondam às necessidades 
especificas dos turistas

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Ampliar oferta de TPR ao final do dia e ao fim-de-semana, em especial 
nos circuitos de acesso a zonas mais turísticas, para dar resposta tanto às 
necessidades dos trabalhadores do sector do turismo, como às dos 
turistas

AMAL | 
Municípios | 
operadores 
de transporte 
| operadores 
turísticos

Elevada

Expandir e difundir os serviços de transporte flexível para zonas de baixa 
densidade em articulação com os operadores turísticos

Elevada

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Melhorar a oferta de transportes públicos existentes, criando soluções que respondam às necessidades 
especificas dos turistas9
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Qualificar e melhor a integração das paragens de transporte público no 
espaço urbano

Municípios Elevada

Requalificar cais fluviais e criar condições para acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida

Autoridades 
marítimas | 
municípios

Elevada

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Melhorar a oferta de transportes públicos existentes, criando soluções que respondam às necessidades 
especificas dos turistas9
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Fomentar a descarbonização dos veículos dos rent-a-car, promovendo a 
migração das frotas para veículos 100% elétricos

Municípios | 
Empresas 
rent-a-car

Moderada

Desenvolver opções de e-carsharing e e-moped
Municípios | 
Empresas

Moderada

Integrar nos próximos contratos de serviço de TPR de passageiros, frotas 
eléctricas ou de outras fontes de emissões zero

AMAL | 
Municípios

Elevada

Promover a descarbonização dos transportes na Região

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta
Entidades 
envolvidas

Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Implementar zonas de baixas emissões/ zero emissões, no sentido de se 
restringir gradualmente o acesso a veículos com motor de combustíveis 
fósseis (inicialmente para não residentes/não trabalhadores). Esta 
medida deverá ser acompanhada da criação de alternativas para aqueles 
que não possam circular em carro

Municípios | 
Empresas 
rent-a-car

Elevada

Definir prioridades para a descarbonização dos transportes marítimos e 
fluviais - eletrificação, hidrogénio, energia solar etc.

Municípios | 
Empresas

Moderada

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Promover a descarbonização dos transportes na Região10
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Informação 
e Marketing

Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Criar uma plataforma que agregue informação sobre a mobilidade e 
turismo na região, permitindo ao utilizador o planeamento da sua 
viagem, bem como a reserva e pagamento (tanto da viagem como da 
atração turística)

CCDR |AMAL | 
Municípios | 
Operadores de TP | 
Operadores turísticos

Elevada

Disponibilizar informação, em tempo real, sobre fluxos pedonais que 
através de um sistema de wayfinding personalizado, apoie na escolha 
de percursos (tanto em momentos de maior afluência, como evitando 
determinadas  zonas durante a noite, por exemplo)

CCDR |AMAL | 
Municípios Elevada

Integrar todos os serviços de transporte e turismo num só serviço on-demand - MaaS turístico

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Integração de mapas pedonais para apoiar os turistas a tirar um 
melhor partido dos passeios a pé, incluindo sugestões de percursos 
e atrações turísticas a visitar a pé

AMAL | Municípios | RTA Elevada

Disponibilizar informação em tempo real sobre atrasos do TP, 
disrupções e alternativas

AMAL | Municípios | 
Operadores de TP

Elevada

Disponibilizar informação sobre lugares de estacionamento, tanto
automóvel como para bicicletas

Municípios | Gestores 
estacionamento

Elevada

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Divulgação de locais para aluguer de bicicletas e dos percursos 
cicláveis disponíveis.

