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1.1. ÂMBITO DO PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
Nos últimos anos assistiu-se a um aumento das alterações nos padrões de mobilidade,
resultado da intensificação das taxas de motorização, originando, nas áreas com maiores
aglomerados urbanos, uma degradação progressiva da qualidade de vida das populações.
O mote de que a qualidade de vida passava pela facilidade de deslocação em automóvel, pela
rapidez e facilidade de chegada aos destinos, rapidamente originou o caos ao nível da
mobilidade nos grandes centros urbanos. O congestionamento de tráfego e a poluição
atmosférica e sonora são alguns dos problemas originados pelo aumento progressivo de
veículos automóveis nas vilas e cidades, os quais causam stresse, problemas de saúde, entre
outros, resultando na consequente diminuição da qualidade de vida nos centros urbanos.
Adicionalmente é sabido que “as densidades de ocupação urbana têm um papel determinante
no padrão das deslocações e na necessidade de realizar viagens. Densidades de ocupação
mais elevadas podem contribuir para tornar o transporte público mais viável e podem incentivar
deslocações mais curtas e, portanto, uma maior utilização dos modos suaves.” (IMTT, 2011)
Por outro lado, baixas densidades de ocupação, muitas vezes em territórios onde o
crescimento urbano se deu de forma linear, muito baseado no traçado dos eixos rodoviários,
dificultam a conceção e estruturação de uma oferta de transportes coletivos capaz de satisfazer
as necessidades das populações.
Não menos relevante, no que concerne às opções de mobilidade tomadas pelos cidadãos mas
também pelas políticas a desenvolver pelos decisores, é o facto da atual conjuntura económica
nacional e internacional, por vezes com aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis,
orientar para a tomada de novas opções na estratégia de gestão da mobilidade, promovendo
“novas” formas de mobilidade, tendencialmente mais sustentáveis.
Assim, surgiram consciencializações para o estabelecimento de uma nova cultura de
mobilidade nas vilas e cidades, com a introdução de padrões de mobilidade sustentável, onde
os modos suaves de deslocação se estabelecem como prioritários.
No seguimento destas novas tendências nacionais e internacionais, entende-se que o Plano de
Mobilidade e Transportes se consubstancia como um documento estratégico e operacional que
serve de instrumento de atuação e sensibilização, que fomente a articulação entre os
diferentes modos de transporte visando a implementação de um sistema integrado de
mobilidade de uma forma racional, que permita diminuir o uso do transporte individual e,
simultaneamente, garanta a adequada mobilidade das populações, promova a inclusão social,
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a competitividade, a qualidade de vida urbana e a preservação do património histórico,
edificado e ambiental. Um Plano de Mobilidade e Transportes oferece uma visão holística do
que se pretende para a mobilidade de um município no prazo de 10 anos, sendo que a
principal vantagem da sua realização é a existência de uma visão coerente, integrada e de
longo prazo para o território, tendo igualmente preocupações com o planeamento urbanístico e
uso do solo. Realmente, a não planificação e organização do espaço público e dos elementos
urbanos associados poderá levar à criação de lugares não pensados e não desejados.

3

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

1.2. ORGANIZAÇÃO DO PLANO
O Plano de Mobilidade e Transportes de Faro encontra-se subdividido em três fases que se
apresentam de seguida:
Fase 1 – Estudo de Caracterização e Diagnóstico: tem como principal objetivo a
compreensão do funcionamento do sistema de acessibilidades e do modelo de mobilidade,
englobando todos os modos de transporte e a sua articulação, refletindo a sua relação com o
modelo de ocupação do território e considerando os seus impactes na qualidade do ambiente
urbano.
Esta fase compreende a recolha e análise de informação essencial para a execução do estudo
bem como a análise da situação atual, dos mecanismos gerais das deslocações incidindo
sobre todos os modos de deslocação e respetivas sinergias com o ordenamento do território.
Fase 2 – Apresentação de Cenários, Objetivos, Estratégia, Propostas e Programa de
Ação: tem como objetivo identificar os elementos que permitem definir a visão futura em
termos de mobilidade, explicitando os objetivos específicos a atingir, a estratégia e os planos
de ação e execução.
Fase 3 – Versão Final do Plano: Corresponde à elaboração da versão final do Plano, ficando
a equipa técnica encarregue da correção das propostas em função de solicitação efetuada pelo
município e dos contributos fornecidos por entidades externas relevantes.
Corresponde à fase onde se entrega o relatório final.
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1.3. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO
O presente relatório corresponde à Fase II do Plano de Mobilidade e Transportes, que contém
a estratégia de intervenção, organizado da seguinte forma:


Introdução: inclui breve enquadramento à temática da mobilidade e transportes,
objetivos principais, bem como a organização de todo o estudo e a organização do
presente documento;



Objetivos e definição da estratégia: apresenta, com base na fase de caracterização
e diagnóstico, os objetivos específicos e respetivas linhas de orientação;



Formulação de propostas: contém a formulação de propostas associadas às
temáticas da intermodalidade, circulação viária, modos suaves, transporte público,
sistema de estacionamento, logística e campanhas de sensibilização e educação;



Avaliação das propostas: inclui o contributo de cada proposta para o cumprimento
dos objetivos estratégicos do presente Plano;



Acompanhamento e monitorização: formaliza o acompanhamento e monitorização
das metas propostas a alcançar, bem como os indicadores para a sua avaliação;



Anexos: contém a Análise SWOT, com a indicação dos pontos Fortes e Fracos do
sistema de transportes e a sua relação com as Oportunidades e Ameaças,
identificados através da participação pública; e os resultados dos questionários
aplicados à população do Município de Faro.
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E
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DA

ESTRATÉGIA
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2.1. DEFINIÇÃO DE CENÁROS
No exercício de definição de Cenários de Futuro para o presente PMT, há que ter em
consideração, determinadas condicionantes, que para uma correta abordagem, deverão ser
integradas no processo de concretização do plano de ação e tidas em linha de conta, por
exemplo, para a construção das matrizes de viagens futuras.
O PMT deverá ter como referencial o ano limite do próximo Quadro Comunitário de Apoio, que
termina em 2020, procurando de igual forma, respeitar as principais linhas de orientação, que
presidem à realização de um plano desta natureza. Foi assumido que este documento deverá
considerar um período de vigência de 10 anos.
Nesse sentido, o horizonte temporal foi estabelecido de modo a ser possível avaliar os
resultados no curto, médio e longo prazo, tendo sido considerados os seguintes anos de
referência:


2015 – Ano base, que corresponde ao ano de referência da situação atual;



2020 – Ano que traduz o referencial de médio prazo;



2025 – Ano para o qual se admite que estejam já implementadas as medidas de longo
prazo.

Crê-se que as condicionantes sociodemográficas sejam aquelas que maior peso terão na
evolução dos padrões de mobilidade em Faro. Para projetar a evolução da população neste
município, foi utilizada como informação de base os resultados do exercício de “projeções de
população residente 2012-2060”, para Portugal e regiões NUTS II. Este foi realizado pelo INE e
tem por base as estimativas provisórias anuais de população residente em Portugal, bem como
um conjunto de pressupostos demográficos sobre fecundidade, mortalidade e migrações
internacionais.
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As projeções populacionais do INE são realizadas apenas para as NUTS II e, como tal, foi
necessário proceder à repartição da população por concelho. Para tal, assumiu-se que a
população em cada município evoluirá segundo a taxa de crescimento verificada entre 2001 e
2011, garantindo que, em cada ano, o total da população da NUT II do Algarve, coincide com a
projeção do INE para o mesmo ano.
Como se verifica no
Gráfico 1, ao considerarem-se os cenários baixo, central e alto, verificam-se comportamentos
distintos para a evolução da população residente na AMAL. Tendo por base o ano de 2011
(com 451 006 residentes), o Cenário Baixo (redução de 7% do número de residentes, para 419
766 em 2025), Central (redução de 2% do número de residentes, para 440 685 em 2025) e Alto
(redução de cerca de 1% do número de residentes para 446 453 em 2025), apresentam todos
uma tendência decrescente.
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Gráfico 1. Projeções de evolução da população na região do Algarve nos cenários de evolução considerados
pelo INE
Fonte: INE, Projeções de população residente 2012-2060

Enquanto o primeiro apresenta uma tendência decrescente acentuada e gradual até ao último
ano em análise, os dois últimos apresentam uma tendência respetivamente, positiva e de
estagnação do número de residentes, a partir do ano de 2019 (Tabela 1).
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Tabela 1. Evolução da população residente na AMAL entre 2001 e 2025

Cenário Baixo

Cenário Central

Cenário Alto

2001

13,6%

13,6%

13,6%

2011

12,4%

12,4%

12,4%

2012

-1,5%

-1,5%

-1,5%

2013

-0,4%

-0,3%

-0,2%

2014

-0,4%

-0,2%

-0,1%

2015

-0,4%

-0,1%

-0,1%

2016

-0,4%

-0,1%

0,0%

2017

-0,4%

-0,1%

0,0%

2018

-0,4%

-0,1%

0,0%

2019

-0,4%

0,0%

0,1%

2020

-0,5%

0,0%

0,1%

2021

-0,5%

0,0%

0,1%

2022

-0,5%

0,0%

0,1%

2023

-0,5%

0,0%

0,1%

2024

-0,5%

0,0%

0,2%

2025

-0,5%

0,0%

0,2%

Fonte: INE, Projeções de população residente 2012-2060

Uma vez que o Cenário Central apresenta a tendência mais moderada, considerada também a
mais adequada à realidade e com maior probabilidade de se concretizar, optou-se por reter
este, como o cenário base de estudo.
Tendo em consideração esta premissa, é demonstrado, no Gráfico 2 e na Tabela 2, a evolução
da população residente no município de Faro. Como se pode verificar, o gráfico reflete uma
diminuição ligeiramente mais acentuada entre 2011 e 2012 com uma redução de 11,59%
sendo que a partir deste ultimo ano as projeções apontam para uma diminuição mais ligeira
quase de estagnação da população. Apesar de não muito expressiva, a partir de 2020 a
tendência da população é aumentar.
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Gráfico 2. Projeções de evolução da população para o município de Faro, no cenário central
Fonte: INE, Projeções de população residente 2012-2060

Tabela 2. Evolução da população residente na AMAL entre 2001 e 2025

Cenário Baixo
2001

12,56%

2011

10,08%

2012

-1,51%

2013

-0,27%

2014

-0,20%

2015

-0,14%

2016

-0,10%

2017

-0,08%

2018

-0,06%

2019

-0,04%

2020

-0,03%

2021

-0,02%

2022

0,00%

2023

0,01%

2024

0,07%

2025

0,00%
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Fonte: INE, Projeções de população residente 2012-2060

A evolução sociodemográfica que se projeta para o município de Faro tem consequências ao
nível da alteração dos padrões de mobilidade, já que associado à diminuição do efetivo
populacional, ou ao seu envelhecimento, se verifica como consequência, a redução do volume
de movimentos pendulares realizados pelos residentes.
Com efeito, a redução da importância dos movimentos pendulares, já tinha sido identificada na
fase de caracterização e diagnóstico, na qual foi salientada a redução significativa dos
movimentos descritos nos últimos dois momentos censitários.
A Tabela 3 apresenta a análise da variação dos movimentos pendulares em Faro, no período
compreendido entre 2001 e 2025, sendo possível, com base na projeção efetuada, depreender
uma diminuição do número de residentes a efetuar esta tipologia de deslocações entre 2011 e
2020 (dando-se porém, uma ligeira recuperação no ano de 2025).
Na ausência de informação mais precisa e fiável para projetar a evolução das dinâmicas de
mobilidade neste território, admitir-se-á esta relação na projeção dos movimentos pendulares
futuros entre 2011 e 2025, ano a partir do qual, se admite que a evolução dos movimentos
pendulares é diretamente proporcional à evolução da população, num contexto do Cenário
Central.
Tabela 3. Projeções de evolução dos movimentos pendulares, por concelho, considerando o cenário de
evolução central

Anos
Concelho
Faro

2001

2011

2015

2020

2025

36 159

37 484

36707

36592

36618

Fonte: INE, Projeções de população residente 2012-2060

Com base nas projeções para a população residente para Faro, segundo o INE (Projeções de
população residente 2012-2060), é possível assumir que tanto a perda de população residente,
como a parca evolução do efetivo populacional (à qual continuam associadas todas as
problemáticas referentes ao envelhecimento da população), terão reflexos nos padrões de
mobilidade dos residentes. Deste modo, é expectável que num futuro próximo se continuem a
manifestar sérios desafios à organização dos sistemas de transporte (sobretudo para o
transporte coletivo), uma vez que esta será uma solução cada vez menos competitiva e
eficiente, se continuar a ser praticada nos atuais moldes.
Contudo, é importante realçar que o universo de deslocações sob análise, constitui apenas
uma fração do número geral de deslocações que ocorrem em Faro, pois é apenas considerada
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o total das deslocações que ocorrem por motivos de trabalho e/ou estudo, sendo portanto,
ignoradas todas as deslocações que não ocorrem segundo estes motivos, tais como as
deslocações por motivos de lazer.

2.2. OBJETIVOS E LINHAS DE ORIENTAÇÃO
Levando em consideração as mais recentes boas práticas de mobilidade urbana, os
documentos de referência na área e a finalidade de elevar Faro a município referência, neste
tema, no panorama europeu, foi definida, para os próximos dez anos, a visão para a
mobilidade do município. Esta assenta em seis vetores:


Promoção dos modos sustentáveis de transporte e a sua articulação integrada, como
alternativas viáveis e atrativas aos modos individuais motorizados, contribuindo para a
inversão da repartição modal atual;



Recentrar a mobilidade na pessoa, ao invés de se tentar maximizar as condições dos
veículos;



Garantir acessibilidade universal em todo o espaço público, justiça e inclusão social;



Garantir a segurança das deslocações;



Humanizar o espaço público;



Contribuir para um maior equilíbrio entre a vertente ambiental e as preocupações
económicas e sociais, nomeadamente através da redução dos níveis de poluição
sonora, atmosférica e visual.

Fundamentado na fase de caracterização e diagnóstico, foram definidos oito objetivos
estratégicos e respetivos objetivos específicos. Estes últimos podem igualmente ser
considerados diretrizes gerais para o planeamento da mobilidade, que incluem alterações de
cariz legal que deverão materializar-se em documentos com valor jurídico, nomeadamente no
Plano Diretor Municipal.


Objetivo estratégico 1: Promover o Transporte Público ecológico como principal
vetor das políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as emissões
de GEE.
Objetivos específicos:
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 Adequar os níveis de serviço e conforto do sistema de transporte coletivo
rodoviário, e respetivas frequências de circulação, à procura, considerando a
capacidade do material circulante e otimizando os tempos de percurso entre a
origem e o destino das deslocações;
 Os autocarros, sendo o modo de transporte público mais utilizado no município,
deverão possuir o maior número possível de vias reservadas, com um enfoque
especial nas vias com maior procura, e disponibilizar um serviço em todos os
períodos horários;
 Integrar o sistema de transporte coletivo rodoviário com todos os outros modos
de transporte. Levando em consideração a implementação da nova estrutura
ciclável da cidade, deve ter-se especial atenção com a integração da bicicleta,
tanto em termos da implementação de lugares de estacionamento para a
mesma, como na permissão do transporte de bicicletas em alguns autocarros
de determinadas linhas, em especial naquelas que fazem as ligações entre os
núcleos urbanos mais distantes;
 Incentivar o aumento da taxa de utilização dos táxis, em substituição do veículo
individual

motorizado,

especialmente

nas

viagens

não

incluídas

nos

movimentos pendulares;
 O sistema de Transporte Público do município deve ser sustentável
financeiramente;


As paragens e material circulante do sistema devem contar com um bom
sistema de informação e ser confortáveis e acessíveis de forma universal,
incluindo no acesso à informação.



Objetivo estratégico 2: Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas
deslocações pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual.
Objetivos específicos:
 Potenciar o uso da bicicleta como principal modo de deslocação nas
deslocações com distâncias compreendidas entre 1 e 4 km;
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 Oferecer todas as condições para a utilização da bicicleta em segurança,
especialmente através da construção de infraestrutura para o seu uso,
nomeadamente faixas e pistas cicláveis, com prioridade para aquelas que
liguem os principais polos geradores de tráfego e as que conectem terminais
ou paragens de transporte coletivo;
 Implementar infraestrutura de apoio ao uso da bicicleta;
 Obrigar à previsão de espaços para a circulação de bicicletas na projeção de
novas vias locais;
 Exigência da implantação de vagas de estacionamento para bicicletas em
todos os novos empreendimentos residenciais e comerciais.



Objetivo estratégico 3: Promover o modo pedonal.
Objetivos específicos:
 Disponibilizar infraestrutura pedonal universal, contínua e articulada com os
restantes modos de transporte, com um bom sistema de iluminação, tendo por
base princípios de minimização das distâncias de percurso e cumprindo as
larguras mínimas definidas por lei;
 Potenciar os passeios como um forte fator de socialização, além da sua função
natural de circulação;
 Implementar mobiliário urbano em grande escala, utilizar o papel da arquitetura
em termos culturais, estabelecer mais espaços verdes, permitir mais
esplanadas em áreas car-free e organizar eventos e atividades culturais, como
formas de humanizar o espaço público e chamar mais pessoas à rua,
potenciando uma vivência em espaço urbano com algumas das vantagens das
zonas situadas nos subúrbios. Estas atividades vão desde exposições e
concertos à exibição de filmes ao ar livre.



Objetivo estratégico 4: Promover a intermodalidade numa visão de conjunto e de
integração entre todos os modos como forma de se maximizar o uso dos modos
sustentáveis de transporte.
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Objetivos específicos:
 Mais do que multimodalidade (existência de diversos modos de transporte),
pretende-se que haja intermodalidade (integração desses mesmos modos).
Destacam-se os sistemas park&ride e bike&ride, a possibilidade de transporte
de bicicletas nos autocarros, a implementação de plataformas intermodais e a
integração da bilhética;
 Discriminar positivamente os modos sustentáveis de transporte em relação aos
modos motorizados individuais, especialmente através da implementação do
princípio da permeabilidade filtrada (elevada permeabilidade para os modos
sustentáveis e reduzida para o automóvel);
 Priorizar a gestão da procura sobre a oferta;
 Instituir os princípios do utilizador-pagador e poluidor-pagador no acesso aos
diferentes modos de transporte.



Objetivo estratégico 5: Diminuir as vantagens do uso do automóvel e
racionalização do seu uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e
melhorando a qualidade do ambiente urbano.
Objetivos específicos:
 Racionalizar o uso do transporte individual motorizado, principalmente nos
percursos inferiores a 4 km;
 Implementar medidas progressivas, temporal e espacialmente, universais ou
descriminando positivamente alguns segmentos populacionais ou atividades
econômicas, de restrição à permanência e circulação de automóveis no
município.

Estas

medidas

incluem

técnicas

de

acalmia

de

tráfego,

implementação do conceito zona 30, proibição de automóveis em algumas
áreas da cidade temporária ou permanentemente e eventos que impliquem a
interrupção do tráfego automóvel;
 Diminuir progressivamente a circulação de automóveis na zona central/histórica
da cidade;
 Reduzir progressivamente as faixas de rodagem para automóveis em grandes
avenidas, substituindo-as por vias exclusivas para o transporte público;
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 Diminuir o tráfego de atravessamento de automóveis, processo no qual a
aplicação de vias de sentido único tem um papel fundamental, através do
aumento das distâncias de viagem, assim como o estabelecimento de anéis
viários;
 Minimizar o impacto da circulação de mercadorias na circulação de pessoas,
tanto em veículos motorizados como não motorizados.


Objetivo estratégico 6: Promover um sistema de estacionamento que contribua
para a inversão da atual tendência de repartição modal.
Objetivos específicos:
 Considerar a gestão do sistema de estacionamento uma ferramenta com uma
elevada preponderância relativa no alcance das metas e objetivos adotados,
pois é uma das ações mais eficientes na gestão da mobilidade urbana rumo à
sustentabilidade, fazendo-se sentir direta e imediatamente no utilizador do
veículo motorizado individual;
 Prever na legislação municipal a mudança na atual exigência de construção de
um número mínimo de lugares de estacionamento na via pública por
empreendimento com um teto máximo, substituindo os lugares na via pública
por garagens;
 Substituir progressivamente o estacionamento existente na via pública da
cidade por parques/garagens;
 Substituir progressivamente o estacionamento existente nas áreas centrais da
cidade por bolsas nos limites das mesmas, ao invés da garantia de acesso dos
veículos a cada serviço;
 Tarifar tendencial e progressivamente o estacionamento na via pública da área
central da cidade, reforçando a rotatividade e aumentando a disponibilidade
dos lugares disponibilizados;
 Dimensionar corretamente os lugares de estacionamento para pessoas com
mobilidade reduzida e obrigar, em termos legais, à implementação de um lugar
de estacionamento na via pública reservado a pessoas com deficiência, em
zonas residenciais, sempre que requisitado por uma pessoa com mobilidade
reduzida residente na área;
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 Criar mecanismos e melhorar a fiscalização do estacionamento por forma a
diminuir o estacionamento ilegal;
 Minimizar o impacto das operações de cargas e descargas na circulação de
pessoas, tanto em veículos motorizados como não motorizados.



Objetivo estratégico 7: Fomentar a mudança de comportamentos e incentivar o
uso dos modos sustentáveis nas empresas e nos munícipes através da
informação, comunicação e educação.
Objetivos específicos:
 Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a promoção
de uma Mobilidade Sustentável;
 Organizar campanhas de educação e sensibilização, direcionadas para os
munícipes e empresas, acerca da temática da mobilidade urbana sustentável;
 Envolver a população na implementação de novas medidas, informando e
explicando as causas da necessidade da aplicação das mesmas e as suas
implicações, tendo a preocupação de apresentar a visão global do que se
pretende para o município.



Objetivo estratégico 8: Promover a integração entre mobilidade e uso do solo1.
Objetivos específicos:
 As políticas relativas às densidades populacionais devem promover os modos
sustentáveis de transporte (reduzindo as distâncias das deslocações), nas
quais se destaca uma concentração urbana em torno de grandes linhas de
transporte coletivo e a promoção de uma cidade compacta;
 O uso do solo dos diferentes núcleos urbanos deve ser misto, de forma a se
reduzir as necessidades e distâncias de viagem;
 O planeamento das medidas relativas à mobilidade urbana deve de ser feita de
forma conjunta e integrada com as diferentes instituições responsáveis pelo

1

Este objetivo não será contemplado nas propostas pois são diretrizes mais vocacionadas para um Plano Diretor
Municipal. Contudo, é aqui mencionado devido à importância que tem na promoção de uma Mobilidade Sustentável.
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planeamento da ocupação e uso do solo e pela fiscalização, tendo por base
uma política coerente e consistente a longo prazo;
 Na elaboração de nova legislação relativa à mobilidade urbana ou ao uso de
solo, deve-se tentar integrar estes dois elementos, verificando se determinada
lei está contribuindo positivamente/negativamente para o sucesso da estratégia
do outro elemento;
 Impor a obrigatoriedade da realização de um Plano de Mobilidade para Polos
Geradores/Atratores de Deslocações (porto, aeroporto, universidade, grandes
empresas, hospital, estádio, empreendimentos com mais de 100 unidades
residenciais, entre outros), que inclui um estudo de impacte de tráfego e
transportes. Para os novos polos devem ser definidos certos requisitos em
termos de acessibilidade e transportes que devem ser garantidos aquando da
edificação dos mesmos.

2.3. INDICADORES E METAS
De seguida são apresentados os indicadores e as metas que se pretendem atingir, sendo que
estas se consideram essenciais na prossecução dos objetivos estratégicos e específicos
propostos pelo presente Plano. Estas são quantificadas e respondem à pergunta O que
atingir?.
As propostas presentes no capítulo seguinte, que levaram em consideração a participação
pública (ver anexo I e II), são as medidas concretas que permitem atingir as metas, respeitando
os objetivos específicos identificados, e respondem à pergunta Como atingir?.
Salienta-se que estas medidas são apenas possibilidades, havendo outras formas de se atingir
as metas propostas.
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Tabela 4. Indicadores e as metas para 2026

Indicador
Percentagem (%) de vias com passeios adequados à existência de uma
acessibilidade universal
Aumento das áreas pedonais na zona central da cidade (m 2)
Implementação (km) de rede ciclável
Quantidade de pontos de partilha de bicicletas
Percentagem (%) de deslocações inferiores a 4 km realizadas em
bicicleta
Percentagem (%) de paragens do serviço de TP com elevadas
condições de conforto e acessibilidade
Taxa de motorização do município (automóvel/1000 habitantes)
Quantidade de ocupantes por veículo
Percentagem de redução do número de vítimas mortais decorrentes de
acidentes
Percentagem da área central da cidade abrangida por medidas de
gestão do estacionamento
Percentagem da divisão modal correspondente ao veículo individual
motorizado transferida para os modos sustentáveis
Percentagem da população alcançada por alguma campanha de
informação e educação3
Redução das emissões associadas ao sistema de transportes

2

Meta para 2026

100%
87 109 m2
40 km
13
10%

100%
532 veículos/1
000 habitantes
2
35%2

100%

10%

100%
10%4

A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015 prevê uma redução de 31,9%.

3

Este valor pode ser aferido através de questionários, perguntando, por exemplo, se já ouviu falar de alguma das
campanhas ocorridas no último ano.
4

Cálculo mpt® com base na média de km percorridos por veículo, considerando uma matriz Origem-Destino a partir
dos dados do INE 2011, e partindo da premissa que a percentagem da divisão modal correspondente ao veículo
individual motorizado transferida para os modos sustentáveis é de 10%.
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3. FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS
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3.1. INTERMODALIDADE
Proposta 1: Disponibilizar um site que integre todos os modos de transporte e
desenvolver uma aplicação gratuita para plataforma móvel que disponibilize informação
para os utilizadores do Transporte Coletivo Rodoviário
Atualmente, a internet é um dos veículos de informação mais importantes, estando acessível a
um número cada vez maior de pessoas. Pensa-se, portanto, ser importante contar com este
veículo para a promoção e integração dos modos sustentáveis de transporte, fornecendo
informações sobre os mesmos. Recomenda-se que a informação seja integrada com os
municípios vizinhos (eventualmente em sede da associação de municípios).
A existência de uma aplicação para plataformas móveis com informação acerca do transporte
coletivo é uma medida para a qual as mais recentes tendências tecnológicas contribuem de
forma muito efetiva. Isto reflete-se na qualidade da mobilidade urbana, neste caso do
transporte coletivo rodoviário. Diversas cidades portuguesas contam já com este sistema. Este
permite, entre outros:


Consultar horários e frequências;



Visualizar mapas de rede e de linhas;
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Disponibilizar informação acerca de tarifários;



Programar a rota da viagem através da definição do destino (inclui transbordos e
paragens).

Propõe-se ainda que o Município de Faro e municípios vizinhos disponibilizem, de forma
sistemática, os dados do transporte coletivo rodoviário à aplicação GoogleMaps (GTFS General Transit Feed Specification) dado que esta é, provavelmente, a interface de
informação/comunicação mais divulgada e com mais dados relativos à infraestrutura de
transporte.

Proposta 2: Implementar um quiosque de info-mobilidade (centro de mobilidade)
Estes quiosques são uma forma de integrar os modos de transporte (especialmente os
sustentáveis) presentes no município de Faro e nos municípios vizinhos, vendendo todo o tipo
de serviços de mobilidade, incluindo bilhetes para o transporte coletivo, e fornecem
informações, para os percursos definidos pelos utilizadores, sobre as diferentes alternativas em
modos sustentáveis. Numa cidade que recebe muitos turistas, como Faro, estes quiosques
podem ser especialmente úteis na maximização do uso dos modos suaves e transporte
público.

Proposta 3: Criar uma plataforma intermodal
A multimodalidade (existência de diferentes modos de transporte) já existe no município.
Contudo, mais do que multimodalidade, o que se pretende é que haja intermodalidade
(integração de diversos modos). De facto, a integração de diferentes modos é uma das
condições essenciais para a promoção de uma Mobilidade Sustentável, sendo este conceito
um consenso internacional, tanto em termos académicos como ao nível de manuais técnicos.
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Figura 1. O conceito da intermodalidade
Fonte: mpt®, 2016

As interfaces são infraestruturas essenciais na promoção da articulação modal, sendo elos
fundamentais para o bom funcionamento das redes de transportes do município. Tratam-se de
elementos de dinamização dos diferentes níveis (urbanos/suburbanos, locais/concelhios,
regionais, inter-regionais/expressos e internacionais) do sistema de transporte público numa
determinada área. Assim, as interfaces contribuem para a dinamização da mobilidade na
região e promovem a criação de emprego.
O que se pretende com esta plataforma intermodal é integrar, numa só interface, o transporte
coletivo rodoviário (urbano e intermunicipal) e ferroviário (pesado e ligeiro5), o transporte
individual motorizado, as bicicletas e os peões.
Um dos objetivos é proteger a cidade da entrada de automóveis, oferecendo condições de
excelência de deslocação para a mesma em modos sustentáveis. Outro dos objetivos é tornar
possível a integração das viagens intermunicipais em transporte coletivo (ferroviário e/ou
rodoviário). Desta forma, torna-se igualmente possível desenvolver aquela zona do município
5

A proposta relativa ao transporte ferroviário ligeiro será melhor desenvolvida no capítulo relativo ao Transporte
Público.
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em termos urbanos e económicos, à semelhança do que aconteceu com a Gare do Oriente, em
Lisboa.
Salienta-se que o atual terminal urbano continuaria com as suas funções, sendo necessário
adaptar os percursos e as frequências (que deverão ser relativamente elevadas) das linhas do
transporte coletivo rodoviário urbano à implementação desta interface. De resto, esta
adaptação requer um estudo operacional que deverá ter em conta o novo regime jurídico do
serviço público de transporte de passageiros. Já as funções do atual terminal operado pela Eva
(intermunicipal/interurbano) passariam a ser desempenhadas pela plataforma intermodal. A
Figura 2 apresenta a proposta para a localização da plataforma intermodal.
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Figura 2. Localização da plataforma intermodal e a sua relação com a oferta existente de transporte coletivo
rodoviário
Fonte: mpt®, 2016

Segundo IMTT (2011) “as interfaces são pontos fulcrais nas redes de transporte público e,
como tal, devem proporcionar condições eficazes de transbordo para todos os utilizadores que
as frequentam”. Assim, na fase de planeamento deverão ser considerados os seguintes
aspetos:


Espaço público envolvente - é fundamental planear a interface, tendo o peão como
prioridade (quase todos os utilizadores do transporte público serão peões neste
espaço). É necessário definir, de forma clara, rotas facilmente identificáveis e pontos
onde se prevê um maior fluxo de peões, para que sejam criados locais de
atravessamento, como passadeiras.



Circulação/acessibilidade no interior da interface - deverá assegurar uma
circulação segura, rápida, acessível a todos, sem obstáculos e com a preocupação de
evitar conflitos entre os diferentes fluxos de peões.



Informação - a informação é essencial para garantir que os passageiros tenham
conhecimento de todos os serviços que a interface lhe proporciona. Esta pode ser
apresentada em tempo real ou ser estática, em vários tipos de suporte (visuais,
sonoros e táteis), devendo ter em conta os passageiros com mobilidade reduzida e os
turistas. Deverão, também, conter um balcão de informações para questões mais
personalizadas.
As informações e direções sinalizadas não devem ser apenas para os serviços
existentes no interior da interface, mas também para outros locais no exterior, incluindo
a integração com outros modos de transporte, de modo a facilitar a transferência
modal. Resumindo, a interface deve apresentar as seguintes informações:


Planta da estação - principais entradas e saídas;



Mapas com indicações de todos os modos de transporte presentes
(diretamente e indiretamente) na interface;



Spider-Maps (mapas esquemáticos da rede de transporte);



Placards com informação acerca de horários, percursos e sistema tarifário;



Pontos de ajuda;
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Rotas pedonais.

Estacionamento para bicicletas - deverá conter um número significativo de
cicloparques, potenciando o uso do sistema Bike&Ride.



Cais de embarque/desembarque - devem ser corretamente dimensionados de modo
a que não interfiram com o funcionamento normal da interface.



Parque de estacionamento com facilidades Park&Ride - a plataforma deverá ter um
grande parque de estacionamento, funcionando como bolsa de estacionamento e
permitindo o sistema Park&Ride.



Praça de táxis - desempenha um papel importante na rede de transportes, sendo um
importante complemento do interface.



Serviços - esta interface deverá dar resposta, em particular ao transporte coletivo de
médio/longo curso, enquanto paragem técnica ou ponto de entrada na rede. Deste
modo, enquanto paragem técnica, deve prever uma oferta próxima a uma área de
serviço, em que seja garantido parque para autocarros, posto de abastecimento e
instalações sanitárias. Já enquanto ponto de entrada na rede, devem assegurar-se
valências como bilheteira, sala de espera e estacionamento seguro. Pretende-se que o
conceito da interface não se limite meramente a oferecer melhores condições de
mobilidade, sugerindo para isso a fixação de espaços comerciais. Assim, as pessoas
podem fazer compras enquanto esperam pelo seu transporte ou mesmo deslocarem-se
exclusivamente para este efeito, dinamizando-se a economia local.



Segurança - terá de proporcionar ao passageiro um ambiente seguro, tanto ao nível da
segurança pessoal como na prevenção de acidentes, através de câmaras de vigilância,
iluminação, proteção de plataformas, entre outros.

A ligação da interface com os restantes pontos do município, quer em automóvel, autocarro ou
bicicleta, será desenvolvida nos capítulos associados a cada modo de transporte.
Salienta-se que, segundo os questionários realizados à população do Município de Faro, a
implementação de uma plataforma intermodal é uma medida com uma elevada taxa de
aceitação (84,1% da amostra considera esta medida como importante ou muito importante).
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3.2. MODOS SUAVES
Deslocações a pé

Andar a pé constitui um modo de transporte natural e barato, sendo que uma boa rede pedonal
pode promover um acesso equitativo a serviços e equipamentos. Entende-se que os passeios,
relativamente a infraestruturas para o automóvel, constituem espaços mais democráticos,
porque neles circulam livremente, sem necessidade de licença de condução ou veículo,
pessoas de qualquer idade, grupo ou classe social.
Quase todas as viagens incluem, de forma simples ou conjugada com outros modos de
deslocação, um trajeto a pé. Mesmo os condutores necessitam de se deslocar a pé dos
parques de estacionamento para os seus destinos e frequentemente também se deslocam a pé
entre destinos próximos.
A maioria das deslocações em transportes coletivos também envolve ligações não-motorizadas
e, como tal, as condições da rede pedonal também determinam a funcionalidade do serviço de
transportes coletivos. A melhoria da qualidade das deslocações pedonais, através do
investimento na implementação, qualificação e reabilitação das infraestruturas, terá um impacte
significativo na qualidade de vida das pessoas.
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Realmente, numa sociedade envelhecida, resultante, por um lado, do aumento significativo de
pessoas idosas face à diminuição da taxa de natalidade, e por outro, do aumento da esperança
de vida, colocam-se novos desafios ao planeamento da mobilidade pedonal. Desta forma,
impõe-se uma abordagem multidisciplinar visando a aplicação de conceitos integrados de
desenho urbano.
O desenho urbano desempenha um papel fundamental no contexto das deslocações pedonais
e deve funcionar como um elemento de inclusão social e, assim, responder às necessidades
de toda a população, tendo por base o conceito de “Design Universal”, ”Design inclusivo” ou
“Design para Todos”.

Proposta 4: Eixos prioritários de intervenção
Na maioria das viagens existe quase sempre uma componente pedonal, tornando-se desta
forma necessário a implementação de uma rede pedonal que permita aos peões a
concretização dessas viagens em segurança, comodidade e rapidez. Nas áreas urbanizadas,
mais concretamente nos locais onde se desenvolvem a maioria das atividades humanas, é
imperativo a existência de passeios com caraterísticas adequadas à carga funcional existente,
para que não surjam problemas de circulação e seja possível a realização dessas atividades.
A fase de Caracterização e Diagnóstico permitiu identificar algumas tipologias de barreiras a
uma acessibilidade universal que deverão ser minimizadas, nomeadamente:


Indefinição, ausência e subdimensionamento dos passeios;



Existência de pavimento irregular e degradado;



Ausência/indevida execução de passadeiras e respetivos rebaixamentos de passeios;



Existência de estacionamento abusivo e ilegal;



Outras barreiras arquitetónicas/urbanísticas a interromper o percurso pedonal, tais
como árvores, degraus/escadas, candeeiros ou postes de iluminação.

Tendo em consideração que o nível de detalhe de um Plano de Mobilidade não é muito
aprofundado e foram encontradas deficiências na fase de diagnóstico, sugere-se a revisão de
todos os passeios, verificando a existência de uma acessibilidade universal, promovendo uma
maior continuidade e homogeneidade dos mesmos e respeitando as larguras mínimas (1,20
metros), colocando o mobiliário urbano no que se designa por “canal de infraestruturas”
(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto). A Figura 3 apresenta os principais critérios de
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qualidade a respeitar no planeamento da rede pedonal. Já a Figura 4 apresenta alguns
exemplos de aplicação do Decreto-Lei supracitado.

Figura 3. Principais critérios de qualidade a respeitar no planeamento da rede pedonal (IMTT, 2011)
Fonte: Adaptação IMTT, 2011
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Figura 4. Alguns exemplos de aplicação do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, com vista à aplicação
de uma acessibilidade universal
Fonte: Teles, 2014

Sempre que possível, recomenda-se a adoção de larguras superiores, de forma a permitir a
criação de canais mais confortáveis e capazes de se adaptarem a novas realidades e
exigências de desenho urbano. O pavimento dos passeios deve ser estável, confortável,
durável, contínuo e com superfície de refletância média. Quando as barreiras urbanísticas e
arquitetónicas impossibilitarem uma largura livre do passeio de 1,20 metros, propõe-se a
deslocação das mesmas para locais adequados ou, eventualmente, a sua total remoção. Em
todos os novos passeios devem ser implementados pisos tácteis para invisuais, especialmente
nas passagens de peões.
Para ser possível estabelecer prioridades na revitalização dos passeios, optou-se pela
definição de linhas de desejo pedonais, metodologia que será descrita em seguida.
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A rede pedonal da cidade de Faro é dinamizada por diversos polos geradores de viagens, tais
como serviços públicos, equipamentos de utilização pública, grandes áreas comerciais,
estação ferroviária ou o terminal rodoviário, de onde saem ou para onde são atraídos peões.
As deslocações diárias entre os diversos polos geram importantes fluxos pedonais, muitos
deles bem definidos pela estrutura viária existente e morfologia do território e outros ainda que,
apesar de não assumidos em termos formais, funcionam como importantes eixos pedonais.
Aliás, estes últimos surgem até em terrenos não ocupados, onde a circulação pedonal diária
define percursos pedonais “informais” que interligam os destinos de desejo.
Os percursos entre os diversos polos, independentemente de gerarem fluxos efetivos de
peões, concentram um grande potencial de fluxos, podendo-se designar por linhas de desejo
pedonais. Este potencial pedonal terá que ser previsto em futuras intervenções, devendo ser
equacionadas medidas de melhoria de acessibilidade e mobilidade pedonal nestes locais. Este
é um processo que deverá ser contínuo e estar em constante evolução, sendo ajustado às
necessidades e procura de deslocações pedonais neste território.
A figura seguinte reflete as linhas de desejo pedonais, as quais respondem à necessidade de
interligação de importantes polos geradores de fluxo pedonal na cidade de Faro e áreas
urbanas adjacentes. A título de exemplo citam-se as interfaces de transportes, as grandes
áreas comerciais como “Fórum Algarve”, equipamentos ou serviços públicos e pontos de
interesse turístico como a zona histórica de Faro.
Estes percursos de desejo não estabelecem valores de procura, mas sim percursos com
elevado potencial de se realizarem no modo pedonal, entre os 195 equipamentos estruturantes
identificados no perímetro urbano, tendo em consideração os tempos mínimos, que por sua vez
consideram as distâncias mínimas e os declives existentes. Parte destes eixos, são
simultaneamente utilizados pelo peão para aceder a mais do que um equipamento.
Estas linhas de desejo foram definidas com recurso ao software ArcGis (por uma questão de
coerência de propostas, nomeadamente as referentes à pedonalização de certas zonas da
cidade, foram acrescentadas algumas vias em relação às identificadas pelo software, sendo
que algumas destas já se encontram previstas no Plano de Ação de Regeneração Urbana de
Faro - PARU).
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Figura 5. Eixos prioritários – linhas de desejo pedonal
Fonte: mpt®, 2016
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Estas linhas de desejo pedonais encontram-se divididas em duas fases de priorização:
Eixo de prioridade 1 - constituem percursos pedonais comuns às várias ligações possíveis
entre equipamentos estruturantes. Pelas várias ligações que possibilitam são percursos com
maior potencial de deslocações pedonais, sendo, portanto, os que apresentam um maior nível
de prioridade para a revitalização dos passeios. Desta forma, são designados por eixos de
prioridade 1. Nestes, a grande densidade de equipamentos contribui de forma direta para uma
maior atratividade de deslocações.
Estes eixos permitem, nomeadamente, ligações turísticas (Ilha de Faro, Núcleo Histórico Vila
Adentro, Parque Ribeirinho, praças e jardins), comerciais (Fórum Algarve), equipamentos de
ensino (Universidade do Algarve, Escolas Secundárias, Colégios) e outros equipamentos e
serviços públicos (Câmara Municipal, Hospital, Mercado Municipal, Teatro, Tribunal,
Bombeiros, Estação Ferroviária e Terminal Rodoviário).

Figura 6. Eixos prioritários 1
Fonte: mpt®, 2016
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Eixo de prioridade 2 - estes percursos, embora não permitam a multiplicidade de ligações
descritas no eixo 1, constituem-se igualmente como importantes ligações entre equipamentos.
A prioridade 2 engloba uma série de eixos viários, também importantes, que permitem a
ligação entre diversos equipamentos e serviços, bem como ligações consideradas relevantes,
quer pelos núcleos populacionais abrangidos, quer pelo tipo de equipamento ou serviço a que
este eixo (im)possibilita o acesso.
Nestes eixos estão localizados, entre outros, os seguintes equipamentos: Segurança Social,
pousada de juventude, A.A.P.A.C.D.M., GNR, junta da freguesia, doca de recreio, centro de
saúde, AMAL, escola básica, jardim-de-infância, pavilhão desportivo, campo de futebol e
piscinas municipais.

Figura 7. Eixos prioritários 2
Fonte: mpt®, 2016

A definição de uma boa rede pedonal que interligue os principais polos geradores poderá
potenciar grandes mudanças na vivência e dinâmicas da cidade e zonas adjacentes. O facto de
existirem passeios largos e confortáveis e passadeiras acessíveis, atrai mais deslocações
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pedonais, reduzindo-se a necessidade do uso de modos motorizados, o que potencia a
redução de emissores poluentes.
Para a revitalização das vias, propõe-se a adoção de cinco perfis-tipo, definidos de acordo com
os princípios e normas legais em vigor, capazes de se adaptarem à cidade de Faro.
De salientar, o facto de serem, como se refere, perfis-tipo. A sua adoção obriga, como é
evidente, a uma interpretação à luz da dimensão da rua onde se vai intervir, ponderando as
especificidades do desenho de cada rua, de forma a manter o percurso acessível. Estes perfistipo são balizados por intervalos de distâncias.

Ruas com perfil inferior a 5,15 metros – perfil-tipo 1
Na cidade de Faro, nomeadamente no Centro Histórico, o perfil das vias situa-se, algumas
vezes, abaixo dos 5,15 metros de largura. Nestes arruamentos (onde é autorizada a circulação
viária) propõe-se o redesenho da via, com a adoção de uma tipologia de via partilhada e à
mesma cota, com um percurso pedonal central de largura mínima de 1,20 metros. Este canal é
diferenciado pela utilização de material distinto e deve garantir uniformidade, conforto e ser
antiderrapante. Esta via deve estar devidamente assinalada como via partilhada com prioridade
ao peão. Resumindo, o peão pode circular no centro da rua, tendo prioridade em toda a
extensão da mesma.

Figura 8. Exemplo perfil-tipo 1
Fonte: mpt®, 2014
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Ruas com perfil entre 5,15 e 5,40 metros – perfil-tipo 2
No segundo perfil-tipo, optou-se por definir corredores laterais de, pelo menos, 1,20 metros de
largura, em material confortável para a circulação pedonal. Apesar do nivelamento do
pavimento que se propõe para este perfil, é efetuada a diferenciação entre as áreas de
circulação automóvel e o fluxo pedonal, através da utilização de materiais distintos. Salienta-se
que, uma vez mais, as ruas deverão ter um carácter partilhado, com prioridade para o peão.
Como tal, em ruas cujo perfil é inferior às medidas referidas, e uma vez que não faz sentido
existir passeio apenas de um dos lados, julga-se mais sensata a opção pelo perfil-tipo 1.

Figura 9. Exemplo perfil-tipo 2
Fonte: mpt®, 2014

A natureza destas ruas – vias partilhadas com prioridade ao peão – permite o atravessamento
em qualquer ponto da sua extensão, existindo sempre prioridade de circulação pedonal em
relação aos veículos automóveis. Devido a esta situação, com a reformulação das vias para
ruas de perfil-tipo 1 ou 2, não se aplica a existência de passagens de peões restritas a um
determinado local.
Tratando-se de perfis de rua mais estreitos, recomenda-se que o mobiliário urbano seja
colocado de forma a não interromper o percurso pedonal acessível, como algumas vezes
acontece com os candeeiros de iluminação pública, placas toponímicas ou sinais de trânsito.
Assim, recomenda-se que, quando não existe espaço suficiente no percurso pedonal para a
sua localização, ou seja, quando não é possível garantir uma largura mínima do passeio de
1,20 metros, este tipo de elementos seja afixado nas fachadas dos edifícios ou muros,
libertando deste modo o corredor pedonal.
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Ruas com perfil entre 5,40 e 8,40 metros – perfil-tipo 3
Constatou-se que em algumas das vias do município com um perfil compreendido entre 5,40 e
8,40 metros é permitida a circulação de automóveis em ambos os sentidos, sacrificando-se
para isso a mobilidade pedonal, uma vez que os passeios ficam com dimensões exíguas.
Assim, para ruas com perfil compreendido entre 5,40 e 8,40 metros e onde é permitida a
circulação de automóveis em ambos os sentidos, propõe-se uma reestruturação tendo em vista
a circulação em apenas um sentido, denominando-se esta tipologia por perfil-tipo 3. Se
necessário, deve-se igualmente reformular os sentidos das ruas envolventes a fim de se
potenciar a fluidez do tráfego.
Salienta-se que os passeios devem existir sempre que possível e devem dar uma resposta
cabal ao seu propósito de servir os peões, independentemente da sua maior ou menor
capacidade de mobilidade.