Municípios| Operadores 
turísticos

Elevada

Disponibilização de código QR de acesso à plataforma em 
interfaces de transporte e pontos turísticos

AMAL | Municípios | 
RTA | Operadores 
turísticos

Elevada

Incluir possibilidades de descontos e acumulação de pontos -
Gamificação

AMAL | Municípios | 
RTA

Elevada

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Disponibilizar horários dos serviços de transporte público em todas 
as paragens, incluindo diagrama de rede com informação sobre os 
principais locais de interesse, tarifário e possibilidades de 
intermodalidade

AMAL | Municípios| 
Operadores de TP

Elevada

Disponibilizar painéis de informação dinâmica sobre a oferta de 
transportes em tempo real nas paragens / estações mais 
frequentadas

AMAL | Municípios | 
Operadores de TP

Elevada

Melhorar a informação ao público em suporte físico

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Disponibilizar informação sobre a disponibilidade de lugares de 
estacionamento, em painéis localizados nos acessos a pontos 
turísticos onde se verifica maior pressão ao nível do 
estacionamento

Municípios | Gestores de 
estacionamento

Elevada

Implementar sinalética de encaminhamento na região com 
informação sobre a acessibilidade às principais centralidades e 
locais de interesse turístico – criar guia de boas práticas

Municípios | RTA Elevada

Melhorar a informação ao público em suporte físico

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Melhorar a informação existente online sobre os tarifários em TP, 
nos sites dos diversos serviços de TPR

AMAL | Municípios Elevada

Monitorizar os níveis de serviço e a qualidade percebida pelos 
usuários (turistas, trabalhadores e residentes) e divulgar os 
resultados - serviços de alta qualidade atraem mais utilizadores 
para o TP e modos partilhados

AMAL | Municípios | 
Operadores de TP

Elevada

Melhorar a informação ao público sobre mobilidade

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Realizar campanhas de informação turística focadas na oferta de 
turismo sustentável, em especial nas opções de mobilidade não 
baseadas no TI. Divulgação das opções modais alternativas ao 
automóvel, as quais são atualmente competitivas em termos de 
custos e tempos de viagem, quando comparadas com o 
automóvel.

CCDR Algarve | AMAL | 
RTA

Elevada

Realizar campanhas de informação e marketing de promoção do Algarve enquanto destino sustentável

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Cooperação 
entre 

sectores

Propostas Entidades envolvidas
Nível 

investimento

Capacidade de 
implementação 

pela região

Criar reuniões regulares entre instituições e empresas para 
definição de programa de trabalho conjunto e 
acompanhamento do mesmo - Observatório da Mobilidade 
Turística

CCDR | AMAL | 
Municípios | RTA | 
Operadores turísticos | 
Operadores TP

Elevada
Criar protocolos de partilha de informação entre entidades 
públicas e privadas, no sentido de monitorizar os fluxos 
turísticos e permitir a definição de políticas integradas para a 
promoção e governança do sistema urbano

Criar condições administrativas para assegurar a cooperação entre as autoridades locais, os operadores de 
transporte e as empresas de turismo, no sentido de se definirem objetivos integrados para a mobilidade turística

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:

15
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Integrar o transporte público como parte da experiência turística
AMAL | Municípios | 
RTA | Operadores 
turísticos | Operadores 
TP

Elevada
Criar experiências turísticas combinando os produtos existentes 
com os modos ativos: caminhadas, passeios de bicicleta

Promover os modos ativos como forma de valorização da 
experiência turística

Integrar a mobilidade na experiência turística

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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https://ecf.com/news-and-events/news/global-cycling-research-and-practice-meet-mannheim-celebrate-bike%E2%80%99s-200th
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Envolver os operadores de transporte público para reforço de 
horários ou criação circuitos a partir de interfaces de transporte 
público mais próximos AMAL | Municípios | 

RTA | Operadores 
turísticos | Operadores 
TP

Elevada
Criar estacionamento dissuasor (e.g. supermercados, centros 
comerciais, etc.), articulado com o TP ou com serviços de shuttle, 
bem como com os modos ativos

Criar condições para a opção pelos modos ativos na deslocação 
para os eventos

Planear os eventos da região na ótica de uma mobilidade sustentável

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Reforçar a fiscalização de infrações do trânsito, em articulação com 
as autoridades responsáveis (GNR, PSP, polícia municipal ou 
outras) Autoridades locais | 

Autoridades policiais
Elevada

Promover a realização de reuniões periódicas entre os municípios e 
as autoridades responsáveis pela fiscalização, para seguimento da 
eficácia das ações de fiscalização e estabelecimento de prioridades