Figura 10. Exemplo perfil-tipo 3
Fonte: mpt®, 2014
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Ruas com perfil entre 8,40 e 9,60 metros – perfil-tipo 4
Nas ruas cujo perfil se situa entre 8,40 e 9,60 metros, surge a possibilidade da existência de
passeios em ambos os lados da via e duas vias de rodagem para automóveis com 3,00 metros
de largura, sendo que se se mantiver este valor e o perfil se aproximar dos 9,60 metros, é
possível ter passeios com dimensões superiores aos mínimos exigidos.
A partir dos 9,60 metros existem várias possibilidades, sendo que este valor de referência
surge devido ao facto de se somar aos 8,40 metros de largura mais 1,20 metros,
correspondentes a uma possível ilha central.
A referência à ilha central resulta do enquadramento que esta merece na legislação específica
de Acessibilidade e Mobilidade para Todos (é uma forma do peão esperar em segurança pelo
atravessamento) e pelo facto de ser uma opção constante nas ruas centrais e mais recentes de
muitas das cidades portuguesas. Assim, considerando a possibilidade de se contemplar a
existência de uma ilha central, o valor de 9,60 metros estabelece o mínimo para ser possível a
adoção desta solução.

Figura 11. Exemplo perfil-tipo 4
Fonte: mpt®, 2016
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Ruas com perfil superior a 9,60 metros – perfil-tipo 5
O perfil-tipo 5 caracteriza-se por apresentar uma largura superior a 9,60 metros, o que
possibilita inúmeras opções em termos de desenho urbano. A figura seguinte, apresenta
ilustrações-tipo do perfil-tipo 5. A rua apresenta-se com dois sentidos para o tráfego automóvel
e passeios laterais em ambos os lados. Existe ainda a possibilidade de haver uma zona
reservada a estacionamento.

Figura 12. Exemplo Perfil-tipo 5
Fonte: mpt®, 2016

Proposta 5: Ampliar a zona pedonal existente
A cidade de Faro apresenta boas condições para as deslocações a pé. Com distâncias
máximas na ordem dos 2 km, caminha-se em média 35 minutos do extremo oeste até ao
extremo este (Jardim Manuel Bívar até à Estrada Moinho Palmeira) e do extremo oeste até ao
extremo norte (desde Jardim Manuel Bívar até ao lugar da Má Vontade). Propõe-se a extensão
da zona pedonal da cidade nas seguintes áreas:


Rua João Dias;



Travessa Castilho;



Rua Castilho;



Área entre a Rua da Misericórdia e a Rua João Dias;



Via que faz a ligação entre a zona pedonal existente e a Praça Ferreira de Almeida;



Via de acesso à Doca de Recreio (Passeio de Abu Said Ibn Harune).
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A figura seguinte apresenta as áreas propostas para a extensão da zona pedonal, que
pretende aumentar a permeabilidade entre as áreas pedonais já existentes e, no caso da zona
envolvente das docas, contribuir para a minimização do efeito barreira criado pela linha
ferroviária, potenciando a identidade ribeirinha da cidade.

Figura 13. Proposta de extensão da zona pedonal
Fonte: mpt®, 2016

Apesar de haver bastantes zonas sem carros na zona central da cidade, não existe muito
mobiliário urbano, sendo que este é fundamental para a rua ter, além da função natural de
circulação, a função de socialização e convívio (os bancos têm um papel especialmente
importante neste aspeto). A Figura 14 demonstra a influência do mobiliário urbano na
socialização: em algumas ruas de Faro, devido à inexistência de bancos, não existe
possibilidade de socialização.
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Figura 14. Zonas urbanas centrais sem carros e a influência do mobiliário urbano na socialização, em Faro,
Portugal; Friburgo, Alemanha e Florianópolis, Brasil
Fonte: mpt®, 2016

Proposta 6: Implementar uma zona pedonal em toda a extensão da área muralhada da
cidade
Esta medida tem como principal objetivo transmitir um sinal muito claro à população da cidade:
a prioridade das políticas públicas relativas à mobilidade urbana é a circulação de pessoas e
não de veículos. Ou seja, o objetivo da criação desta zona pedonal é chamar as pessoas para
a rua. Assim, é fundamental a existência de mobiliário urbano, especialmente bancos, mesas,
cicloparques, parques infantis e equipamentos desportivos, e a organização de atividades
culturais, como exposições e concertos.
Sugere-se que nos fins-de-semana haja a organização de, pelo menos, uma atividade cultural.
Naturalmente, e tal como foi referido na identificação dos eixos prioritários para a revitalização
dos passeios, toda esta zona necessita de ser preparada para que o modo pedonal seja o
modo prioritário das deslocações, nomeadamente através do nivelamento dos passeios com a
faixa de rodagem para veículos (atualmente, muitos dos passeios presentes nesta área têm
uma largura extremamente reduzida).
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Figura 15. Localização da área muralhada
Fonte: mpt®, 2016

Esta área deve estar muito bem iluminada, para que estes espaços não percam a atratividade
no período da noite.
Sabe-se, por experiências em outras cidades nacionais e internacionais, que o comércio
apresenta uma resistência inicial muito grande a este tipo de projeto. Contudo, essa
experiência também revela que, depois de ultrapassada a fase inicial, os comerciantes são os
maiores apoiantes da ideia, pois constatam que o nível de vendas aumenta nestes espaços.
Realmente, quando as pessoas podem caminhar em segurança, observando calmamente as
vitrinas do comércio, a probabilidade de entrarem nas lojas é maior. Para auxílio na
implementação desta proposta, sugere-se o manual Car-free Development, de Lloyd Wright
(Deutsche Gesellschaft Fur TechnIsche Zusammenarbeit, 2005), disponível na internet.
Deverá ser permitida a entrada de veículos de residentes, veículos de trabalhadores dos
serviços públicos existentes na área, veículos turísticos ou relacionados com serviços turísticos
(para o transporte das malas dos hóspedes dos hotéis existentes nesta zona recomenda-se a
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utilização de pequenos veículos elétricos) e veículos de pessoas com mobilidade reduzida
(veículos de emergência têm obrigatoriamente de ter permissão para circular em todos os
espaços).
Como se sabe, atualmente o estacionamento nesta zona já é extremamente restrito, a
circulação de veículos também é reduzida, ou seja, de certa forma esta proposta apenas
formaliza a situação atual.
O sistema proposto para a fiscalização da entrada de automóveis, consiste na sinalização
vertical e em barreiras que apenas descem no caso de o veículo possuir uma autorização
prévia para tal, tendo o condutor de passar um cartão num dispositivo de validação, tal como
mostra a Figura 16. Como alternativa pode-se optar por um sistema de leitura de matrículas.
Ambos os sistemas salvaguardam eventos especiais, como cerimónias religiosas.
Sugere-se que as cargas e descargas sejam evitadas entre o período das 9 e as 20 horas. A
velocidade dos veículos não poderá ultrapassar a velocidade dos peões. Sugere-se ainda, a
aplicação de uma velocidade máxima de 10 km/h (ver Figura 17).

Figura 16. Exemplo de barreiras físicas removíveis em zonas car-free, Coimbra, Portugal
Fonte: mpt®, 2016
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Figura 17. Exemplo de aplicação de velocidade máxima de 10 km/h, no centro histórico do Porto e Vila
Franca de Xira
Fonte: mpt®, 2016

Devem ser reservados lugares de estacionamento exclusivos para os residentes e
trabalhadores dos serviços públicos existentes na zona.
Sugere-se uma aplicação progressiva da zona pedonal: no primeiro ano, podendo, a mesma
ser implementada apenas ao sábado e domingo (ou só nos meses de verão). Desta forma, a
população e os comerciantes podem ir reconhecendo e internalizando as vantagens deste
conceito, aumentando-se progressivamente o grau de aceitação. Considera-se igualmente
essencial a existência de períodos de teste, com avaliação constante dos resultados.

Proposta 7: Construir uma ponte pedociclável entre Montenegro e o Parque Ribeirinho
de Faro
Esta ponte tem como objetivo minimizar o efeito barreira criado pela zona lagunar existente
entre a freguesia Montenegro e a União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro). De facto,
apesar destas freguesias distarem apenas 1,5 km em linha reta, a distância real de deslocação,
pelas vias, é muito maior.
Com esta ponte, os modos suaves terão uma vantagem competitiva em relação ao veículo
individual motorizado, aumentando-se a permeabilidade para os primeiros e diminuindo a
mesma para os últimos. A ponte será sempre um pouco intrusiva em termos visuais, sugerindose que seja feita de madeira e que tenha espaços mais largos ao longo do percurso para que
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as pessoas possam parar e usufruir da vista. Esta ponte servirá tanto os movimentos
pendulares como as deslocações de lazer/recreio.

Figura 18. Exemplos de ponte pedociclável
Fonte: mpt®, 2016
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Figura 19. Percurso da ponte pedociclável
Fonte: mpt®, 2016

Na figura seguinte pode-se observar os tempos de deslocação a partir do Jardim Manuel Bívar,
sem ponte. Já a Figura 20 apresenta os tempos com a implementação da ponte. Tal como se
pode verificar, a ponte, através da redução das distâncias, diminui o tempo de deslocação
entre Faro e Montenegro.
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Figura 20. Tempos de deslocação, sem a ponte pedonal
Fonte: mpt®, 2016
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Figura 21. Tempos de deslocação, com a ponte pedonal
Fonte: mpt®, 2016
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Salienta-se que nos questionários realizados à população do Município de Faro esta é a
medida com uma taxa mais elevada de aceitação (86,2% da amostra considera esta medida
como importante ou muito importante – os resultados dos questionários encontram-se no anexo
II).

Proposta 8: Implementar passadeiras bem dimensionadas nos caminhos pretendidos
pelos peões, com rampas nos passeios (rebaixamento dos passeios)
As passadeiras são infraestruturas fundamentais para a continuidade e segurança dos
percursos pedonais. Estas são áreas de conflito devido à partilha de espaço entre os peões e o
tráfego rodoviário. Como tal, existe a necessidade de assegurar um equilíbrio entre o modo
pedonal e rodoviário no uso destes espaços, proporcionando assim segurança e
funcionalidade.
Pela importância que detêm ao nível da segurança dos peões, as passadeiras deverão possuir,
entre outras, as seguintes características:


Largura mínima entre 4,00 a 5,00 metros, garantindo-se desta forma a sua boa
visibilidade e possibilitando que um maior número de pessoas atravesse a via;



Um lancil com uma altura de 0,00 metros, em toda a extensão da passadeira;



Zebra de cor branca sobre um fundo de cor contrastante;



Outras características, mais específicas, em função da largura do passeio.

Rebaixamento Tipo 1 - Passeio ≥ 3,00 metros de largura
O rebaixamento do passeio de largura igual ou superior a 3,00 metros deve ter uma inclinação
inferior a 8% na direção da passagem de peões e 10% na direção do lancil do passeio ou
caminho de peões. Não deve interferir com o canal de circulação pedonal, nem ser obstruído
com mobiliário urbano ou outros obstáculos.
Deve existir sinalização do rebaixamento em piso táctil, definindo uma espécie de “T” invertido.
A área rampeada de aproximação à rua deve ser pavimentada com piso de alerta, entre 0,80 a
1,60 metros. Desde o limite do piso de alerta e em sentido perpendicular a este, deve existir
uma linha guia em piso direcional, com uma largura entre 0,80 a 1,20 metros, no sentido
transversal do percurso e sinalizando a presença da passadeira. Deverá ter pelo menos 5,00
metros medidos até ao limite do atravessamento, ou, caso a largura do atravessamento seja
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superior a 5,00 metros, será definida em função do raio de influência da passadeira (igual à
largura do atravessamento).

Figura 22. Rebaixamento Tipo 1
Fonte: mpt®, 2014

Rebaixamento Tipo 2 - Passeio < 3,00 metros de largura
Nessas situações, em que os passeios têm uma largura inferior à necessária para a existência
de canal de circulação e rebaixamento, o rebaixamento deve ser feito em toda a largura do
passeio conforme a ilustração. Impõe-se que os rampeamentos tenham uma inclinação não
superior a 5%, na direção da circulação pedonal. Saliente-se o facto de na zona rebaixada, o
desnível ser a 0,00 metros relativamente à via.
A área de passeio rebaixada deve ainda possuir informação táctil de apoio a peões com
limitações visuais. Deve ser colocada uma faixa de piso de alerta com, pelo menos, 0,80
metros junto ao limite do passeio, como forma de marcação da dimensão transversal da
passadeira ou, caso se entenda ser mais adequado, através da pavimentação total da zona
rebaixada em piso de alerta.
Simultaneamente, ao eixo dessa área e de forma perpendicular ao passeio, deve ser colocada
uma linha guia, em piso direcional, com 0,80 a 1,20 metros, a indicar a existência e o eixo da
passadeira ou, caso existam semáforos, a indicar a sua localização, definindo o “T” invertido ou
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um “L”, respetivamente. Esta faixa em piso direcional é colocada apenas até 0,40 metros do
limite do passeio, que serão preenchidos por piso de alerta, no sentido de informar o peão da
dimensão total da zona de atravessamento.

Figura 23. Rebaixamento Tipo 2
Fonte: mpt®, 2014

A figura seguinte apresenta o posicionamento correto dos atravessamentos pedonais, pelos
caminhos mínimos.

Figura 24. Posicionamento do atravessamento pedonal
Fonte: IMTT, 2011
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Tal como se pode observar na Figura 24, a cidade tem alguns pontos em que o
posicionamento dos atravessamentos pedonais não é feito pelas distâncias mínimas das
deslocações dos peões.

Figura 25. Exemplos de atravessamentos pedonais mal posicionados: Interseção da Avenida Doutor Júlio
Filipe de Almeida Carrapato com a Rua de Berlim; e interseção da Rua Doutor José de Matos com a Rua José
Pedro de Almeida

Proposta 9: Implementar passadeiras sobrelevadas e elementos indicativos nos eixos
com maiores conflitos peão-automóvel
A Figura 26 apresenta um exemplo de passadeira sobrelevada, com pisos táteis. Já a Figura
27 apresenta o dimensionamento recomendado para as mesmas. Recomenda-se que a
prioridade para a implementação deste tipo de passadeiras seja nos eixos com maior potencial
de deslocações pedonais, pois é nestes que existem os maiores conflitos peão-automóvel
(Figura 5 - eixos prioritários pedonais). Outro critério para a implementação de passadeiras
sobrelevadas é nos locais onde existe um maior número de atropelamentos.
Segundo os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (entre 2008 e 2013), as
ruas com maior número de atropelamentos, por ordem decrescente são:


Avenida Cidade Hayward;



EN125 (da futura estação intermodal até ao Segundo Anel propõe-se uma descida do
nível hierárquico da via, que será refletida na hierarquia viária);



Rua do Alportel;



Avenida Calouste Gulbenkian;



Avenida Doutor Júlio Filipe de Almeida Carrapato;
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EN2;



Rua Doutor José de Matos;



Estrada da Penha (em parte do seu trajeto faltam passeios, sendo estes
imprescindíveis face ao número de atropelamentos existentes).

Figura 26. Exemplo de passadeira sobrelevada com pisos táteis
Fonte: mpt®, 2014
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Figura 27. Dimensionamento para as passadeiras sobrelevadas (IMTT, 2011)
Fonte: IMTT, 2011

Recomenda-se igualmente a implementação de elementos indicativos da aproximação de
passadeiras, tais como, luzes, pintura de cor vermelha ou bandas cromáticas.
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Proposta 10: Disponibilizar os tempos de espera/andamento para peões nos semáforos
dos atravessamentos pedonais
Com a disponibilização dos tempos de espera/andamento para peões nos semáforos das
passadeiras, potencia-se a redução dos níveis de ansiedade dos mesmos. Sugere-se começar
a aplicação desta tecnologia (ver Figura 28) nas zonas com maior fluxo potencial de peões
(Figura 5 - eixos prioritários pedonais).

Figura 28. Exemplo de um semáforo para peões com tempos de espera/andamento
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Deslocações de bicicleta

Figura 29. O espaço da bicicleta na cidade – imagens de referência
Fonte: carbonbikerover.com

A bicicleta surge como um veículo não poluente (ver Figura 30 e Figura 31), com elevada
eficiência de espaço ocupado (ver Figura 30 barato tanto para o utilizador – ver Figura 32como para a entidade responsável pela implementação de infraestrutura), promotor de
benefícios para a saúde e eficaz em termos de tempo para deslocações de curta distância (ver
Figura 33), aumentado a zona de influência dos transportes públicos (ver Figura 34) e não
sofrendo interferências dos congestionamentos.
As deslocações efetuadas de bicicleta são compatíveis com distâncias de 3 km, 5 km ou até
mesmo 8 km. Levando-se em conta que na União Europeia 30% e 50% dos trajetos realizados
com automóvel cobrem distâncias inferiores a 3 e 5 km, respetivamente, percebe-se que a
bicicleta pode vir a desempenhar um papel relevante na mobilidade urbana.

Figura 30. Comparação dos diversos modos de transporte, sob ponto de vista ecológico, em relação ao
automóvel particular para uma deslocação equivalente de pessoas/quilómetros
Fonte: CE, Cidades para Bicicletas Cidades de Futuro, 2000
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Descongestionamentos das ruas
Redução da poluição pelos
(englobando todos os tipos)

30%
veículos

a

motor

25%

Redução das emissões de monóxido de carbono (CO)

36%

Redução das emissões de hidrocarbonatos (CH, apenas
para os automóveis)

37%

Redução das emissões de dióxido de azoto (NO2)

56%

Redução do consumo de gasolina (apenas par
automóveis)

25%

Redução do número de pessoas afetadas pela poluição
sonora
Redução do efeito de barreira dos grandes eixos

9%
42%

Figura 31. Estimativa dos eventuais efeitos a longo prazo de uma política a favor da bicicleta em Graz,
Áustria (252 000 habitantes)
Fonte: CE, Cidades para Bicicletas Cidades de Futuro, 2000

Rubrica

Base de avaliação de custos

Poluição atmosférica

Custo adicional dos conversores catalíticos
Custo adicional da gasolina sem chumbo

Custos
anuais€
220 000
25 000

Ruído

Imposto relativo à poluição sonora cobrado no
combustível

Infraestruturas

Taxas relativas
estacionamento

Consumo energético

Consumo médio

400 000

Congestionamentos

Consumo suplementar devido a uma circulação não
fluida durante 5 minutos por automóvel me media

485 000

Imobilização de recursos

Recursos necessários para a produção de 15 000
veículos suplementares, repartidos por ano

160 000

ao

espaço

necessário

para

o

10 000

3 100 000

Figura 32. Cálculo das economias que a utilização da bicicleta permitiria nas deslocações entre o domicílio e
o emprego em Groninga
Fonte: CE, Cidades para Bicicletas Cidades de Futuro, 2000
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Figura 33. Comparação dos tempos de deslocação numa distância de 8 km (tempo contado porta-a-porta)
Fonte: CE, Cidades para Bicicletas Cidades de Futuro, 2000

Figura 34. Zona de influência dos transportes públicos, com e sem integração com a bicicleta
Fonte: CE, Cidades para Bicicletas Cidades de Futuro, 2000

Proposta 11: Revitalizar e formalizar o percurso da Ecovia do Algarve que integra o
Município de Faro
Esta revitalização inclui uma pequena mudança no troço do percurso situado na doca de
recreio: no traçado original a Ecovia passa pelo interior da doca enquanto na proposta esta
passa pela parte exterior, contribuindo para a identidade ribeirinha da cidade. Aliás, no novo
projeto de execução do porto de recreio já se encontra prevista uma ciclovia neste local. Esta
mudança pretende formar um “corredor verde” contínuo para ciclistas ao longo da linha de
costa.
A Figura 35 apresenta o traçado da Ecovia presente no Município de Faro, já com a alteração
proposta. Tal como se pode verificar, é necessária uma obra especial, na doca de recreio, mais
especificamente uma ponte ciclável.

58

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

Figura 35. Traçado da Ecovia integrante do Município de Faro
Fonte: mpt®, 2016

Sempre que possível, esta revitalização e formalização deve passar pela construção de uma
ciclovia segregada. Na figura seguinte pode-se observar um exemplo de pista ciclável em
percurso natural, como é o caso da Ecovia em grande parte do seu traçado, e um perfil-tipo
para a mesma.
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Figura 36. Exemplo de uma pista ciclável em percurso natural, com perfil-tipo
Fonte: mpt®, 2016

Proposta 12: Criar um sistema de ciclovias contínuo e devidamente hierarquizado
através da implantação de 40 km de infraestrutura ciclável
Segundo as matrizes Origem/Destino do Estudo de Mobilidade Intermunicipal (EMI, 2012), 45%
das viagens realizadas em automóvel no Concelho de Faro têm uma duração igual ou inferior a
10 minutos. Se admitirmos uma velocidade média de 25 km/h, chega-se à conclusão que 45%
das viagens têm uma distância igual ou inferior a 4 km, ou seja, são compatíveis com o uso da
bicicleta (realça o caráter compacto da cidade). Este dado, juntamente com um clima e
orografia favorável, confirma o elevado potencial para o uso da bicicleta no Município de Faro.
Denota-se uma preocupação do município com a rede ciclável da cidade, que se tem
expandido ao longo dos anos. Contudo, a malha cicloviária existente ainda é descontínua, não
oferece permeabilidade para as diferentes zonas da cidade e apresenta alguns problemas de
segurança. Cita-se como exemplo, a existência de alguns percursos em que, apesar da
colocação de sinalização vertical alertando os automobilistas para a presença de ciclistas, as
velocidades máximas permitidas, tendo em consideração os volumes de tráfego observados,
são demasiado elevadas para uma via partilhada com a bicicleta.
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É importante, portanto, oferecer uma estrutura ciclável segura, contínua e que atenda as
necessidades da população em termos de itinerários.

Figura 37. Tipologia ideal para as vias cicláveis versus tipologia praticada em Faro (exemplo verificado da
antiga EN125, em Pontes Marchil)

É de salientar que, embora se estimule a introdução de ciclovias nas cidades, quando
ausentes, as bicicletas devem circular nas vias de trânsito (desde que não exista sinalética em
contrário), devendo cumprir o Código da Estrada como qualquer outro veículo motorizado que
aí circule.
Antes de se entrar na definição dos percursos da rede ciclável, é importante esclarecer as
diferentes tipologias possíveis de serem aplicadas. De seguida apresentam-se as definições,
perfis-tipo e as vantagens e desvantagens da aplicação de vias banalizadas, faixas e pistas
cicláveis:
Via banalizada (coexistência): Percurso onde a circulação de bicicletas ocorre em
convivência com o tráfego motorizado no espaço viário. Regra geral é unidirecional, seguindo o
sentido da corrente de tráfego. Pelo Código da Estrada a circulação em bicicleta é livre na
generalidade das vias exceto em autoestradas e vias equiparadas.
São normalmente utilizadas no interior de malhas urbanas densificadas, áreas residenciais e
zonas centrais das cidades, onde não existe espaço para a delimitação física do canal da
bicicleta. Apenas nos casos onde não há alternativa é que a ciclovia se deve processar em
canal partilhado com automóvel. É aconselhado um reforço da sinalização vertical, assim como
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o recurso a outros elementos físicos (leds, refletores de chão, bicicleta pintada no pavimento,
etc.). Sugere-se que a velocidade máxima permitida nas vias banalizadas seja de 30 km/h.
Apresenta como vantagem o aproveitamento das infraestruturas existentes, sem consumo de
espaço físico, tendo, portanto, um baixo custo de implementação. Como inconvenientes, esta
tipologia de percurso apresenta algum desconforto e insegurança, sendo os mesmos
potenciados quando não são cumpridas as regras de trânsito e não existe uma aplicação
efetiva de medidas de acalmia de tráfego.

Figura 38. Exemplo de canais partilhados, Bruxelas
Fonte: mpt®, 2016

Figura 39. Perfil-tipo de via banalizada (coexistência entre a bicicleta e o automóvel)
Fonte: mpt®, 2016

Faixa ciclável: Espaço próprio e exclusivo para a utilização da bicicleta, fazendo parte
integrante da faixa de rodagem. Na maioria dos casos não existe uma separação física entre os
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canais rodoviários e cicláveis, sendo a diferenciação de espaços assegurada com sinalização
horizontal, através de marcações no pavimento (não é segregado, mas também não é
partilhado).

Figura 40. Exemplo de faixa ciclável, Amesterdão
Fonte: mpt®, 2016

Apresenta como vantagens uma boa integração do ciclista nas interseções, tornando-o mais
visível do que aconteceria numa pista, e tem um efeito de redução das velocidades praticadas
pelos automóveis. Porém, apresenta o inconveniente do espaço do ciclista poder ser invadido
pelo estacionamento informal.
Alguma literatura salienta que as faixas cicláveis oferecem, em teoria, menos segurança do que
as pistas cicláveis. Pensa-se, contudo, que se as faixas cicláveis forem implementadas em vias
com um tráfego e velocidades relativamente baixas e se houver a implementação de refletores
(sugerem-se, sempre que possível, dois refletores em paralelo para aumentar o nível de
segregação), balizadores e sinalização correta, não haverá grandes problemas de segurança
(ver Figura 41).
Alguma literatura, incluindo os manuais do IMT, salienta também que as faixas cicláveis
deveriam ser unidirecionais, no sentido do tráfego dos automóveis. Contudo, pensa-se que o
grande problema das faixas cicláveis bidirecionais se resume às interseções (os automobilistas
não consideram a possibilidade de surgir ciclistas em sentido contrário), portanto sempre que
esta situação acontecer deverá haver uma especial atenção para com a mesma,
nomeadamente através da implementação de semáforos e de sinalização para os ciclistas (por
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uma questão de segurança os mesmos devem parar em todas as interseções com automóveis
– ver Figura 42).
Devido à inexistência de uma divisão física entre o tráfego de bicicletas e o de carros e peões,
as faixas cicláveis oferecem uma maior permeabilidade, pois não ficam limitadas a um
determinado número de pontos de acesso.

Figura 41. Exemplo de refletores, igualmente com função de delimitadores
Fonte: mpt®, 2016

Figura 42. Sinalização horizontal para ciclistas, obrigando à paragem em cada interseção com os
automóveis, Lisboa
Fonte: mpt®, 2016
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Figura 43. Perfil-tipo de faixa ciclável bidirecional
Fonte: mpt®, 2016

Figura 44. Perfil-tipo de faixa ciclável unidirecional
Fonte: mpt®, 2016

Faro apresenta, como a grande maioria das cidades portuguesas, alguns constrangimentos ao
nível da largura das vias, o que impossibilita a aplicação de soluções ideais no que se refere ao
nível de segregação e à largura das ciclovias.
65

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

Grande parte das vias presentes no centro histórico da cidade são de sentido único para o
tráfego automóvel. Nas vias de sentido único incluídas na rede proposta de ciclovias, tendo em
vista aumentar a vantagem competitiva da bicicleta face ao veículo motorizado individual,
propõe-se que a primeira possa circular em ambos sentidos, minimizando-se as distâncias de
deslocação (princípio da permeabilidade filtrada).
Como, em parte das vias, não existe espaço suficiente para a implementação de ciclovias em
ambos os sentidos (até porque em parte dos percursos é necessário o aumento da largura dos
passeios), sugere-se o tráfego partilhado com o automóvel quando os fluxos são no mesmo
sentido e uma faixa ciclável unidirecional para as situações em que a bicicleta circule em
contra-fluxo (ver Figura 45).

Figura 45. Perfil-tipo de uma faixa ciclável unidirecional em contra fluxo, com tráfego partilhado no sentido
do fluxo
Fonte: mpt®, 2016

Pista ciclável: Canal próprio, segregado do tráfego motorizado (com separação física do
espaço rodoviário), uni ou bidirecional. Pode ser implementada paralelamente à rede viária (à
cota do passeio ou a um nível intermédio entre o espaço rodoviário e o passeio) ou ter um
traçado autónomo em relação a esta (caso das pistas cicláveis em áreas verdes). Pode permitir
o uso por peões e outros meios não motorizados.
Como vantagens, esta tipologia apresenta uma maior sensação de segurança, o que é
essencial para se atrair novos utilizadores da bicicleta. Como inconvenientes, apresenta um
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custo de implementação mais elevado, comparativamente com as outras opções de percurso
ciclável, e uma maior necessidade de espaço.

Figura 46. Exemplo de pista ciclável, Lisboa
Fonte: mpt®, 2016

Figura 47. Perfis-tipo de pistas cicláveis bidirecionais
Fonte: mpt®, 2016
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Figura 48. Perfil-tipo de pista ciclável unidirecional
Fonte: mpt®, 2016

Segundo o documento Cidades para Bicicleta, Cidades de Futuro, da Comissão Europeia
(2000), é referido que “na conceção das pistas para ciclistas, é necessário ter em conta o facto
de que os automobilistas estão pouco habituados a partilhar a rua com veículos bastante mais
pequenos e cuja trajetória lhes é difícil prever. Os ordenamentos poderão contribuir fortemente
para eliminar o elemento de surpresa nos encontros entre automóveis e bicicletas.
Um dos defeitos das pistas para ciclistas reside precisamente no facto de que o ciclista e o
automobilista se esquecem mutuamente até ao cruzamento onde é inevitável a reinserção dos
ciclistas na circulação. Para que os ciclistas sejam mais visíveis em relação aos automobilistas
e para evitar o efeito de surpresa, é necessário desimpedir os cruzamentos ao longo de pelo
menos 20 metros ou prever um local para os ciclistas na via” (ver Figura 49).

Figura 49. Interseções seguras entre pistas cicláveis e faixas de rodagem para veículos motorizados
Fonte: CE, Cidades para Bicicletas, Cidades de Futuro, 2000
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A Figura 50 apresenta os custos e o nível de planeamento necessário de algumas medidas
gerais e específicas destinadas à bicicleta. Tal como se pode verificar, algumas das medidas,
incluindo a infraestrutura ciclável, têm custos relativamente reduzidos.

Figura 50. Custos e nível de planeamento necessário para a implementação de algumas medidas promotoras
do uso da bicicleta
Fonte: CE, Cidades para Bicicletas Cidades de Futuro, 2000
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A proposta da rede de percursos cicláveis para o Município de Faro abrange grande parte do
território urbano da cidade, bem como as principais ligações às freguesias limítrofes. Esta rede
mostra-se capaz de interligar os principais polos geradores de tráfego, zonas habitacionais e
equipamentos de utilização pública, conectando as principais concentrações de vivências e
dinâmicas sociais. A rede abrange equipamentos de transporte, ação social, administração,
alojamentos, comércio, ensino e investigação, espaços desportivos, religiosos, de saúde, de
segurança e cultura e lazer, aproveitando o potencial paisagístico e ambiental, bem como os
valores patrimoniais existentes.
A tabela seguinte apresenta os polos geradores de tráfego servidos pela rede ciclável proposta.
Já a Figura 51 demonstra exemplos dos vários percursos temáticos da rede proposta.
Tabela 5. Polos geradores de tráfego servidos pela proposta de rede ciclável
*

JUNTA DE FREGUESIA

*

TEATRO LETHES

*
AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALGARVE

*

AEROPORTO DE FARO

*

BIBLIOTECA MUNICIPAL

*

ESCOLA PROFISSIONAL

*

BOMBEIROS MUNICIPAIS

*

SBC - INTERNACIONAL CINEMAS

*

CÂMARA MUNICIPAL

*

MUSEU REGIONAL DO ALGARVE

*

CENTRO DE EMPREGO

* DREALG - DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DO ALGARVE

*

CENTRO DE SAÚDE

*

TERMINAL RODOVIÁRIO

*

CENTRO DE SAÚDE

*

DOCA DE RECREIO

*

COMPLEXO DESPORTIVO DA PENHA

*

DOCA DE RECREIO

*

CONSERVATÓRIA REGIONAL

*

LOJA DO CIDADÃO

* ENTIDADE REGIONAL DE TURSIMO DO
ALGARVE

*

A.A.P.A.C.D.M

*

ESTAÇÃO DE COMBOIOS - FARO E BOM JOÃO

*

LOJA DO CIDADÃO

*

ESTÁDIO DE SÃO LUÍS

*

SEGURANÇA SOCIAL

*

FÓRUM ALGARVE

*

CENTRO COMUNITÁRIO HORTA DA AREIA

*

INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

*

MUSEU MUNICIPLA DE FARO

*

IPJ - INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE

*

EP. ESTRDAS DE PORTUGAL, S.A

70

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

*

MERCADO MUNICIPAL

*
PAVILHÃO DESPORTIVO DO SPORTING CLUBE
FARENSE

*

POUSADA DA JUVENTUDE

*

CCDRALGARVE

*

TEATRO DAS FIGURAS

*

PISTA DE ATLETISMO DE FARO

*

TRIBUNAL JUDICIAL

*

ILHA DE FARO

*
UNIVERSIDADE DO ALGARVE - CAMPUS
PENHA E GAMBELAS

*
IAPMEI - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL DO ALGARVE
Fonte: mpt®, 2016

Figura 51. Percursos temáticos cicláveis em Faro
Fonte: mpt®, 2016
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A Rede proposta compõe-se por 63 arruamentos, os quais são elencados na seguinte tabela.
Tabela 6. Vias com proposta de ciclovias
*

AVENIDA CIDADE HAYWARD

*

RUA PORTUGAL

*

AVENIDA CALOUSTE GULBENKIAN

*

RUA SANTO ANTÓNIO

*

AVENIDA DR. JÚLIO F. ALMEIDA CARRAPATO

*

RUA PÉ CRUZ

*

AVENIDA 5 DE OUTUBRO

*

LARGO PÉ CRUZ

*

RUA BERLIM

*

RUA BERNARDO PASSOS

*

RUA JOSÉ PEDRO ALMEIDA

*

RUA POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA

*

RUA ATAÍDE OLIVEIRA

*

RUA D. TERESA RAMALHO ORTIGÃO

*

ESTRADA DE S. LUÍS

*

RUA PROF. FRANKLIM R. MARQUÊS

*

RUA ABOIM ASCENSÃO

*

RUA DR. PEREIRA SOUSA

*

RUA GENERAL TEÓFILO TRINDADE

*

RUA CAÇADORES QUATRO

*

RUA CÂNDIDO GUERREIRO

*

LARGO SÃO FRANCISCO

*

RUA ALPORTEL

*

TRAVESSA BOCAGE

*

ESTRADA PENHA

*

PRAÇA ALEXANDRE HERCULANO

*

AVENIDA MÁRIO A. B. LYSTER FRANCO

*

RUA PINHEIRO CHAGAS

*

RUA CIDADE PRAIA

*

RUA JOÃO DIAS

*

RUA ENG. NUNO ABECASSIS

*

RUA CASTILHO

*

AVENIDA JOSÉ MARIA NUNES

*

ESTRADA CAÍS

*

AVENIDA PROF. DR. ADELINO PALMA CARLOS

*

RUA COMANDANTE FRANCISCO MANUEL

*

AVENIDA DR. GORDINHO MOREIRA

*

RUA JERÓNIMO QUINTA

*

RUA VENTURA COELHO

*

RUA UNIVERSIDADE

*

LARGO ESTAÇÃO

*

RUA ABEL VIANA

*

AVENIDA DA REPÚBLICA

*

RUA CRAVOS

*

RUA COMUNIDADE LUSÍADA

*

RUA JOSÉ RAMALHO VIEGAS
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*

PRAÇETA DR. FRANCISCO GOMES

*

RUA MANUEL GOMES GUERREIRO

*

RUA INFANTE D. HENRIQUE

*

RUA CARDOSO JOSÉ PIRES

*

JARDIM MANUEL BÍVAR

*

RUA JERÓNIMO QUINTA

*

RUA 1º DE MAIO

*

AVENIDA NELSON MANDELA

*

RUA FERREIRA NETO

*

ESTRADA DA PRAIA

*

PRAÇETA FERREIRA ALMEIDA

*
LIGAÇÃO PARQUE RIBEIRINHO AEROPORTO

*

RUA LETHES

*

LIGAÇÃO AEROPORTO - PRAIA DE FARO

*

LARGO TERREIRO BISPO

*

RUA UNIVERSIDADE

*

RUA HORTA MACHADO
Fonte: mpt®, 2016

O principal critério que deverá ser utilizado na definição das tipologias a serem adotadas é o
perfil da via:


Existindo espaço disponível, dever-se-á optar pela implementação de pistas ou faixas
cicláveis (as últimas necessitam de menor espaço e têm um menor nível de
segregação);



Não havendo espaço suficiente para a implementação de pistas ou faixas cicláveis,
dever-se-á considerar a partilha da bicicleta com o automóvel (sempre no sentido do
fluxo dos veículos), sobretudo nos locais onde existe um piso diferenciado e
velocidades reduzidas;



A partilha da ciclovia com o peão deverá ser a última opção considerada. Esta situação
aplica-se apenas em locais onde não é possível segregar o ciclista do peão e onde não
se considera conveniente partilhar o espaço com o carro.

Além do critério supracitado, é também importante considerar outros elementos que contribuem
para uma inserção correta e funcional da bicicleta neste território, nomeadamente o
estacionamento existente, os volumes de tráfego e as velocidades associadas e princípios de
minimização de distâncias para os ciclistas.
A figura seguinte apresenta a rede ciclável existente e proposta.
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Figura 52. Rede ciclável existente e proposta
Fonte: mpt®, 2016
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Em alguns arruamentos, é necessário remover o estacionamento lateral (ou até eventuais
expropriações), o que permitirá obter dimensões mais generosas para a implementação de
percursos cicláveis. Esta remoção de estacionamento será compensada pela criação de
parques dissuasores nas principais entradas da cidade e outros parques cobertos, devendo-se
analisar esta opção sob o ponto de vista da estratégia global que se pretende para o
estacionamento

(esta

estratégia

será

desenvolvida

no

capítulo

correspondente

ao

estacionamento). Caso se decida por não remover o estacionamento (não recomendado),
existe a alternativa do tráfego ser partilhado entre a bicicleta e o automóvel.
Na zona muralhada da cidade e nas Ruas João Dias, Castilho e Conselheiro Bívar (zonas
pedonais) prevê-se a coexistência de bicicletas com peões. Nestas áreas, pode-se optar pela
utilização da sinalização vertical já prevista no Código da Estrada. Outra solução, mais
interessante sob ponto de vista visual e de segurança, é a indicação do percurso para
bicicletas através da aplicação de chapas metálicas identificativas ou outros elementos pouco
intrusivos, com simbologia relativa a bicicletas (ver Figura 53)

Figura 53. Exemplo de sinalização vertical e sinalização horizontal em zonas de coexistência com o peão
Fonte: mpt®, 2016

Pode-se estudar a possibilidade de a bicicleta poder entrar nas restantes zonas pedonais do
centro da cidade. De realçar o facto de a ponte proposta para a zona entre a freguesia de
Montenegro e o parque ribeirinho de Faro também ser de coexistência entre o peão e a
bicicleta.
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Para ser possível a conexão da pista ciclável presente no Segundo Anel com a Ecovia é
necessário a construção de uma obra especial (para ultrapassar o efeito barreira criado pela
linha ferroviária), neste caso um ponte ciclável. A Figura 54 mostra exemplos de pontes
cicláveis.

Figura 54. Exemplo de pontes cicláveis
Fonte: mpt®, 2016

Uma das maiores dificuldades na definição de uma rede ciclável contínua, seja ela em faixas
cicláveis, canais partilhados ou pistas cicláveis, apresenta-se nas interseções e nas
passadeiras, sendo a ausência de atravessamentos para bicicletas a origem de algumas das
descontinuidades identificadas. Desta forma, em todos os atravessamentos do percurso da
rede deverá ser marcado um corredor ciclável de 2,40 metros de largura, pintado no
pavimento, com a representação do símbolo identificativo da bicicleta.
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O canal deverá ser limitado por guias descontínuas pintadas no pavimento, tendo ambas uma
espessura de 0,20 metros. Pretende-se, assim, facilitar a perceção do risco por parte do ciclista
e do condutor do veículo motorizado (esta medida alerta os automobilistas para a presença dos
velocípedes e os velocípedes para a presença dos automobilistas), garantindo uma maior
segurança para quem transita na via. Apresenta-se de seguida, uma resolução-tipo para estas
descontinuidades.

Figura 55. Exemplo de aplicação de um atravessamento ciclável
Fonte: mpt®;2016

Uma forma interessante, já usada em alguns países, de se financiar a implementação de
infraestrutura ciclável é uma parceria do poder público com empresas privadas, que se
comprometem, por exemplo, com a construção de uma pista ciclável e, em troca, publicitam o
seu nome na infraestrutura (por exemplo, a cada 100 metros existe uma placa referindo que foi
essa empresa que financiou a ciclovia), divulgando desta forma a responsabilidade social da
mesma (veja-se o caso da parceria entre a Galp e a Câmara Municipal de Lisboa).
Realça-se que quando a meta correspondente ao número de quilómetros de ciclovias a serem
implementados for atingida, se deve prosseguir com a expansão da rede, tendo como objetivo
ligar todas as vias da cidade. Uma opção interessante seria ir retirando o estacionamento na
via pública (redirecionando os veículos para os parques dissuasores), obtendo-se espaço para
as ciclovias.
A adoção de tráfego partilhado por automóveis e bicicletas nas Zonas 30 a serem
implementadas também é uma opção válida, estando prevista na definição de Zona 30 dada
pelo IMTT (2011). Nestes espaços, existe a possibilidade de as bicicletas circularem em contrafluxo nas vias de sentido único, sem a necessidade de existência de infraestrutura específica
para as mesmas.
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Proposta 13: Implementar infraestrutura de apoio ao uso da bicicleta
Tal como é referido nas linhas de orientação do objetivo específico relacionado com a
promoção da bicicleta, devem ser implementadas infraestruturas de apoio ao uso da mesma
em todo o município, mas com especial enfoque no entorno da malha ciclável e nas paragens
de transporte coletivo rodoviário, de forma a promover a integração com o último (Bike&Ride).
Estas infraestruturas compreendem elementos como cicloparques, bebedouros, sinalização,
locais para troca de roupa e mapas com informações. O papel das empresas é fundamental
nesta ação, devendo as mesmas ser sensibilizadas para a importância da implementação
deste tipo de equipamentos, especialmente de cicloparques.
Em todos os novos empreendimentos comerciais, sugere-se a exigência de implementação de,
no mínimo, um lugar de estacionamento para bicicletas para cada vinte lugares de
estacionamento para automóveis. Igualmente importante seria a exigência da implantação de,
no mínimo, dois

lugares

de estacionamento para

bicicletas

em

todos

os

novos

empreendimentos residenciais.

Figura 56. Exemplos de cicloparques
Fonte: mpt®;2016
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Proposta 14: Promover medidas de incentivo ao uso da bicicleta nas deslocações entre
casa e o trabalho
É cada vez mais comum a aplicação de medidas de incentivo ao uso da bicicleta nas
deslocações entre casa e o trabalho. No caso de Faro, em que estes são os movimentos
pendulares mais frequentes, este tipo de medidas reveste-se de especial importância. Destas,
destacam-se:


Remuneração financeira ou redução fiscal por cada quilómetro percorrido pelo
funcionário em bicicleta (já implementado em países como a França ou a Bélgica);



Descontos em faturas de serviços públicos, como por exemplo, na conta da água (já
implementado em algumas cidades de Portugal);



Créditos no banco de horas das empresas ou acréscimo de dias de férias (estabelecido
em algumas cidades do Reino Unido).

Desta forma, recomenda-se que o Município de Faro faça uma avaliação e incentive a
implementação deste tipo de medidas em organismos públicos, tendo como objetivo que as
empresas privadas sigam esta boa prática. Salienta-se que pode ser mais vantajoso para a
empresa pagar um “subsídio-bicicleta” aos seus trabalhadores do que o subsídio de transporte
comum, normalmente direcionado para o veículo motorizado individual.

Proposta 15: Implementar um sistema de partilha de bicicletas (bikesharing) em pontoschave da cidade
Como não existe propriamente uma tradição do uso da bicicleta no município, é fundamental
que haja disponibilização das mesmas aos residentes da cidade a preço simbólico
(recomenda-se um pagamento anual).
O sistema de partilha de bicicletas deve ser implementado logo após a execução da primeira
fase da rede de ciclovias da cidade. Para a implementação deste sistema, sugere-se uma
parceria dos órgãos públicos com empresas privadas, que usam este sistema para se
publicitar. Estas parcerias já são comuns noutros países, considerando-se importante o
fomento das mesmas na realidade portuguesa.
Deve-se ter em atenção, no momento da decisão acerca da forma de pagamento, que este
sistema, dado o caráter turístico da cidade, não é apenas direcionado para os residentes,
sendo igualmente vocacionado para turistas. Posto isto, propõem-se 13 pontos de partilha de

79

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

bicicletas (número que deve ser posteriormente ampliado, consoante as necessidades), sendo
que a localização dos mesmos levou em consideração critérios de abrangência geográfica e
conexão com polos geradores de viagens (figura seguinte).
Salienta-se que todas as bolsas de estacionamento (que serão propostas no capítulo relativo
ao estacionamento) têm pontos de bikesharing. Cada ponto deve conter, no mínimo, 10
bicicletas. Deverá ser estudada a possibilidade de, pelo menos parte das mesmas, serem
elétricas.
.
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Figura 57. Locais de partilha de bicicletas
Fonte: mpt®, 2016
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Proposta 16: Implementar os sinais de trânsito previstos no Código de Estrada
A sinalização vertical para ciclistas presente no Código da Estrada é bastante limitada, sendo
que a grande maioria dos sinais já se encontra presente no Município de Faro. Contudo, a
sinalização horizontal prevista no Código é, em alguns casos, aplicada indevidamente (ver
Figura 58). Sugere-se especial cuidado nas interseções entre as ciclovias e as vias para
automóveis.