Promover a cooperação entre os municípios e as autoridades policiais (GNR, PSP), de modo a reforçar a fiscalização 
de infrações de trânsito

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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Proposta Entidades envolvidas
Nível de 
investimento

Capacidade de 
implementação 
pela região

Desenvolver plano para a rede de mobilidade elétrica, com 
definição de estratégias para a expansão dos postos de 
carregamento elétrico na região

CCDR | AMAL | Municípios | 
Operadores turísticos | 
Operadores TP | Entidade 
Gestora da Rede de 
Mobilidade Elétrica

Moderada

Promover a cooperação entre os sectores dos transportes e da energia para garantir condições para a aceleração da 
mobilidade elétrica

Contribui para os objetivos 
do PMTRA:
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A região do Algarve tem enormes desafios a
resolver, no sentido de estabelecer uma Estratégia
de Mobilidade Sustentável e Inclusiva, a qual
responda adequadamente às necessidades de
turistas, residentes e trabalhadores.

Do diagnóstico destacam-se:

5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A forte sazonalidade da procura na época estival traduz-se numa grande sobrecarga das infraestruturas de 
transporte da região

É determinante repensar a acessibilidade que é proporcionada a partir do Aeroporto, procurando alargar a 
diversidade de opções modais que não se esgotem no TI

A linha do Algarve tem um enorme potencial, mas é necessário que a qualidade de serviço proporcionada 
melhore substancialmente
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5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Devem se repensadas as ligações ferroviárias e dos Serviços Expresso ao Algarve como uma oportunidade 
para aumentar a diversidade de modos atrativos para aceder a esta região

A implementação de um corredor de TPSP entre Loulé-Aeroporto-Universidade-Faro-Olhão pode constituir-se 
como uma oportunidade para responder simultaneamente às necessidades de mobilidade de turistas, 
residentes, trabalhadores e estudantes, não apenas dos 3 concelhos servidos, mas de toda a região. 

A oferta de TPR está a ser alvo de melhorias significativas, mas para que constitua uma oferta de transportes 
públicos de qualidade, ainda necessita de:
• Uma maior amplitude dos horários de serviço, (períodos noturnos e aos fins-de-semana),
• Servir as zonas de menor densidade populacional,
• Implementação de corredores Bus ou de TPSP nas zonas com maior congestionamento rodoviário,
• Continuação da renovação das frotas de autocarro,
• Integração tarifária com os diversos modos de transporte público disponíveis na Região.
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5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES

As infraestruturas pedonais e cicláveis são inexistentes ou limitadas na sua implantação, o que constitui uma 
importante barreira a uma maior utilização dos modos ativos. 

“A transição para uma mobilidade urbana segura, acessível, inclusiva, inteligente, resiliente e
sem emissões exige uma ênfase clara na mobilidade ativa, coletiva e partilhada, assente em
soluções com emissões baixas ou nulas.”

Fonte: O novo quadro da UE para a mobilidade urbana, Comissão Europeia
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5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES

É fundamental um maior controlo da oferta de estacionamento e da circulação rodoviária

Promover uma maior articulação entre o setor do turismo e da mobilidade

Alargamento, criação e promoção dos serviços de mobilidade partilhada – carsharing, carpooling, bicicletas 
e trotinetes partilhadas, etc.

Estratégia de densificação da rede de carregamentos elétricos, como forma de dotar a região de uma rede 
que a permita afirmar como uma região turística sustentável e descarbonizada.

Aposta na tecnologia – smart mobility – como fator diferenciador do Algarve enquanto destino turístico 
sustentável, resiliente, inteligente e conectado
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5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A favor desta estratégia, é de salientar a crescente consciencialização para a prática de um turismo mais
sustentável, com alteração dos padrões de consumo por parte dos turistas e uma maior procura por destinos
que ofereçam experiências diversificadas e com qualidade ambiental.

Esta consciencialização é uma oportunidade para que o Algarve integre, na sua estratégia turística, soluções 
de mobilidade sustentável, sendo que os benefícios esperados de uma melhoria da mobilidade turística 
constituirão, também eles, benefícios para os residentes e trabalhadores do Algarve.
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