Figura 58. Sinalização indicada no Código da Estrada versus exemplo da ausência de sinalização horizontal
adequada
Fonte: mpt®, 2016

Proposta 17: Integrar a bicicleta com o sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Um dos pontos positivos do município, no que se refere à mobilidade, é o facto de haver
diversos cicloparques por toda a cidade, nomeadamente no terminal rodoviário e estação
ferroviária. Apesar disso, a oferta de lugares de estacionamento para bicicletas deverá ser
aumentada, especialmente nas principais paragens do transporte coletivo (desta forma
permite-se o sistema bike&ride).
Deverá ainda ser permitido o transporte de bicicletas em todos os percursos das linhas urbanas
e no circuito 9 de minibus (apesar de haver menos espaço disponível nestes autocarros, este
circuito faz ligações com núcleos urbanos que não são abrangidos pelas linhas urbanas).
Desta forma, os autocarros devem possuir equipamento específico para o transporte das
bicicletas, tal como demonstra a figura seguinte. Existe ainda a opção de se poder levar a
bicicleta dentro do autocarro quando o mesmo não exceder um determinado número de
utilizadores (recomenda-se como limite o número de lugares sentados).
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Figura 59. Exemplo de um sistema de transporte de bicicletas em autocarros
Fonte: mpt®, 2016

Proposta 18: Elaborar um Plano de Circulação e Estacionamento e, consequentemente,
um Plano Municipal de Ciclovias
O objetivo de um Plano de Mobilidade é oferecer diretrizes e medidas gerais para a promoção
dos modos sustentáveis. Já a elaboração de um Plano de Circulação e Estacionamento iria
permitir passar, tendo por base as propostas apresentadas neste Plano, de um nível macro
para um nível mais detalhado de medidas, podendo até chegar ao nível de projeto, incluindo
igualmente um diagnóstico mais robusto.
Contudo, importa que este Plano não seria um fim em si mesmo, mas sim um meio para se
elaborar um Plano Municipal de Ciclovias (Masterplan), com a definição das fases de
intervenção e as tipologias de ciclovia mais indicadas para cada via.
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3.3. TRANSPORTE PÚBLICO
Podem-se distinguir três classes de transporte coletivo urbano: transporte rodoviário (autocarro,
táxis coletivos, trolley), transporte ferroviário (metro, elétrico, comboio) e transporte
fluvial/marítimo (barco). O transporte coletivo rodoviário é o modo de transporte público mais
utilizado em Faro. Este apresenta, em comparação ao automóvel e em “canal” equivalente,
capacidades de transporte significativamente mais elevadas (mais eficientes em termos de
espaço ocupado) e menores impactos ambientais e urbanos. Esta situação leva a que estes
sistemas sejam considerados mais eficientes e sustentáveis do que os veículos individuais
motorizados, particularmente se recorrerem a sistemas de propulsão ecológicos.

Figura 60. Espaço ocupado por automóveis, um autocarro e bicicletas, transportando o mesmo número de
pessoas
Fonte: Departamento de Trânsito de Munique, 2001
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Proposta 19: Aumentar a cobertura temporal do sistema de Transporte Coletivo
Rodoviário
Um dos principais motivos para as pessoas deixarem de utilizar o transporte público é não
terem acesso ao mesmo sempre que desejarem, nomeadamente nos períodos em que existe
um menor número de deslocações pendulares para a maioria da população, ou seja, nos
períodos em que a oferta de transporte público costuma ser mais reduzida.
Apesar do automóvel ser imbatível em termos de flexibilidade temporal, o sucesso da
transferência modal do último para o transporte público passa, em grande medida, pela oferta
de percursos em todos os períodos do dia, semana e ano (a oferta é um forte indutor da
procura). Assim, recomenda-se o aumento da cobertura temporal no período noturno, aos finsde-semana e nos períodos de férias escolares.

Proposta 20: Implementar um sistema flexível de Transporte Coletivo Rodoviário nos
territórios de baixa procura
Apesar de serem necessários estudos mais aprofundados acerca do transporte coletivo
rodoviário, verifica-se que a procura do mesmo é relativamente baixa, o que dificulta a
sustentabilidade financeira do sistema. Este facto faz com que a oferta não possa ser muito
elevada, o que prejudica especialmente as zonas fora do perímetro urbano (salienta-se, uma
vez mais, que a oferta é um forte indutor de procura). Uma opção interessante, cada vez mais
recomendada em termos nacionais e internacionais, é o transporte flexível. Este melhora a
cobertura temporal e espacial, pois adequa-se às necessidades reais dos utilizadores.
Segundo IMTT (2011), “o transporte flexível corresponde a um serviço de transporte público
adaptado para ir ao encontro das necessidades dos utilizadores, permitindo alguma liberdade
pelo menos numa destas dimensões chave: percursos, horários e paragens. A oferta
convencional de transporte público revela-se por vezes inadequada para responder às
diferentes necessidades da população, começando deste modo a serem consideradas
alternativas mais flexíveis, as quais se caracterizam pela possibilidade de não existirem locais
específicos ou pré-determinados para paragem, trajetos ou horários fixos.”
As populações de núcleos urbanos como Estói, Conceição ou Santa Bárbara de Nexe
(territórios com baixas densidades de ocupação) poderiam ser significativamente beneficiadas
com este sistema, promovendo-se igualmente a sustentabilidade financeira do transporte
coletivo do município. Realmente, o transporte flexível é um híbrido entre o táxi e o transporte
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coletivo convencional, tendo as vantagens relativas à flexibilidade (temporal e espacial) do
primeiro e as vantagens dos custos reduzidos do segundo.
O nível de flexibilidade varia consoante os objetivos pretendidos: existem sistemas com rotas
ou horários fixos, rotas parcialmente fixas e ainda, no limite, um serviço porta-a-porta (com um
nível de complexidade e de custos maior que os primeiros). O transporte flexível encontra-se
previsto no novo regime jurídico do serviço público de transporte de passageiros, devendo ser
estudado qual o tipo de sistema flexível mais adaptado ao município.
Com este tipo de transporte será possível implementar linhas diretas entre freguesias limítrofes,
sem necessidade de se passar sempre pela União de Freguesias de Faro, e sem afetar a
sustentabilidade financeira do sistema.

Proposta 21: Implementar uma linha de transporte coletivo em canal próprio de alta
capacidade
A existência de um transporte coletivo de qualidade tem-se revelado um fator essencial para a
redução da importância do veículo individual motorizado. Nesse sentido, nos últimos anos, tem
sido estudado a importância da implementação de uma linha de transporte coletivo de alta
capacidade no concelho de Faro. Esta linha é normalmente associada à necessidade de se
alterar o percurso da atual linha de caminho-de-ferro, pois esta é considerada uma barreira
entre a cidade e a Ria Formosa.
A implementação de uma linha de transporte coletivo em canal próprio tem como objetivo
conectar os polos geradores de tráfego mais importantes da cidade, especialmente o Polo
Universitário de Gambelas e o Aeroporto, que ainda carecem de uma ligação de qualidade ao
centro da cidade em transporte público.
As linhas de transporte coletivo de alta capacidade têm diversas possibilidades, normalmente
relacionadas com o material circulante, mas têm em comum a necessidade de um espaço
canal próprio, diferenciado dos restantes modos de transporte. Realça-se que os utilizadores
de transporte público são extremamente prejudicados pelos congestionamentos, apesar de não
contribuírem para os mesmos.
Realmente, a existência de corredores dedicados para o transporte público, e consequentes
reduções dos tempos de deslocação para os seus utilizadores, oferecem uma vantagem
competitiva em relação ao veículo individual motorizado, sendo que esta se tem revelado
essencial para a transferência modal dos últimos para os primeiros. No caso de Faro pensa-se
fazer sentido estruturar as alternativas em dois grandes grupos:
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Sistema ferroviário ligeiro: estão incluídos neste tipo de sistemas os metros ligeiros e
os elétricos (tram). São menos intrusivos no ambiente urbano do que os corredores
dedicados de autocarros6, contudo apresentam custos de implementação superiores.
No passado tinham a vantagem de ser mais ecológicos, com menores níveis de
poluição sonora e atmosférica. Contudo, com os recentes avanços tecnológicos, os
autocarros podem também ser “amigos do ambiente” em termos energéticos.

Figura 61. Sistemas ferroviários ligeiros
Fonte: www.lavienville.blogspot.pt; www.tramz.com



Sistema de autocarros em corredor dedicado: sistema de transporte coletivo de
passageiros em autocarros por meio de infraestrutura segregada, também designado
por BRT (Bus Rapid Transit), com prioridade nos cruzamentos. Normalmente têm um
design e marketing diferenciados do restante sistema de transporte coletivo e as
paragens são ao nível do piso dos autocarros de forma a reduzir os tempos de
embarque. Usualmente têm uma lotação inferior ao sistema ferroviário ligeiro.

Figura 62. Sistema de autocarros em corredor dedicado
Fonte:www.thetransportpolitic.com/www.skyscrapercity.com

6

As zonas pedonais com permissão de entrada de transportes públicos são designadas por transit mall.
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A análise da procura atual de transporte coletivo rodoviário e da procura potencial associada a
uma ligação complementar ao sistema ferroviário convencional no interior da cidade de Faro 7
realça que não existe procura para a implementação de um sistema ferroviário ligeiro. Assim
sendo, recomenda-se que se inicie o sistema por corredores dedicados em transporte coletivo
rodoviário (numa primeira fase até poderão não estar integrados num sistema BRT
propriamente dito, ou seja, sem prioridade nos cruzamentos e sem paragens ao nível do piso
dos autocarros) e posteriormente, no caso de a procurar aumentar para níveis que o
justifiquem, se passe para um sistema ferroviário ligeiro. Note-se que os referidos níveis
deverão viabilizar financeiramente a operação de um sistema deste tipo.
O percurso proposto conecta o Polo Universitário de Gambelas, o Aeroporto e o futuro Parque
Tecnológico ao centro da cidade, além de permitir padrões de mobilidade mais sustentáveis
dentro das zonas centrais da cidade (ver Figura 63). Prevê-se igualmente uma relocalização do
percurso da linha de caminho-de-ferro de forma a diminuir o efeito barreira causado pelo
mesmo (ambas as alternativas propostas são menos intrusivas do que o atual sistema
ferroviário). O percurso deixaria de entrar na cidade, passando a norte da mesma.

7

Dados retirados do Estudo de Viabilidade Técnica do Sistema Ferroviário do Algarve (REFER) e do Estudo de
Mobilidade Interurbana “Algarve Central” – EMI.
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Figura 63. Percurso proposto para a linha de transporte coletivo de alta capacidade
Fonte: mpt®, 2016
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Tal como é referido na Proposta 3, propõe-se a implementação de uma Plataforma Intermodal.
Esta tem como objetivo integrar o futuro sistema de transporte coletivo em canal próprio com a
atual linha de caminho-de-ferro. Contará igualmente com uma praça de táxis, parques de
estacionamento de longa duração (permitindo o sistema park&ride) e estacionamento de
bicicletas (permitindo o sistema bike&ride), havendo portanto uma integração efetiva de
diferentes modos de transporte público, veículo individual motorizado e bicicletas.
Na figura anterior pode-se observar duas alternativas para a ligação ao aeroporto. O corredor
relativo ao segundo anel é composto pelas Avenidas Calouste Gulbenkian e Doutor Júlio Filipe
de Almeida Carrapato. Relativamente à primeira, dado que as faixas de rodagem têm uma
largura relativamente elevada, com uma redefinição da largura das mesmas (e retirada de
alguns metros de largura do separador central), é possível obter espaço para a introdução de
um canal para o transporte coletivo rodoviário (e para a pista ciclável proposta).
Uma opção interessante, sob o ponto de vista das boas práticas relativas à Mobilidade
Sustentável, seria retirar uma faixa, por sentido, para o veículo individual motorizado,
substituindo as mesmas pelas vias exclusivas. Existe ainda a opção de se retirar a totalidade
do canteiro central, espaço suficiente para a introdução das vias exclusivas (e pista ciclável).
Já no troço composto pela Avenida Doutor Júlio Filipe de Almeida Carrapato existe apenas
uma opção: a retirada de uma faixa para automóveis/motos em cada sentido. Ter-se-á
igualmente de retirar o estacionamento lateral aí presente, mas os ganhos de espaço serão
direcionados para a pista ciclável proposta. Já o corredor situado na frente ribeirinha da cidade
iria aproveitar o espaço agora utilizado pela linha de caminho-de-ferro.
Além do faseamento relativo ao modo de transporte (de autocarros para um sistema ferroviário
ligeiro), o município deverá igualmente considerar a possibilidade de se implementar o
percurso proposto por fases, sendo que na primeira seria importante garantir a ligação do Polo
Universitário de Gambelas, Estação Intermodal e Aeroporto ao centro da cidade.
Seria igualmente interessante prever uma ligação até Olhão, especialmente no caso de a
procura justificar a implementação de um sistema ferroviário ligeiro (este troço apresenta
elevado potencial de captação de deslocações para o modo ferroviário). Neste caso, pensa-se
que a opção mais interessante seria o sistema tram-train. Neste sistema, os módulos extremos
têm uma lógica de transporte urbano (Tram), com maior ocupação de passageiros por metro
quadrado, e os módulos intermédios oferecem um maior número de lugares sentados, ou seja,
partem duma premissa mais próxima do conceito suburbano (Train) de curta/média distância.
Terá de se ter especial atenção na definição da localização dos corredores dentro das vias
definidas. Normalmente, os mesmos localizam-se no corredor central. No caso de ser definido
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o lado direito da via, tem de se ter em conta as conversões à direita por parte dos veículos
individuais motorizados, que ficariam algo limitadas, dependendo do nível de segregação dos
corredores. O percurso proposto leva em consideração as atuais dinâmicas do município,
sendo que no futuro, caso aconteça uma expansão urbana a norte do segundo anel, poderá
ser prevista uma ampliação do sistema.

Proposta 22: Apresentar os horários em todas as paragens de Transporte Coletivo
Rodoviário
Atualmente, nem todas as paragens têm informação acerca dos percursos e dos horários de
passagem dos autocarros (apesar de quando existente a mesma ser boa). Portanto,
recomenda-se que todas as paragens tenham a informação descrita. Salienta-se que esta é
uma das condições para se preencher os requisitos do novo Regime Jurídico do Serviço
Público de Transporte de Passageiros no que se refere ao sistema de informação.

Proposta 23: Disponibilizar informação em tempo real acerca dos horários de chegada
dos autocarros
A disponibilização dos horários de chegada dos autocarros em tempo real é um sistema que
contribui para a redução dos níveis de ansiedade dos utilizadores. É especialmente importante
para os utilizadores não regulares do sistema, como turistas ou pessoas em viagens de
trabalho. Portanto, recomenda-se a implementação de um sistema de informação em tempo
real na futura plataforma intermodal e nas principais paragens. Este sistema pode ser
alimentado por uma fonte de energia sustentável, nomeadamente energia solar.

Figura 64. Exemplo de sistemas de informação em tempo real para autocarros, em Coimbra
Fonte: mpt®, 2016
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Proposta 24: Melhorar as condições de conforto e acessibilidade das paragens
Na fase de Caracterização e Diagnóstico foram identificadas inúmeras paragens que não
possuem os níveis mínimos de conforto no acesso aos serviços de transporte coletivo
rodoviário, associados principalmente à inexistência de abrigos nos locais de entrada/saída de
passageiros. Assim, propõe-se que tendencialmente sejam colocados abrigos em todos os
locais de paragem.
A colocação de abrigos é uma importante contribuição para a utilização do transporte coletivo,
designadamente pelo conforto que proporciona aos utentes. No entanto, esse conforto deve ter
em consideração as necessidades de todos os utilizadores. Assim, terá de se garantir um
percurso pedonal acessível até ao local de paragem para todos os utilizadores, em particular
para as pessoas com mobilidade reduzida.
Para além disso, salienta-se que a colocação de abrigos de transporte coletivo e postiletes
para sinalização dos serviços de transportes, deve ter em conta os percursos pedonais
existentes e garantir a continuidade dos mesmos. A orientação para a localização dos abrigos
“tradicionais” (fechados em um ou ambos os topos), aponta para a sua utilização apenas em
passeios cuja dimensão possa albergar conjuntamente o abrigo e o percurso pedonal
acessível, permitindo a continuidade dos mesmos.
Em passeios de menor dimensão, onde se verifica que a coexistência entre o abrigo e o
percurso pedonal leva à descontinuidade do último, as soluções apontam para a utilização de
abrigos em “L” invertido, libertando o passeio dos obstáculos que representam os topos laterais
do abrigo.

Proposta 25: Implementar um sistema de bilhética integrada e estabelecer novas
modalidades de tarifação
Nos últimos anos, o setor dos transportes tem vindo a ser alvo de fortes apostas no
desenvolvimento tecnológico, sendo que uma das áreas de maior inovação foi ao nível dos
sistemas de cobrança de portagens e dos sistemas de bilhética integrada multimodal.
De facto, uma das formas mais efetivas de se promover a intermodalidade é através da
implementação de uma bilhética integrada. Sendo a bilhética e a integração tarifária um aspeto
fundamental para a atratividade de um sistema de transportes coletivo de passageiros,
existem, neste domínio, exemplos de boas práticas em Portugal. Cita-se como exemplo, o caso
do sistema Andante, na região do Porto.
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A integração bilhética permite aos utentes realizarem as suas viagens, de forma multimodal,
com o mesmo título de transporte, independentemente do operador e/ou número de
transbordos efetuados, recorrendo aos operadores de transportes, públicos ou privados, que
ofereçam um serviço mais adequado às suas necessidades, nomeadamente em termos de
horários, frequência e tempo de viagem.
Os principais objetivos e ganhos perspetivados são:


Racionalização do sistema de transporte;



Diminuição do uso de suportes de papel;



Diminuição dos custos operacionais dos diferentes operadores de transportes que
operam em Faro, integrando, sempre que possível, os respetivos sistemas financeiro,
administrativo e operacional;



Repartição das receitas interoperador, através de um sistema claro e transparente;



Minimização do tempo de viagem e desconforto dos transbordos;



Menores custos para os utilizadores.

Como tal, propõe-se para o concelho de Faro uma bilhética integrada que seja flexível,
escalável e adaptável aos diferentes operadores de transportes, englobando:


Transporte coletivo;



Bicicleta de uso público;



Parques de estacionamento de longa duração (propostos no capítulo referente ao
estacionamento).

Numa primeira análise identificaram-se quais os bilhetes simples que deveriam ser integrados
com outros modos de transporte. Considera-se que o transporte coletivo rodoviário e marítimo
devem ser integrados, ou seja, os bilhetes do transporte coletivo poderiam ser usados tanto no
serviço realizado por autocarros como por barcos.
A tabela seguinte apresenta, de forma esquemática e resumida, quais as bilhéticas compatíveis
de serem integradas com outros modos (excluindo os passes mensais). Em termos de cadeia
de deslocação a tabela deve ser lida na sequência coluna-linha. Por exemplo, o bilhete simples
do transporte coletivo é compatível de ser integrado com o sistema de partilha de bicicletas
(quem comprar um bilhete para o transporte coletivo tem acesso ao sistema bikesharing). Já o
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bilhete simples do bikesharing não é compatível de ser integrado com o transporte coletivo
(quem comprar um bilhete para o sistema bikesharing não tem acesso ao sistema de
transporte coletivo).
Sempre que forem compatíveis, é suposto que com o bilhete simples do primeiro modo de
transporte, acrescido de um determinado valor, seja possível o uso do segundo modo, sendo
que o preço desse bilhete deve ser sempre inferior à soma dos dois bilhetes simples.

Tabela 7. Compatibilidades de integração entre bilhetes simples

1º MODO\ 2º MODO

TRANSPORTE
COLETIVO
(RODOVIÁRIO E
MARÍTIMO)

BIKESHARING

PARQUES
DISSUASORES

TRANSPORTE COLETIVO
(RODOVIÁRIO E MARÍTIMO)

_____

Compatível

Não compatível

BIKESHARING

Não compatível

_____

Não compatível

PARQUES DISSUASORES

Compatível

Compatível

_____

Fonte: mpt®, 2016

Tal como se pode observar, o primeiro modo na cadeia de deslocação com maior número de
possibilidades de integração de bilhética são os parques de longa duração situados nas
entradas da cidade (parques dissuasores 8), pois o objetivo deste Plano é exatamente potenciar
uma transferência modal dos veículos individuais motorizados para os modos sustentáveis. Por
outro lado, é o modo com o qual os outros modos de transporte têm menos possibilidades de
integração, de forma a se promover que um utilizador de um determinado modo sustentável
continue a sua cadeia de deslocação através de outro modo sustentável.
Depois desta primeira análise, identificaram-se quais as possibilidades de passes mensais
integrados. Tal como para os bilhetes simples, os passes mensais do transporte coletivo
rodoviário e marítimo também devem ser integrados.

8

O sistema proposto baseia-se na aplicação de um montante residual/simbólico para os parques dissuasores. A opção
pela sua gratuitidade carece de adaptações ao sistema de bilhética integrada proposto.
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Para os residentes interessados na utilização do sistema de partilha de bicicletas propõe-se um
pagamento anual simbólico. Portanto, além da integração entre o transporte coletivo marítimo e
rodoviário, apenas faz sentido serem integrados num passe mensal os parques dissuasores e
o transporte coletivo. Propõe-se que com o passe do transporte público seja possível
estacionar gratuitamente nos parques dissuasores.
Propõe-se ainda o estabelecimento de novas modalidades de tarifação, devidamente
adaptadas às diferentes necessidades dos diferentes grupos, especialmente dos turistas e
pessoas que se deslocam à cidade em negócios, através de passes pré-comprados para um,
dois ou três dias. Pensa-se que deve igualmente haver integração horária para o transporte
coletivo: um bilhete é válido durante 1 hora em todo o sistema, independentemente do número
de transbordos realizados e do tipo de transporte utilizado (autocarro ou barco).
Ou seja, haverão duas modalidades de bilhética: única (direcionada para um só modo de
transporte) e integrada. A tabela seguinte apresenta as diversas opções para as duas
modalidades.
Tabela 8. Tipo de bilhete para o Sistema de Mobilidade do Município de Faro

ÚNICO

INTEGRADO

 Bilhete de 1 viagem comprado a bordo
 Bilhetes pré-comprados de 2 a 10 viagens
TRANSPORTE
COLETIVO
(RODOVIÁRIO E
MARÍTIMO)

 1 Hora: Sistema de partilha de bicicletas

(quanto maior o número de viagens,

(os utilizadores do passe mensal do TC

menor deve ser o preço unitário) - cada

que têm interesse em usar o sistema de

viagem é valida por 1 hora

partilha de bicicletas devem pagar o preço

 Bilhete de 1, 2 ou 3 dias

simbólico anual pelo uso das mesmas)

 Passe mensal (normal e sociais)
 Residentes: preço simbólico anual
 Visitantes:
BIKESHARING

_____________________



Por hora



Diário
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ÚNICO

INTEGRADO
 Diário:


Transporte coletivo (2 viagens de 1

hora cada)
ou


Sistema de partilha de bicicletas

(diário)

PARQUES
DISSUASORES

 Hora

 Mensal:

 Diário



 Mensal9

passe

Transporte coletivo (corresponde ao
mensal

para

o

transporte

coletivo)
(os utilizadores do passe mensal para os
parques dissuasores que têm interesse em
usar o sistema de partilha de bicicletas devem
pagar o preço simbólico anual pelo uso das
mesmas)
Fonte: mpt®, 2016

Salienta-se que existe ainda a possibilidade de haver uma integração do sistema de mobilidade
do município com o transporte coletivo ferroviário. Embora fosse fundamental proceder a esta
integração, como esta parceria não depende exclusivamente do município, não será avaliada
neste trabalho.

Proposta 26: Preparar o sistema de informação do Transporte Coletivo Rodoviário para
pessoas com mobilidade reduzida e portadores de deficiência visual, com avisos
sonoros e informação em braille
O sistema de transporte coletivo rodoviário só estará completo se as paragens e o material
circulante disponibilizarem informação que guie e oriente o utente com deficiência visual
relativamente às decisões que tem de tomar na escolha de determinado meio de transporte ou
linha a seguir.
Essa escolha apenas poderá ser efetuada tendo conhecimento de um determinado conjunto de
informações, como sejam os horários, paragens e tarifário praticado. Este tipo de informação
deve estar presente tanto nas paragens como nos veículos, para que a sua consulta seja uma
mais-valia na deslocação dos utentes com deficiência visual. Assim, é importante que as
9

O preço do passe mensal para os parques dissuasores terá de ser menor do que o passe do transporte público.
96

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

paragens e veículos sejam dotados de informação em outras linguagens (Braille), ou formas de
comunicação (áudio), permitindo uma maior abrangência da informação disponível.
A informação visual existente deve possuir uma dimensão que a torne acessível a utentes com
baixa acuidade visual e não ser colocada a uma altura superior a 1,4 metros, para permitir que
pessoas de baixa estatura, ou pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas, possam ter
acesso à informação de forma autónoma.

Proposta 27: Readequar o terminal existente às necessidades das pessoas com
mobilidade reduzida
Um dos pontos positivos do município, no que se refere à mobilidade, é que possui veículos de
transporte coletivo urbano novos, pouco poluentes e com piso rebaixado. Contudo, tal como se
pode verificar na figura seguinte, o terminal urbano encontra-se indevidamente dimensionado,
o que impossibilita, em alguns cais de embarque, a entrada nos autocarros de pessoas em
cadeiras de rodas.

Figura 65. Exemplo de cais de embarque indevidamente dimensionado
Fonte: mpt®, 2016
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Proposta 28: Verificar a possibilidade de ampliação da frota de táxis de forma a colmatar
a possível oferta insuficiente dos mesmos nos meses de verão
Na fase de estudo de caracterização e diagnóstico verificou-se que o número de táxis existente
no município pode não ser suficiente nos meses de verão. Assim, recomenda-se que seja feito
um estudo de procura acerca deste modo de transporte, verificando a potencial necessidade de
aumento de frota, mas levando em consideração a entrada no mercado de novas tecnologias,
como a que a permite o funcionamento da aplicação Uber.

Proposta 29: Realizar um estudo operacional relativo ao Transporte Coletivo Rodoviário
que leve em consideração o novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de
Passageiros
Para o nível das propostas referentes ao transporte coletivo rodoviário ser mais aprofundado
torna-se necessário a realização de um estudo operacional vocacionado exclusivamente para
este modo de transporte. Desta forma será possível considerar as propostas presentes neste
Plano, nomeadamente as relativas à implementação da plataforma intermodal e à integração
com os parques de estacionamento de longa duração, e o novo Regime Jurídico do Serviço
Público de Transporte de Passageiros.
Este impõe que “todos os locais com população residente superior a 40 habitantes, (…) devem
ter acesso a serviço público de transporte de passageiros flexível ou (…) a serviço público de
transporte de passageiros regular, que assegure a sua conexão, direta ou através de
transbordos, à sede de município respetivo.” Ora, na fase de diagnóstico verificou-se que o
transporte urbano, rural e interurbano/intermunicipal apresentam uma cobertura territorial que
não abrange grande parte dos locais que possuem mais de 40 habitantes.
Apesar dos serviços de transportes intermunicipal não serem da responsabilidade dos
municípios, este é um ponto essencial na análise do transporte coletivo rodoviário, pelo que
deverá existir uma articulação efetiva entre os municípios, as Comunidades Intermunicipais e o
próprio Estado, que supervisiona os serviços expressos, para que as ligações intermunicipais
abranjam o maior número de habitantes possível e assim diminuir a importância do transporte
individual.
O novo regime jurídico também impõe critérios de cobertura temporal que deverão ser
atendidos. Assim, o nível mínimo de serviço público de transporte de passageiros deve cumprir
requisitos relacionados com o horário e as frequências de ligações dentro do concelho e entre
concelhos. Os horários dos serviços de transporte devem ser adequados quer às necessidades
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da população, quer ao período de funcionamento dos equipamentos e serviços públicos,
comércio e emprego.
Adicionalmente, devem existir ligações entre os lugares com mais de 40 residentes e a
respetiva sede de concelho, no mínimo, em três dias da semana, em que tem de existir um
serviço com início no lugar e em direção à sede de concelho no período da manhã e uma
circulação no sentido inverso, no período da tarde. No que diz respeito às ligações entre sedes
de concelho da mesma comunidade intermunicipal, deve ser garantido, no mínimo, uma
circulação em cada sentido durante o período da manhã e uma circulação em cada sentido
durante o período de tarde.
Em termos de comodidade, estas normas relacionam-se com o grau de conforto oferecido pelo
serviço público de transporte de passageiros: a rede deve permitir ligações diretas entre as
diversas zonas da área geográfica e deve ser minimizada a necessidade de efetuar
transbordos entre diferentes modos de transporte. Assim, nas deslocações entre um local e
uma sede de concelho não deve existir mais do que um transbordo e o tempo médio de espera
não deve ultrapassar os 15 minutos. Nas deslocações entre sedes de concelho, também não
deve existir mais do que um transbordo e o tempo médio de espera não deve exceder os 30
minutos.
No que se refere ao dimensionamento do serviço, o novo regime jurídico relaciona a
capacidade do serviço público de transporte de passageiros com a procura. Os níveis mínimos
exigem que as taxas de ocupação sejam iguais ou inferiores ao número homologado de
lugares sentados e em pé disponibilizados pelos veículos, salvo exceções indicadas na
regulamentação.
Existem igualmente critérios acerca da informação disponibilizada ao público sobre os serviços
transporte de passageiros disponíveis. Para cumprir os níveis mínimos de serviço público de
transporte de passageiros, devem ser disponibilizados diagramas em todos os locais que
permitem o acesso à rede.
A informação disponibilizada deve ser de fácil acesso e leitura e deve indicar: o percurso,
paragens com identificação dos interfaces e horários, a identificação do ponto de acesso em
que se encontra, tarifas e títulos de transportes disponibilizados no percurso e/ou na área
geográfica em que se insere, incluindo outros modos de transporte com o qual seja efetuado
interface, bem como as condições de acesso a bonificações e descontos.
Acresce ainda, e quando aplicável, uma fácil leitura da rota e horários para acesso à sede de
concelho e à cidade de referência, incluindo transbordos e modos de transporte a utilizar para o
efeito. Toda a informação deve ser clara e adequada e os passageiros devem ter acesso fácil e
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conhecimento dos seus direitos nos vários modos de transporte, bem como dos deveres a
respeitar e as cláusulas contratuais gerais aplicáveis ao contrato de transporte entre o operador
de transportes e o passageiro.
Toda a informação referida deve ser divulgada, pelos operadores de transporte, na internet.
Nesta deve constar informação detalhada sobre as caraterísticas do serviço público de
transporte prestado, em conformidade com as diretrizes do Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, I. P..

Proposta 30: Implementar uma linha de minibus no centro histórico da cidade de Faro
Este serviço pretende proporcionar melhores condições de mobilidade no centro histórico da
cidade, onde o perfil das vias é mais estreito, assim como de segurança e conforto,
promovendo a utilização do transporte público em detrimento do individual.
Basicamente, este sistema consiste na implementação de um serviço de táxi coletivo com
itinerário fixo (eventualmente podem haver pequenos desvios, consoante as necessidades).
Dentro do percurso pré-definido (que pode estar marcado no chão através de uma linha de cor
diferenciada), o minibus deixa o utente onde este desejar.
O percurso deve incidir especialmente nas ruas pedonais da cidade, portanto as velocidades
praticadas têm de ser bastante reduzidas. Recomenda-se que o material circulante seja
elétrico, indo ao encontro das boas práticas do município neste aspeto.
Em termos de tarifário, não deve haver distinção do praticado nas restantes linhas do
transporte coletivo rodoviário, podendo-se estudar a possibilidade de este serviço ser gratuito
para os residentes no centro histórico.

100

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

Figura 66. Exemplos de aplicação do conceito minibus, nas cidades de Coimbra, Loures, Viana do Castelo e
Portalegre
Fonte: IMTT, 2014

O serviço é especialmente vocacionado para os residentes do centro histórico (do qual se
destaca a Vila Adentro), idosos, pessoas com mobilidade reduzida e turistas, promovendo-se a
atratividade do centro histórico e dinamizando-se o comércio local.
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3.4. CIRCULAÇÃO VIÁRIA
O processo de planeamento das acessibilidades e gestão da mobilidade, particularmente do
veículo automóvel, tem procurado responder ao aumento da procura deste modo de transporte,
através da sistemática construção de novas infraestruturas. Este processo tem contribuído para
o crescimento acentuado da utilização do transporte individual motorizado, com os conhecidos
efeitos negativos a nível económico, social e ambiental.
O novo paradigma, já quase unanimemente aceite sob ponto de vista teórico, mas apenas
aplicado de forma efetiva em alguns países, é considerar a utilização mais eficiente das
infraestruturas existentes, agindo assim sobre a procura em transporte motorizado. Esta
abordagem pressupõe uma resposta integrada, que passa pela utilização mais eficaz e
otimizada dos recursos disponíveis, pela promoção da utilização de modos de deslocação mais
sustentáveis e pela gestão racional da procura de transportes motorizados, permitindo, assim,
encaminhar os cidadãos para opções de mobilidade mais sustentáveis.
Desta forma, o plano de circulação deve conter uma visão holística e integrada do sistema de
transportes, tendo em consideração as interações e sinergias entre os diferentes modos, o
estacionamento, a logística urbana e a relação com o ordenamento do território e o ambiente.
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Figura 67. Ordem de prioridade dos modos de transporte, que se deve considerar na fase de planeamento
Fonte: Adaptação – “Acessibilidade e Gestão de Mobilidade”, IMTT, 2011

Proposta 31: Promover e incentivar a implementação do serviço car-sharing e prever
lugares de estacionamento para o mesmo
Na fase de caracterização e diagnóstico verificou-se que a taxa de motorização de Faro é 532
veículos/1 000 habitantes, um valor acima da média nacional, que é de 443 veículos/ 1 000
habitantes. Uma medida para contrariar este dado é a implementação do serviço car-sharing.
Este é um sistema em que as pessoas têm acesso a um automóvel por um determinado
período de tempo, mediante o pagamento de uma cota periódica ou de um pagamento préestabelecido, sendo cada vez mais comum nas cidades europeias, incluindo nas portuguesas.
É uma medida que pretende desincentivar a compra do veículo (muitas vezes a compra do
segundo automóvel, que é utilizado maioritariamente para viagens que não se encontram na
rotina da família), ou seja, tenta racionalizar a posse do automóvel (e como consequência o
seu uso).
Uma das formas de promover este sistema é prever a existência de lugares de estacionamento
para os mesmos, com tarifas mais baratas em relação ao estacionamento tradicional.
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Proposta 32: Promover e divulgar o sistema car-pooling
Na fase de caracterização e diagnóstico verificou-se que a taxa de ocupação dos automóveis
em Faro é relativamente baixa (1,45 ocupantes/veículo). O sistema car-pooling pretende
melhorar este valor.
Este sistema consiste em juntar várias pessoas com percursos similares, num só automóvel,
pertencente a uma das pessoas, permitindo reduzir o número de automóveis em circulação, o
que por sua vez diminui a poluição. Basicamente, este sistema aumenta a eficiência do espaço
ocupado.
Pode ser promovido, por exemplo, através da implementação de pontos específicos para o
efeito (onde as pessoas entram e saem dos veículos) ou da criação de um site vocacionado
especificamente para a cidade, servindo este de plataforma integradora entre os diversos
utilizadores (existem no mercado plataformas de sistemas similares já com alguma difusão,
como por exemplo a BlaBlaCar).
Para este efeito também já existem, em algumas cidades, aplicações para dispositivos móveis.
Outra medida promotora do mesmo seria a possibilidade de os carros com uma ocupação
superior a um determinado número de ocupantes, utilizarem os corredores BUS.

Proposta 33: Implementar novas vias
Considera-se importante a construção de novas vias no Município de Faro, de forma a diminuir
o tráfego de atravessamento em certos núcleos urbanos e melhorar o acesso a vias locais. A
tabela seguinte apresenta as vias propostas. Já na Figura 68 pode-se observar a localização
das mesmas.
Tabela 9. Vias propostas para o Município de Faro

*

VARIANTE À EN2

*

AVENIDA NASCENTE STA. BÁRBARA

*

VARIANTE À ER 2-6

*

3ª CIRCULAR DE FARO

*

AVENIDA ESTRUTURANTE DAS GAMBELAS

*

CIRCULAR SUL DE MONTENEGRO

*

AVENIDA POENTE STA. BÁRBARA

*

VIA DE ACESSO AO IKEA

*

Rua A
Fonte: mpt®, 2016
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Figura 68. Localização das vias propostas
Fonte: mpt®, 2016
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Proposta 34: Definir uma nova hierarquia viária
A análise da hierarquia viária atual, apresentada na fase de Caracterização e Diagnóstico do
presente plano, permitiu identificar os tipos de vias presentes e estabelecer uma hierarquização
das mesmas, possibilitando uma representação da “capacidade viária” do território e da forma
como se processam os fluxos de tráfego atuais.
Assim, propõe-se uma nova hierarquia viária, de modo a desenvolver uma rede concelhia
estruturada e funcional, imputando aos eixos da rede funções distintas, consoante a
importância que cada via tem para as deslocações dentro do concelho e para fora deste, e
considerando os eixos previstos para o concelho. A proposta de hierarquização contempla
quatro níveis de vias (existentes e propostas): as Vias Coletoras, as Vias Distribuidoras
Principais, Vias Distribuidoras Locais e de Acesso Local:


Nível I - Vias Coletoras – correspondem às vias que, pelo seu perfil e capacidade,
recebem e distribuem tráfego ao longo do território nacional, quando pensado em
termos regionais. As vias coletoras são mais direcionadas para as deslocações de
média e longa distância, estando a função de acesso reduzida a uma expressão
mínima.
Existente:
 IP 1 (A 22).



Nível II - Vias Distribuidoras Principais – São vias cujo principal objetivo é a distribuição
do tráfego municipal, estabelecendo assim ligações entre os vários aglomerados
urbanos do Município de Faro.
Existente:
 IC4;
 EN125;
 1ª e 2º Fase da Variante à EN125;
 EN125-10;
 ER2-6.
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Proposta:
 Variante à EN2;
 Variante à ER 2-6.


Vias Distribuidoras Locais – São vias que têm como função canalizar e distribuir, dentro
dos aglomerados urbanos, o tráfego com destino e origem na rede estruturante e
garantir a acessibilidade aos espaços adjacentes.
Existente:
 Estradas Municipais;
 Caminhos Municipais;
 Outras vias municipais (não classificadas como estradas e caminhos
municipais).
Proposta:
 Av. Estruturante de Gambelas;
 Variante Poente Sta. Barbara de Nexe;
 Variante Nascente Sta. Barbara de Nexe;
 3ª Circular de Faro;
 Circular Sul de Montenegro;
 Via de acesso a Sta. Bárbara de Nexe.



Vias de Acesso Local – As vias de acesso local incluem as vias de acesso às zonas
residenciais e comerciais, espaços públicos, parques de estacionamento e eventuais
atividades associadas à vivência local.

As principais diferenças para a atual são:


Com a conclusão da segunda fase da variante EN125, o segundo anel passa de
distribuidora principal para distribuidora local;



Já relativamente à EN2, com a construção da variante à mesma, desce um nível
hierárquico, de distribuidora principal para distribuidora local;



Outra diferença refere-se ao aglomerado urbano de Estói, em que a ER2-6, entre as
interseções com a EN2 e a EM516, desce igualmente um nível hierárquico, de
distribuidora principal para distribuidora local.
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Figura 69. Proposta de Hierarquia Viária na cidade de Faro
Fonte: mpt®, 2016
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Proposta 35: Aplicar medidas de acalmia de tráfego
Estas medidas pretendem reduzir a poluição sonora e atmosférica, limitar o tráfego de
atravessamento, diminuir o consumo de combustível e, principalmente, reduzir as velocidades
dos veículos, diminuindo-se desta forma os acidentes e estabelecendo um ambiente mais
humanizado e particularmente seguro para os utilizadores mais vulneráveis do espaço público,
isto é, peões e ciclistas. Estas medidas consistem essencialmente em alterações físicas à
geometria das vias, cujo principal objetivo é reduzir as velocidades praticadas. Estas alterações
incluem:


Deflexões verticais: dispositivos que permitem alterar o alinhamento vertical do espaço
de circulação, tais como lombas (medida de acalmia de tráfego mais utilizada,
atualmente, em todo o mundo), bandas sonoras e plataformas elevadas nas
interseções ou em secção, normalmente associadas a travessias pedonais (ver figura
seguinte).

Na

sua

implementação

deve-se

ter

em

conta

o

seu

correto

dimensionamento. Para tal, sugere-se o dimensionamento proposto pelo manual do
IMT relativamente às medidas de acalmia de tráfego.
Salienta-se, contudo, que este tipo de medida não é seletiva, ou seja, todos os tipos de
veículos são prejudicados, incluindo os veículos de emergência. Tem, portanto, de se
ter um particular cuidado na escolha dos locais para a implementação das deflexões
verticais.

Figura 70. Exemplo de plataforma elevada com atravessamento pedonal, Faro
Fonte: mpt®, 2015
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Deflexões horizontais: medidas que promovem a alteração do alinhamento horizontal
do espaço de circulação e obrigam os veículos a desviar a sua trajetória, tais como
gincanas (ver figura seguinte), estreitamento, lateral ou central, da largura da via
(estrangulamentos), estreitamento das entradas das interseções (extensões dos
passeios, que diminuem o comprimento do atravessamento pedonal (ver Figura 72) ou
rotundas/mini-rotundas.

Figura 71. Exemplo de uma gincana
Fonte: CCDRN, 2008 apud County Surveyors Society, 1994

Figura 72. Exemplo estreitamento das entradas das interseções
Fonte: CDRN, 2008
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Condicionantes à conectividade da rede viária: elementos construtivos que visam
interromper,

parcial

ou

totalmente,

a

circulação

do

tráfego

motorizado

de

atravessamento, tais como barreiras transversais em secção, que podem ter como
consequência o corte total ou parcial de uma via, e barreiras diagonais nas
intersecções (ver figura seguinte).

Figura 73. Exemplo de barreiras diagonais nas interseções
Fonte: IMTT, 2011

Existem ainda outras medidas de acalmia de tráfego que não implicam alteração da geometria
das vias, das quais se destacam:


Semáforos de controlo de velocidade;



Elementos que indicam a aproximação de travessias para peões, tais como bandas
cromáticas, sistemas especiais de iluminação e sinalização vertical (já existem
sistemas que indicam, em tempo real, a presença de peões nas passagens).

Estas medidas devem ser aplicadas em bairros residenciais, nas vias locais, em zonas
envolventes de vias escolares ou hospitalares e em zonas que se pretendem proteger do
tráfego de atravessamento.

Proposta 36: Implementar Zonas 30
As zonas 30 são áreas definidas de circulação homogénea, onde a velocidade é limitada a 30
km/h e onde as entradas e saídas são indicadas por sinalização e são objeto de ordenamento
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específico. Aproveita-se para fazer uma requalificação dos espaços tendo em vista uma
mobilidade sustentável, ou seja, as zonas 30 são uma das tipologias de intervenção integrada
de acalmia de tráfego.
Este conceito foi aplicado em alguns países europeus e apresenta resultados muito
interessantes quanto ao nível de redução do número de acidentes e vítimas (a figura seguinte
apresenta uma explicação para este facto), redução da velocidade média dos automóveis e
diminuição dos volumes de tráfego.

Figura 74. Velocidade e riscos para um peão ou ciclista que surja 15 metros à frente de um veículo
motorizado
Fonte: CE, Cidades para Bicicletas Cidades de Futuro, 2000

Tal como refere IMTT (2011), “o regime de circulação para zonas 30 (…) ainda não se encontra
definido em Portugal, estando dependente de alterações ao Código da Estrada. Contudo, a sua
definição, assim como a definição de critérios técnicos reguladores a aplicar nestas zonas,
constituem ações-chave da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015”.
O conceito de zona 30 deve ser implementado no maior número possível de áreas residenciais.
Desta forma, contraria-se o atual sistema de imposição de velocidades máximas por hierarquia
de via, o que significa que nem todas as ruas de bairros residenciais apresentam velocidades
máximas inferiores a 30 km/h.
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No interior destas áreas é necessária uma implementação generalizada de medidas de acalmia
de tráfego, apresentadas no ponto anterior. Já à entrada destes espaços deve haver
sinalização vertical e horizontal, tal como demonstra a Figura 75.

Figura 75. Exemplos de sinalização horizontal e vertical nas entradas das zonas 30, Friburgo, Alemanha
Fonte: mpt®, 2015

Normalmente existe nestas áreas uma separação do espaço destinado aos peões, do
destinado aos restantes modos de transporte, podendo também existir espaços partilhados por
todos os modos. De uma maneira geral, não existem passadeiras dentro das Zonas 30, salvo
em situações excecionais relacionadas com a segurança dos peões. Desta forma, os peões
podem atravessar em qualquer local, desde que o façam de forma segura, mesmo quando não
têm prioridade face aos restantes modos de transporte.
Os ciclistas devem partilhar a via de circulação com os automóveis, com a possibilidade de
circular em sentido contrário nas vias de sentido único. Contudo, realça-se que os cidadãos de
Faro ainda não estão familiarizados com este conceito. Portanto, sugere-se a implantação
destas zonas numa determinada área, monitorizando os resultados e verificando qual o nível
de segregação mais adaptado à realidade de Faro e ao grau de aceitação da população.
A Figura 76 apresenta a localização das áreas onde é possível a implementação das Zonas 30.
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Figura 76. Áreas possíveis para a implementação das zonas 30
Fonte: mpt®, 2016

Proposta 37: Promoção dos modos sustentáveis de transporte no acesso à Ilha de Faro
A ilha é um espaço natural de excelência, que deve ser preservado. A primeira infraestrutura
que se encontra ao entrar na ilha é um parque de estacionamento, que cria, direta e
indiretamente, pressão sobre os ecossistemas.
A limitação do número de veículos que entra na ilha e a consequente redução da necessidade
de estacionamento seria uma oportunidade para a revitalização deste espaço, tornando-o num
local mais agradável para a prática de turismo. A ponte deveria estar preferencialmente
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direcionada para a deslocação em modos sustentáveis (os autocarros passariam a poder
entrar na ilha).
Em época alta, o tráfego de veículos individuais motorizados para a Ilha de Faro deve ser
limitado a residentes, operações de cargas e descargas, veículos prioritários, acesso ao parque
de campismo e determinados grupos de atividades económicas, nomeadamente os
pescadores.
Por uma questão de coerência e integração de medidas, torna-se imprescindível a
implementação de um parque de estacionamento no exterior da Ilha (construído no período
que mediou entre a fase de caracterização e diagnóstico e a que ora se apresenta), cuja
localização pode ser observada na Figura 78 (tem uma capacidade entre 900 a 1000 lugares).
O percurso pedonal entre este parque e a ilha deve ser revitalizado, sendo que os passeios
devem ter uma largura considerável e estar preparados para uma acessibilidade universal.
Depois de ser feita uma análise à frequência das linhas de transporte coletivo rodoviário com
percursos no eixo “parque de estacionamento-Ilha de Faro”, chegou-se à conclusão que a
mesma é quase sempre superior a 15 minutos (tempo de deslocação médio a pé entre o
parque proposto e a Ilha). Como um aumento da frequência neste troço iria implicar igualmente
um aumento nos restantes troços dos percursos das linhas (nos quais, provavelmente, a
procura não justifica esta opção), recomenda-se um serviço de transporte específico para este
troço, podendo eventualmente ser concessionado a privados.
Propõe-se que, em época alta, o parque de estacionamento seja tarifado e que o preço inclua o
serviço de transporte supracitado. Em época baixa, de forma a não se prejudicar a atividade
económica da ilha, pode-se considerar a possibilidade de o parque de estacionamento ser
gratuito e o acesso à ilha ser feito sem restrições.
Aos residentes na ilha que não têm garagem própria, propõe-se a atribuição de um cartão de
estacionamento por fogo de residência que permita o estacionamento na via pública: avenças
para residentes, sem custos ou a custos muito reduzidos. Os pescadores que comprovem a
sua atividade deverão igualmente poder estacionar e entrar com automóveis na ilha. Para o
controlo do acesso à ilha por automóvel recomenda-se um sistema de barreiras removíveis
(que só descem para os grupos previamente autorizados), à semelhança do proposto para as
zonas pedonais. Pensa-se que o estacionamento na ilha merece um regulamento específico
para o efeito.
O parque de estacionamento localizado no interior da ilha (na entrada da mesma – ver Figura
79), que atualmente tem mais de 200 lugares, deverá ser repensado quanto à sua dimensão
(estes lugares poderão substituídos, total ou parcialmente, pelo parque no exterior da Ilha).
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Em todas as vias da ilha poderão circular bicicletas em coexistência com o tráfego automóvel.
Assim, deverá ser implementado um número significativo de cicloparques (além do ponto de
bike-sharing já referido no capítulo relativo às bicicletas).

Figura 77. Vista do exterior para a ilha e da ilha para o exterior
Fonte: mpt®, 2016

Figura 78. Localização do novo parque de estacionamento
Fonte: mpt®, 2016
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Figura 79. Localização do parque existente na entrada ilha
Fonte: mpt®, 2016
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3.5. SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
Uma política de estacionamento devidamente integrada e coordenada com as restantes
estratégias relativas à mobilidade urbana apresenta-se como uma valiosa ferramenta para uma
gestão da mobilidade rumo à sustentabilidade, fazendo-se sentir diretamente e imediatamente
no utilizador do veículo motorizado individual.
O estacionamento é um elemento essencial a ter em conta em qualquer política de mobilidade,
devido à sua relação direta com a acessibilidade, gestão e exploração das redes de circulação,
utilização e qualidade do espaço público e, principalmente, enquanto elemento regulador da
escolha modal, pelo condicionamento que impõe à acessibilidade em transporte individual
motorizado. O espaço viário tem de ser repartido pelos veículos em movimento e os
estacionados, obedecendo naturalmente a critérios que tenham em conta os objetivos que se
pretendam atingir.
Assim, a oferta de estacionamento está fortemente relacionada com o nível de acessibilidade
por automóvel que se pretende garantir para a área em estudo. No caso particular do
estacionamento na via pública, depende igualmente da função que a via desempenha na rede
viária, pelo que se nas vias coletoras, onde a mobilidade é privilegiada, não deve haver
estacionamento, já nas vias locais (distribuidoras ou de acesso) deve ser reservado espaço
para os veículos poderem estacionar, embora tendo sempre em consideração a necessidade
de reservar o espaço adequado para as outras funções nobres do espaço público.
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Desta forma, as ações a serem desenvolvidas contemplam basicamente os seguintes aspetos:


Criação de bolsas de estacionamento nas entradas do perímetro urbano;



Reforço do papel do estacionamento de duração limitada nas áreas mais centrais da
cidade;



Criação de zonas com tarifas diferenciadas;



Reequilíbrio das tarifas praticadas pelos diferentes tipos e regimes de oferta de
estacionamento;



Reforço da fiscalização do estacionamento.

Proposta 38: Substituir progressivamente o estacionamento na via pública por parques
Um dos riscos identificados na fase de estudo de caraterização e diagnóstico é “a cidade ser
um estacionamento ao ar livre”. Realmente, Faro ainda não segue as melhores tendências
internacionais relativamente ao sistema de estacionamento.
Este Plano já promove a retirada do estacionamento existente na via pública de alguns locais
(de forma a ser possível a implementação de espaço pedonais ou de ciclovias),
nomeadamente na Estrada de São Luís, Rua do Alportel e Rua João Dias.
Recomenda-se que esta medida seja alargada a outras áreas da cidade, substituindo parte do
estacionamento existente na via pública por parques, medida que deve ser integrada com a
proposta seguinte, referente aos parques dissuasores localizados nas entradas da cidade.
A substituição por parques cobertos ou subterrâneos também é uma opção considerada
interessante sob o ponto de vista da humanização do espaço urbano.
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Figura 80. Exemplo de zonas ocupadas com infraestrutura para automóveis que foram reconvertidas em
zonas para as pessoas (Lisboa, Guimarães, Albergaria-a-Velha, Mafra)
Fonte: http://www.urb-i.com

Uma solução praticada em alguns países são os parklets. Estes são áreas contíguas aos
passeios, nas quais são construídas estruturas tendo em vista a criação de espaços de lazer e
convívio, onde anteriormente havia lugares de estacionamento para automóveis (ver Figura
8181).

Figura 81. Exemplos de parklets
Fonte: www.innaturasa.com.br/ www.nacto.org
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Proposta 39: Criar parques de estacionamento nas entradas do perímetro urbano
(dissuasores da entrada de automóveis na cidade), em coordenação com o sistema de
Transporte Coletivo Rodoviário
A maioria dos movimentos de entrada na cidade de Faro são realizados em transporte
individual motorizado. A crescente utilização do transporte individual resulta, em muitos casos,
da oferta insuficiente de transporte público, principalmente nas deslocações em que a
origem/destino se situa em zonas de baixa procura. Neste sentido, a existência de parques
localizados nas entradas/saídas da cidade, em complementaridade com o uso do transporte
público, são dissuasores da entrada de veículos nas zonas centrais da cidade.
O presente plano propõe assumir um parque existente como dissuasor, bem como a criação de
três novos parques nas principais entradas da cidade, onde existe fácil acesso ao transporte
coletivo rodoviário, e um parque localizado no eixo que dá acesso à Ilha de Faro. Assim,
promove-se a complementaridade entre diversos modos de transporte – intermodalidade –
através de cadeias de deslocação, utilizando, de forma otimizada, as especificações de cada
modo de transporte (automóvel-parque dissuasor-autocarro-marcha a pé).
Esta medida é designada por park&ride e a bilhética, tal como foi referido na medida relativa à
integração da mesma, deverá ser introduzida. Esta é uma das ações mais importantes do
Plano pois permite que ações como a tarifação do estacionamento nas zonas centrais da
cidade ou a redução das faixas para automóveis sejam realizáveis. Por outro lado, têm de ser
oferecidas alternativas de excelência ao automóvel, nomeadamente um bom transporte
coletivo rodoviário e uma rede ciclável coerente e contínua. Salienta-se, que este tipo de
estacionamento poderá ser de longa duração.
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Figura 82. Exemplo de parque dissuasor e distâncias/tempo compatíveis com a marcha a pé.
Fonte: mpt®, 2016

A proposta para a localização destes parques de estacionamento de longa duração teve em
conta, de um modo geral os seguintes fatores: localização nas entradas da cidade, existência
de oferta de transporte público urbano com elevada frequência, fácil acesso à rede viária
urbana e interurbana, parques já existentes e disponibilidade de espaço. Propõe-se que os
parques tenham inicialmente, no mínimo, 100 lugares (deverá ser reservado espaço para uma
futura expansão).
Além dos parques situados nas entradas da cidade, propõe-se ainda, tal como já foi referido
anteriormente, um parque dissuasor da entrada de veículos na ilha de Faro (este deverá conter
entre 900 a 1000 lugares). Neste sentido, foram propostos cinco parques dissuasores (ver
figura seguinte):


Parque próximo à plataforma intermodal;
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Parque existente próximo ao Teatro das Figuras e Parque Ribeirinho;



Parque próximo à entrada da EN2 na cidade;



Parque próximo à antiga EN125 – eixo Faro-Olhão;



Parque próximo da Ilha de Faro.
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Figura 83. Localização dos parques dissuasores propostos para a cidade de Faro e seu enquadramento com a oferta atual de transporte coletivo rodoviário/tempos de deslocação a pé.
Fonte: mpt®, 2016
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Tal como se pode observar, apesar de existir oferta de transporte público nas proximidades de
todos os parques, torna-se necessário que esta exista dentro dos mesmos. Existem, portanto,
duas opções: ou se redefine os itinerários dos circuitos existentes ou se incluem novos
circuitos.
Pensa-se que a primeira opção é a mais viável tanto por motivos financeiros como pelo facto
de não ser necessário um acréscimo significativo no número de quilómetros percorridos
mensalmente. Estes parques deverão ter pontos de partilha de bicicletas, já previstos no
capítulo referente às mesmas.

Proposta 40: Reforçar o papel do estacionamento de duração limitada
Atualmente existe um elevado número de lugares de estacionamento gratuito, o que induz a
entrada de automóveis nos espaços mais centrais da cidade. A gestão do sistema de
estacionamento, em particular a restrição da oferta ou a sua tarifação, é uma medida que o
utilizador sente direta e imediatamente e que, portanto, tende a ser extremamente eficaz na
utilização racional do automóvel.
Com o objetivo de se potenciar uma utilização racional e disciplinada do espaço público e,
consequentemente facilitar o acesso a estacionamento, existe, na cidade, uma delimitação de
zonas de estacionamento tarifadas que merecem ser aferidas.
A aplicação de tarifas no estacionamento pode condicionar a utilização de lugares, bem como o
tipo de utilizador, promovendo a rotatividade de lugares. Por outro lado, a aplicação de tarifas
poderá assegurar verbas para as despesas de operação e controlo das infraestruturas de
estacionamento, bem como subsidiar a operação de outros modos de transporte mais
sustentáveis, dos quais se destaca o transporte público, a infraestrutura ciclável ou pedonal.
As áreas de geração de um maior número de viagens, como sejam estabelecimentos
comerciais ou equipamentos coletivos, encontram-se associadas, em geral, aos maiores níveis
de procura de estacionamento. Como as zonas em que se irão focar as propostas são servidas
por um serviço de transporte público e de fácil acesso a pé a partir das zonas envolventes, a
oferta de estacionamento tarifada deverá ser revista.
A figura seguinte apresenta o estacionamento tarifado existente: zonas de estacionamento
tarifado na via pública e parques.
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Figura 84. Estacionamento tarifado existente
Fonte: mpt®, 2016

Propõe-se que seja dada particular atenção ao estacionamento localizado dentro da área
compreendida pelo segundo anel da cidade (nas vias onde já existe estacionamento), contudo,
a eventual tarifação apenas deverá ser efetivada depois da implementação dos parques
dissuasores e da criação de efetivas alternativas para a população. Neste sentido, a relação é
bidirecional: a medida relativa ao park&ride só faz sentido de ser aplicada se o estacionamento
nas áreas mais centrais (de maior pressão) for tarifado.
Recomenda-se igualmente a implementação de um parque de estacionamento de apoio à
estação ferroviária e ao terminal rodoviário. Este parque deverá ser gratuito para quem
apresentar um bilhete de transporte coletivo ferroviário ou rodoviário. Caso contrário deverá ser
tarifado e contribuir para a oferta de estacionamento de curta duração. A Figura 85 apresenta a
proposta relativa às vias com estacionamento tarifado e aos parques10.

10

Quando as políticas relativas ao estacionamento do Município forem implementadas, deve ser feita uma avaliação
ao parque de estacionamento localizado no Largo de São Francisco, devido à sua dimensão e características.
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Figura 85. Estacionamento proposto
Fonte: mpt®, 2016

O acesso por automóvel às escolas que se encontram dentro da área tarifada não deve ser
prejudicado. Portanto, recomenda-se que as mesmas tenham lugares específicos para os pais
deixarem os alunos de forma rápida, segura e gratuita (kiss&ride).
Cabe ao município a gestão do estacionamento nestas áreas da cidade (por meios próprios ou
através de concessão), devendo garantir uma política de estacionamento que estimule a
rotatividade da oferta e desincentivar o estacionamento de longa duração, promovendo, desta
forma, maiores níveis de acessibilidade aos “utilizadores finais”.
Nas vias com estacionamento tarifado, o início e o fim de zona devem estar devidamente
sinalizados, de acordo com o Código da Estrada e o Regulamento de Sinalização de Trânsito.
No interior das zonas, o estacionamento deverá ser demarcado com sinalização horizontal e
vertical nos termos da legislação em vigor aplicável.
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Proposta 41: Implementar zonas de estacionamento com tarifas diferenciadas
A tarifação do estacionamento nas zonas mais centrais da cidade contribui para uma redução
efetiva do número de veículos que estacionam por longos períodos de tempo e,
consequentemente, induzirá um aumento da rotação dos veículos, permitindo-se, deste modo,
que as áreas de elevada atração de viagens disponham de uma oferta constante de lugares.
Por outro lado, a proposta da implementação de parques de estacionamento de longa duração
nas entradas da cidade minimiza a entrada de veículos na cidade.
A estratégia desenvolvida, assente nas propostas apresentadas, quer na via pública quer em
parques, implica o pagamento de uma determinada tarifa (tal como acontece atualmente),
consoante a zona em que o estacionamento se insere e o objetivo pretendido. Ou seja, as
tarifas propostas encontram-se diferenciadas em patamares, correspondendo cada patamar a
uma diferente zona da cidade. Estas foram definidas em função dos seguintes critérios:


Existência de equipamentos e serviços;



Procura de estacionamento;



Lugares de estacionamento disponíveis;



Rotação pretendida;



Distâncias em relação ao centro (à medida que a distância em relação ao centro da
cidade diminui o custo deve aumentar).

Figura 86. Relação procura de estacionamento vs. preço
Fonte: mpt®, 2016
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Neste contexto são propostas três zonas que se encontram delimitadas da seguinte forma:


Zona de Alta Rotação (zona vermelha) – a área delimitada pelas vias que atualmente
têm estacionamento tarifado (assumindo que são as áreas com maior procura) deverá
constituir a zona de alta rotação, apresentando a tarifa mais elevada. Nesta zona
encontra-se igualmente incluído, pela sua centralidade, o parque proposto para a zona
envolvente da estação ferroviária/terminal rodoviário;

Figura 87. Zona de alta rotação
Fonte: mpt®, 2016
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Zona de Média Rotação (zona laranja) – Ponderar, mediante a política de
estacionamento a concretizar em estreita relação com a estratégia global de
mobilidade, a função a atribuir a esta segunda coroa de estacionamento compreendida
pelo segundo anel;

Figura 88. Zona de média rotação
Fonte: mpt®, 2016
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Zona de Baixa Rotação (zona verde) – parques dissuasores, com as tarifas mais
reduzidas (ou eventualmente gratuito), devendo estas ter duas opções: preço apenas
para o estacionamento e preço para o sistema Park&Ride11.

Figura 89. Zona de baixa rotação
Fonte: mpt®, 2016

Deverá haver um equilíbrio das tarifas praticadas pelos diferentes tipos e regimes de oferta de
estacionamento (via pública vs. parques; e concessão pública vs. privada), para que não exista
uma grande disparidade de preços na mesma zona.
O critério para a definição de tarifas deverá ser efetuado em função das zonas em que o
estacionamento se encontra e não se o mesmo é em parques privados ou públicos. Contudo,
quando coexistem na mesma zona parques e lugares na via pública, os primeiros devem
apresentar tarifas mais baixas.

11

Tal como já foi referido na medida relativa à Ilha de Faro, o parque dissuasor da entrada de veículos para este
espaço poderá ser gratuito nos meses de época baixa.
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Proposta 42: Criar mecanismos que possibilitem a redução do estacionamento ilegal
A implementação de barreiras físicas nos locais onde existe estacionamento ilegal é uma
medida considerada fundamental de forma a se evitar que os veículos sobreponham os
passeios. Atualmente, o tipo de barreira mais difundida são os pilaretes. Contudo, existem
outro tipo de barreiras visualmente mais apelativas (ver figura seguinte).

Figura 90. Exemplos de barreiras físicas que impedem o estacionamento ilegal
Fonte: mpt®, 2016

O reforço da fiscalização do estacionamento constitui também uma recomendação
fundamental. A ausência de civismo, associado a um desenho inadequado e à morfologia
antiga de algumas zonas, leva a que o estacionamento ilegal, na cidade de Faro, seja uma das
barreiras mais frequente à acessibilidade universal.
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Proposta 43: Dimensionar corretamente o estacionamento para pessoas com mobilidade
reduzida
Recomenda-se que os lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida tenham as
seguintes características:


Dimensão mínima de 2,50 metros de largura por 5,00 metros de comprimento;



Faixa de acesso lateral com, pelo menos, 1,00 metro de largura;



Contemplar uma rampa para o passeio, sempre que necessário;



Estar devidamente sinalizado e identificado, com sinal modelo H1a com placa adicional
modelo M11d e pintura do sinal universal de acessibilidade no seu centro, em cor
contrastante e com dimensões de 1,00 por 1,00 metro;



As rampas de acesso ao passeio deverão ter em atenção as características expostas
legalmente (Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto) relativamente à largura,
inclinação, cor e textura.

Figura 91. Estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida - oblíquo e longitudinal
Fonte: mpt®, 2015
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3.6. LOGÍSTICA
Proposta 44: Criar lugares de estacionamento para cargas e descargas
A criação de novos lugares de estacionamento para cargas e descargas é fundamental para
esta atividade não afetar a deslocação de pessoas, especialmente no modo pedonal, e o
estacionamento de veículos particulares.
A importância desta medida é reforçada pela expansão das zonas pedonais, o que implica que
nem todos os estabelecimentos terão locais para cargas e descargas pertos dos mesmos.
Recomenda-se que as operações de cargas e descargas apenas possam acontecer nos
lugares reservados para o efeito.

Proposta 45: Promover a utilização de veículos menos poluentes para a distribuição de
cargas nas zonas pedonais da cidade
O transporte de carga dentro das zonas pedonais deve ser feito preferencialmente em carros
de mão e em veículos a pedais (ver figura seguinte) ou por veículos elétricos de pequenas

134

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

dimensões. Pode-se estudar a possibilidade deste tipo de veículos, ao contrário dos restantes,
poder entrar nestas zonas em todos os períodos horários.

Figura 92. Exemplos de sistemas de transporte de carga não motorizados
Fonte: mpt®, 2016

Proposta 46: Restringir os horários em que os veículos pesados podem circular nas
zonas mais centrais da cidade
Os veículos pesados não devem poder circular nas zonas centrais da cidade em todos os
períodos do dia. Assim sendo, sugere-se que os mesmos só possam circular na área situada
dentro do Segundo Anel nos seguintes horários: 10 às 12 horas e 15 às 17 horas.

Proposta 47: Regulamentar as cargas e descargas no município
Segundo o diagnóstico realizado na primeira fase do trabalho, relativamente à estrutura
logística do concelho, verificou-se a necessidade de regulamentar as operações de cargas e
descargas.
Nos dias de hoje já se reconhece que as operações de cargas e descargas são um dos fatores
que poderão causar problemas de acessibilidade e de circulação viária nas áreas urbanas,
acarretando congestionamentos, consumo de combustível, emissão de poluentes, entre outros.
No entanto, estas operações são essenciais ao bom funcionamento da atividade económica
(comércio e serviços) do concelho.
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Assim, não obstante o Regulamento de Estacionamento já tratar destas temáticas, propõe-se a
criação de uma regulamentação específica para cargas e descargas que enquadre legalmente
as propostas supracitadas. Esta regulamentação deve conter, no mínimo, os seguintes
aspetos:


Zonas a afetar;



Horários de funcionamento;



Duração do estacionamento;



Restrição temporal e espacial de circulação de veículos de pesados;



Autorizações especiais de circulação, entre outros.
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3.7. CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
As ações de sensibilização e educação visam promover um maior conhecimento e
compreensão das regras e situações de trânsito, potenciar um maior conhecimento acerca da
temática da mobilidade sustentável, oferecer a visão estratégica do que se pretende para o
município, desenvolver competências através da prática e experiência e reforçar ou alterar
atitudes para uma maior consciência do risco, da segurança pessoal e da segurança dos
restantes utilizadores das vias.
As alterações na gestão da infraestrutura, a adoção de medidas de acalmia de tráfego, entre
outros, não constituem fatores únicos para garantir o sucesso de uma política de mobilidade
sustentável. Neste âmbito, é necessário garantir que os residentes de Faro tenham
conhecimento acerca desta temática. Desta forma, propõem-se um conjunto de ações de
educação e informação, que podem ser realizadas nos mais diversos suportes (jornais, rádios,
televisão, internet, outdoors, etc.):
Proposta 48: Informar a população onde é aplicado o dinheiro arrecadado com os
impostos diretos e indiretos sobre o uso/posse do automóvel, especialmente no que se
refere à cobrança das multas e à tarifação do sistema de estacionamento
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Proposta 49: Informar os cidadãos dos custos reais do veículo individual motorizado,
tanto para os utilizadores como para o poder público

Proposta 50: Promover campanhas que salientem os benefícios do uso dos modos
sustentáveis e de sistemas inovadores, tais como o táxi coletivo, car-sharing, carpooling ou os transportes coletivos flexíveis

Proposta 51: Distribuir mapas e roteiros diversos acerca de percursos pedonais,
evidenciando as principais atrações/atividades de animação associadas

Proposta 52: Realizar uma audiência pública para discussão de qualquer mudança
significativa relativa à mobilidade

Proposta 53: Explicar, nos meios de comunicação social, as medidas propostas neste
Plano quando inseridas numa estratégia global de melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos

Proposta 54: Divulgar periodicamente a progressão dos indicadores relativos às metas
propostas

Proposta 55: Disponibilizar periodicamente indicadores de satisfação da população em
relação aos serviços de mobilidade existentes

Proposta 56: Promover políticas de educação sobre respeito no trânsito (segurança
rodoviária), apelando especialmente ao respeito dos automobilistas em relação aos
ciclistas e aos peões e aumentando a perceção acerca da necessidade de conduzir de
modo seguro e preventivo
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Proposta 57: Apostar em campanhas de educação sobre a eco-condução, realçando as
suas vantagens

Proposta 58: Fomentar o papel das empresas nas questões relativas à mobilidade
urbana, especialmente através da flexibilização dos horários de trabalho, aplicação de
planos de mobilidade para os seus trabalhadores, do favorecimento dos residentes do
bairro onde operam nas políticas de contratação e na aplicação mais efetiva de
videoconferências com as quais se reduz as necessidades de deslocação

Proposta 59: Promover as entregas em casa e as suas vantagens
Esta é uma medida que pretende reduzir a necessidade de compra de automóvel. Ou seja,
incide mais na racionalização da posse do automóvel do que no seu uso, já que as entregas
podem ser feitas num carro (no caso de serem realizadas num motociclo existe igualmente a
vantagem de este ter uma maior eficiência de espaço ocupado).

Proposta 60: Implementar ações de sensibilização nas escolas para o uso dos modos
suaves, especialmente o modo ciclável
Neste particular, ganha redobrada importância a Escola Municipal de Educação Rodoviária
(EMER – ver figura seguinte) enquanto motor de aprendizagem para os mais jovens,
promovendo aulas para crianças sobre a segurança nas deslocações pedonais e cicláveis,
devendo estas ações levar as crianças a percecionar tanto a visão do condutor como do peão,
em contextos aproximados da realidade.
Neste contexto, apresentam-se algumas propostas de ações passíveis de serem desenvolvidas
pela autarquia no sentido de promover a educação das crianças e jovens do concelho.


Kit de segurança rodoviária;



Jogos didáticos;



Código da Estrada para o jovem ciclista;



Criação de uma escola da acessibilidade, com o objetivo principal de constituir-se como
um meio de divulgação e sensibilização em matéria de acessibilidade, utilizando, para
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tal, a exemplificação e experimentação de situações reais vividas por pessoas com
mobilidade reduzida;


Ações de rua. Citam-se como exemplos, os locais de maior pressão no que concerne
ao estacionamento de automóveis e locais onde se verifica um maior incumprimento
das regras básicas de cidadania para com os peões.

Figura 93. Exemplos de ações de sensibilização e formação no âmbito da segurança rodoviária
Fonte: mpt®, 2016
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4. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
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A tabela seguinte apresenta o contributo de cada proposta para o cumprimento dos objetivos
estratégicos do presente Plano. Desta forma foi possível avaliar se todas as propostas eram
realmente importantes e se todos os objetivos estratégicos tinham propostas que os
promovessem.
Na última coluna da tabela é igualmente apresentado o nível de prioridade de cada proposta.
Estas encontram-se divididas em dois grupos: as de caráter prioritário, denominadas por um
“1”, e as não prioritárias, denominadas por um “2”.
Existem, portanto, ações que ajudam no alcance dos objetivos propostos, mas que não se
consideram essenciais ou prioritárias
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Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 3

Objetivo
Estratégico 4

Objetivo
Estratégico 5

Objetivo
Estratégico 6

Objetivo
Estratégico 7

Importância
estratégica/nível
de prioridade

Proposta 1

Contribui

Contribui

Contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui

Contribui muito

2

Proposta 2

Contribui

Contribui

Contribui

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Contribui muito

2

Proposta 3

Contribui muito

Contribui

Não contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 4

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 5

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 6

Não contribui

Contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 7

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 8

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 9

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1
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Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 3

Objetivo
Estratégico 4

Objetivo
Estratégico 5

Objetivo
Estratégico 6

Objetivo
Estratégico 7

Importância
estratégica/nível
de prioridade

Proposta 10

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 11

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 12

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 13

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 14

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 15

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 16

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 17

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 18

Contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

2

144

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 3

Objetivo
Estratégico 4

Objetivo
Estratégico 5

Objetivo
Estratégico 6

Objetivo
Estratégico 7

Importância
estratégica/nível
de prioridade

Proposta 19

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 20

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 21

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 22

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

1

Proposta 23

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 24

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 25

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 26

Contribui muito

Não contribui

Contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 27

Contribui muito

Não contribui

Contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1
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Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 3

Objetivo
Estratégico 4

Objetivo
Estratégico 5

Objetivo
Estratégico 6

Objetivo
Estratégico 7

Importância
estratégica/nível
de prioridade

Proposta 28

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 29

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 30

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 31

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 32

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 33

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 34

Não contribui

Contribui

Contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 35

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

1

Proposta 36

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

1
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Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 3

Objetivo
Estratégico 4

Objetivo
Estratégico 5

Objetivo
Estratégico 6

Objetivo
Estratégico 7

Importância
estratégica/nível
de prioridade

Proposta 37

Contribui

Contribui muito

Contribui muito

Contribui

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 38

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Contribui

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 39

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 40

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 41

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 42

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 43

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 44

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 45

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

2
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Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 3

Objetivo
Estratégico 4

Objetivo
Estratégico 5

Objetivo
Estratégico 6

Objetivo
Estratégico 7

Importância
estratégica/nível
de prioridade

Proposta 46

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 47

Não contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

1

Proposta 48

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

2

Proposta 49

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

2

Proposta 50

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Contribui muito

1

Proposta 51

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

2

Proposta 52

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

1

Proposta 53

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

Contribui muito

1

Proposta 54

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

1
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Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratégico 2

Objetivo
Estratégico 3

Objetivo
Estratégico 4

Objetivo
Estratégico 5

Objetivo
Estratégico 6

Objetivo
Estratégico 7

Importância
estratégica/nível
de prioridade

Proposta 55

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui muito

1

Proposta 56

Não contribui

Contribui muito

Contribui muito

Não contribui

Contribui

Não contribui

Contribui muito

1

Proposta 57

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Contribui muito

2

Proposta 58

Contribui

Contribui

Contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Contribui muito

1

Proposta 59

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Não contribui

Contribui

Não contribui

Contribui

2

Proposta 60

Contribui

Contribui muito

Contribui

Contribui

Contribui

Não contribui

Contribui muito

1
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5. ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO

150

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

Após três anos da aprovação do Plano, recomenda-se que cada meta seja avaliada,
prosseguindo essa avaliação a cada dois anos. Os indicadores para avaliação das metas
propostas são:


Percentagem (%) de vias com passeios adequados à existência de uma acessibilidade
universal;



Aumento das áreas pedonais na zona central da cidade (m2);



Implementação (km) de rede ciclável;



Quantidade de pontos de partilha de bicicletas;



Percentagem (%) de deslocações inferiores a 4 km realizadas em bicicleta;



Extensão (metros) de faixas que priorizam o transporte coletivo rodoviário;



Percentagem (%) de paragens cobertas do sistema de TP;



Taxa de motorização do município (automóvel/1000 habitantes);



Quantidade de ocupantes por veículo;



Percentagem de redução do número de vítimas mortais decorrentes de acidentes;



Percentagem da área central da cidade abrangida por medidas de gestão do
estacionamento;



Redução das emissões associadas ao sistema de transportes;



Percentagem da divisão modal correspondente ao veículo individual motorizado
transferida para os modos sustentáveis.

O Plano deve ser revisto aos cinco anos e, no caso de se verificar, através da observação de
tendências, que as metas não poderão ser alcançadas, propõe-se uma reavaliação das ações
propostas ou mesmo um ajustamento das metas. Após dez anos do início da implementação
do Plano, o mesmo deve ser avaliado e totalmente revisto e atualizado.
Além

dos

indicadores

associados

às

metas

propostas,

recomenda-se

ainda

o

acompanhamento de outros parâmetros, dos quais se destacam:
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ÁREA TEMÁTICA

Sócioeconomia

Ordenamento do
Território

INDICADOR





População residente
População por grupos etários
Taxa de emprego
Rendimento familiar médio mensal por escalões





População cidade vs População do município
Superfície da cidade vs superfície do município
Densidade populacional da cidade vs densidade município




Emissão de gases poluentes
Emissões por Passageiro.km (transporte público rodo e
ferroviário)
Emissões por Veículo.km (transporte público rodo e
ferroviário)
Qualidade do Ar: Concentração de Contaminantes (NO2 e
PM10)
Dias por ano em que os valores limite de qualidade do ar não
são cumpridos
Idade média dos veículos (transporte individual e transporte
público)


Ambiente








Energia








Infraestrutura





Serviços







Venda de combustíveis por tipo
Consumo de Energia Elétrica no setor dos transportes
Evolução dos preços dos diferentes tipos de combustíveis e
eletricidade
Consumos de energia por passageiro.km (transporte público
rodo e ferroviário)
Consumos de energia por veic.km (transporte público rodo e
ferroviário)
Percentagem de veículos energias alternativas no total
veículos
Extensão de estradas (Nacional e Municipal) por habitante e
por superfície
Extensão de via-férrea por habitante e por superfície
Volumes de tráfego nas vias concessionadas às
Infraestruturas de Portugal
Oferta de estacionamento pago na via pública
Oferta de estacionamento em parques
Nº de dísticos de residentes atribuídos
Tarifas da 1ª hora na via pública
Lugares.km oferecido por modo de transporte público
Produção de serviços de transporte público por modo
Extensão das redes de transporte público por modo
Densidade da rede de transporte público por modo, por
habitante e por superfície
Densidade da oferta de transporte público por modo e por
habitante
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ÁREA TEMÁTICA

INDICADOR





Mobilidade











Tecnologias

Segurança e Satisfação












Acessibilidade a pessoas
com mobilidade reduzida






Densidade da oferta de transporte público por modo e por
superfície
Número paragens por km por modo de transporte público
Número de estações por linha
Toneladas transportadas anualmente (regional; nacional;
internacional)
Toneladas transportadas por km
Nº de viagens por pessoa e por dia
Tempo médio de duração das viagens casa-trabalho-casa
Extensão das viagens casa-trabalho-casa
Percentagem da população não móvel
Repartição modal viagens casa-trabalho/escola-casa
Percentagem das viagens por “outros motivos” no total
viagens
Distribuição de tráfego nacional por classes de distância
Número de veículos de transporte público a operar com
bilhética sem contacto
Número de veículos particulares a usar GPS
Número de paragens de Transporte Público com Sistemas de
Informação
Nível de sinistralidade na rede rodoviária
Mortos e feridos por acidentes rodoviários
Peões e ciclistas envolvidos em acidentes rodoviários
Níveis de satisfação dos usuários dos serviços de transportes
públicos
Nº de lugares de estacionamento para pessoas com
mobilidade reduzida em parque e na via pública
Nº de veículos de transporte público com piso rebaixado
Nº de veículos de transporte público com informação sonora
Nº de paragens acessíveis a pessoas com mobilidade
reduzida
Nº de paragens com informação adaptada a pessoas com
necessidades especiais
Nº de táxis adaptados a pessoas com mobilidade reduzida
Nº de passagens de peões adaptadas a pessoas com
mobilidade reduzida
Extensão da rede pedonal com percursos acessíveis
superiores a 1,2m e 1,5m de largura

Para a monitorização e acompanhamento destes indicadores recomenda-se a criação de um
Observatório de Mobilidade, estrutura já obrigatória em alguns países, ou a alimentação de
observatório intermunicipal que se venha a criar na região).
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Este deve recolher e analisar a informação sobre os indicadores propostos e divulgar a
informação resultante junto aos principais stakeholders e munícipes em geral. Assim, avalia-se
de forma sistemática o nível de sucesso das medidas e ações implementadas, sem
interferência dos ciclos políticos.
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6. PROGRAMA DE AÇÃO
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O presente capítulo sintetiza sobre a forma de fichas, as medidas apresentadas no âmbito do
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Lagoa e que operacionalizam o conceito de
intervenção desenvolvido na Fase II do estudo.
As medidas são assim apresentadas sobre a forma de “Fichas de Ação”, que se pretende que
se constituam como documentos orientadores de cada uma das intervenções propostas. Em
cada ficha constam as componentes principais, que se consideram relevantes para a
implementação das medidas:


Designação da Ação – contém o nome atribuído à ação;



Objetivos estratégicos – identificam os objetivos estratégicos para os quais a ação
contribui;



Objetivos específicos - identificam os objetivos específicos nos quais a ação se
enquadra;



Descrição – apresenta a caracterização da ação para a sua efetiva compreensão;



Entidade responsável – identificação da(s) entidade(s) responsável(eis) pela
execução/promoção da intervenção;



Outras entidades a envolver – identificação da(s) entidade(s) a envolver na execução
da intervenção;



Temporalidade – que corresponde à indicação da primazia de ordem de realização da
intervenção decorrente do que se considera ser a prioridade em termos de horizonte
temporal para a sua concretização. Assim, adotou-se a seguinte classificação:



o

Curto prazo – ações a executar até 2017;

o

Médio prazo – ações a executar até 2020;

o

Longo prazo – ações a executar até 2025.

Interdependências – apresenta a ação ou conjunto de ações que estão relacionadas e
que, desenvolvidas no conjunto, permitem atingir de forma mais cabal os objetivos
definidos.



Resultados esperados – enunciação dos efeitos espetáveis com a implementação da
ação.
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Figura 94. As grandes estratégias e os objetivos específicos do PMT de Faro
Fonte: mpt®, 2016
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Figura 95. Relação entre as ações propostas e os objetivos estratégicos do PMT de Faro
Fonte: mpt®, 2016
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.01
INTERMODALIDADE

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PRIORIDADE - 2

P1 - Disponibilizar um site que integre todos os modos de transporte
e desenvolver uma aplicação gratuita para plataforma móvel que
disponibilize informação para os utilizadores do Transporte Coletivo
Rodoviário
 Promover a intermodalidade numa visão de conjunto e de
integração entre todos os modos como forma de se maximizar o
uso dos modos sustentáveis de transporte
 Fomentar a mudança de comportamentos e incentivar o uso dos
modos sustentáveis nas empresas e nos munícipes através da
informação, comunicação e educação
 Mais do que multimodalidade (existência de diversos modos de
transporte), pretende-se que haja intermodalidade (integração
desses mesmos modos). Destacam-se os sistemas park&ride e
bike&ride, a possibilidade de transporte de bicicletas nos
autocarros, a implementação de plataformas intermodais e a
integração da bilhética
 Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a
promoção de uma Mobilidade Sustentável

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

Recomendou-se o desenvolvimento de uma aplicação para plataformas
móveis com informação acerca do transporte coletivo, refletindo-se na
qualidade da mobilidade urbana, neste caso do Transporte Coletivo
Rodoviário. Esta aplicação permitiria a consulta de horários e
frequências; visualização de mapas de rede e de linhas; informação
acerca de tarifários e a programação da rota da viagem através da
definição do destino (inclui transbordos e paragens). Também se propôs
a disponibilização de um site que integre todos os modos de transporte.

CM Faro

TEMPORALIDADE

Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES
A ENVOLVER
CUSTO
PREVISTO

AMAL
Operadores de Transporte

100 000€

FONTES DE
FINANCIAMENTO

RESULTADOS
ESPERADOS

Os mais recentes avanços tecnológicos podem contribuir de forma muito
efetiva para uma mobilidade sustentável. Estas ações permitem, através
da facilidade e rapidez no acesso à informação, contribuir para elevados
índices de conforto e potenciar o uso dos modos sustentáveis. As medidas
que se encontram nesta ficha utilizam a internet como interface de
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comunicação entre os operadores\Município e os (potenciais) utilizadores.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.02/03
INTERMODALIDADE
DESIGNAÇÃO
DAS AÇÕES

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PRIORIDADE - 1

P2 - Implementar um quiosque de info-mobilidade (centro de
mobilidade)
P3 - Criar uma plataforma intermodal
 Promoção da intermodalidade numa visão de conjunto e de
integração entre todos os modos como forma de se maximizar o uso
dos modos sustentáveis de transporte
 Fomentar a mudança de comportamentos e incentivar o uso dos
modos sustentáveis nas empresas e nos munícipes através da
informação, comunicação e educação
 Mais do que multimodalidade (existência de diversos modos de
transporte), pretende-se que haja promoção da intermodalidade
(integração desses mesmos modos). Destacam-se o sistema
park&ride e bike&ride, a possibilidade de transporte de bicicletas nos
autocarros, a implementação de plataformas intermodais e a
integração da bilhética
 Organizar campanhas de educação e sensibilização, direcionadas
para os munícipes e empresas, acerca da temática da mobilidade
urbana sustentável.
Recomendou-se a implementação de uma plataforma intermodal que
integre o transporte coletivo rodoviário (urbano e intermunicipal) e
ferroviário (pesado e ligeiro), o transporte individual motorizado, as
bicicletas e os peões.

DESCRIÇÃO

Um dos objetivos é proteger a cidade da entrada de automóveis,
oferecendo condições de excelência de deslocação para a mesma em
modos sustentáveis. Outro dos objetivos é tornar possível a integração das
viagens intermunicipais em transporte coletivo (ferroviário e/ou rodoviário).
Aproveitando essa infraestrutura, propôs-se igualmente a criação de um
quiosque que venda todo o tipo de serviços de mobilidade, incluindo
bilhetes para o transporte coletivo, e forneça informações, para os
percursos definidos pelos utilizadores, sobre as diferentes alternativas em
modos sustentáveis.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

TEMPORALIDADE

Curto/Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

CIMAL
Operadores de Transporte
Associações de residentes
e comerciantes
Principais Entidades
Empregadores
(P.2): 150 000€
P.3: Não disponível
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FONTES DE
FINANCIAMENTO

INTERDEPENDÊNCIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

 Implementar novas vias

A existência de uma plataforma intermodal é uma das formas mais efetivas
de se promover a intermodalidade, sendo que esta é considerada essencial
para a redução da importância do veículo individual motorizado. Assim
sendo, espera-se uma redução progressiva do peso do automóvel na
divisão modal da cidade e, por outro lado, um aumento do uso dos modos
sustentáveis.
Através da integração horária do transporte coletivo rodoviário urbano e
intermunicipal espera-se uma redução dos tempos de transbordo entre
estes dois modos. Com a implementação de um quiosque de infomobilidade espera-se um aumento progressivo do reconhecimento da
importância desta temática por parte da população de Faro.
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.04
MODOS PEDONAL
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

PRIORIDADE - 1

P4 – Eixos prioritários de intervenção

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO

 Promover o modo pedonal

OBJETIVO
ESPECÍFICOS

 Disponibilizar infraestrutura pedonal universal, contínua e articulada
com os restantes modos de transporte, com um bom sistema de
iluminação, tendo por base princípios de minimização das distâncias
de percurso e cumprindo as larguras mínimas definidas por lei

DESCRIÇÃO

As cidades, incluindo Faro, vão sofrendo inevitáveis mutações no seu
desenho e forma, que muitas vezes não se coadunam com um dos
principais paradigmas da sociedade dos nossos dias: Acessibilidade e
Mobilidade para Todos. Na fase de caracterização e diagnóstico foram
identificadas uma série de barreiras à existência de uma Acessibilidade
Universal. Assim, recomendou-se a análise de todos os passeios da
cidade, verificando a existência de uma acessibilidade universal, que
promova uma maior continuidade e homogeneidade dos mesmos, respeite
as larguras mínimas (1,20 metros), coloque o mobiliário urbano no que se
designa por “canal de infraestruturas”, entre outros parâmetros - verificar se
o Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto é cumprido. Para ser possível
estabelecer prioridades na revitalização dos passeios, optou-se pela
definição de linhas de desejo pedonais (eixos prioritários, que se encontram
divididos em dois grupos – no relatório ver Figura 6).
De seguida, propõe-se a adoção de cinco Perfis-tipo, definidos de acordo
com os princípios e normas legais em vigor, capazes de se adaptarem à
cidade de Faro. Resumidamente, pretende-se adequar os passeios tendo
em vista uma rede segura, atrativa, confortável, legível, contínua e
respeitando os princípios de uma acessibilidade universal.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

TEMPORALIDADE

Curto/Médio/Longo
Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Operadores de Transporte
Associações de residentes
e comerciantes
Principais Entidades
Empregadores
Escolas
Nível 1: 5 000 000€
Nível 2: 10 000 000€

FONTES DE
FINANCIAMENTO
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RESULTADOS
ESPERADOS

Aumento das condições para o uso do modo pedonal, nomeadamente a
segurança no convívio com os carros, e consequente aumento do peso
deste modo na divisão modal da cidade. As pessoas com mobilidade
reduzida seriam especialmente beneficiadas com esta ação.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.05
MODO PEDONAL
DESIGNAÇÃO DA
AÇÃO

PRIORIDADE - 1

P5 - Ampliar a zona pedonal existente
 Promover o modo pedonal

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Disponibilizar infraestrutura pedonal universal, contínua e articulada
com os restantes modos de transporte, com um bom sistema de
iluminação, tendo por base princípios de minimização das distâncias
de percurso e cumprindo as larguras mínimas definidas por lei
 Potenciar os passeios como um forte fator de socialização, além da
sua função natural de circulação

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Implementar mobiliário urbano em grande escala, utilizar o papel da
arquitetura em termos culturais, estabelecer mais espaços verdes,
permitir mais esplanadas em áreas car-free e organizar eventos e
atividades culturais, como formas de humanizar o espaço público e
chamar mais pessoas à rua, potenciando uma vivência em espaço
urbano com algumas das vantagens das zonas situadas nos
subúrbios. Estas atividades vão desde exposições e concertos à
exibição de filmes ao ar livre
 Implementar medidas progressivas, temporal e espacialmente,
universais ou descriminando positivamente alguns segmentos
populacionais ou atividades econômicas, de restrição à
permanência e circulação de automóveis no município. Estas
medidas incluem técnicas de acalmia de tráfego, implementação do
conceito zona 30, proibição de automóveis em algumas áreas da
cidade temporária ou permanentemente e eventos que impliquem a
interrupção do tráfego automóvel
 Diminuir progressivamente a circulação de automóveis na zona
central/histórica da cidade
Propõe-se a extensão da zona pedonal da cidade nas seguintes áreas:

DESCRIÇÃO



Rua João Dias;



Travessa Castilho;



Rua Castilho;



Área entre a Rua da Misericórdia e a Rua João Dias;



Via que faz a ligação entre a zona pedonal existente e a Praça
Ferreira de Almeida;



Via de acesso à Doca de Recreio (Passeio de Abu Said Ibn
Harune).

As áreas propostas para a extensão da zona pedonal pretende aumentar a
permeabilidade entre as áreas pedonais já existentes e, no caso da zona
envolvente das docas, contribuir para a minimização do efeito barreira
criado pela linha ferroviária, potenciando a identidade ribeirinha da cidade.
165

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

TEMPORALIDADE

Curto/Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

CIMAL
Operadores de Transporte
Associações de residentes
e comerciantes
Principais Entidades
Empregadores
1 130 000€

FONTES DE
FINANCIAMENTO

RESULTADOS
ESPERADOS

O resultado esperado é aumentar progressivamente a consciência da
população da cidade de Faro para o ganho de qualidade de vida que
advém de espaços humanizados, sem a interferência de veículos
motorizados.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.06
PRIORIDADE - 1

MODO PEDONAL
DESIGNAÇÃO DA
AÇÃO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

P6 - Implementar uma zona pedonal em toda a extensão da área
muralhada da cidade
 Promover o modo pedonal
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Disponibilizar infraestrutura pedonal universal, contínua e articulada
com os restantes modos de transporte, com um bom sistema de
iluminação, tendo por base princípios de minimização das distâncias
de percurso e cumprindo as larguras mínimas definidas por lei
 Potenciar os passeios como um forte fator de socialização, além da
sua função natural de circulação

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Implementar mobiliário urbano em grande escala, utilizar o papel da
arquitetura em termos culturais, estabelecer mais espaços verdes,
permitir mais esplanadas em áreas car-free e organizar eventos e
atividades culturais, como formas de humanizar o espaço público e
chamar mais pessoas à rua, potenciando uma vivência em espaço
urbano com algumas das vantagens das zonas situadas nos
subúrbios. Estas atividades vão desde exposições e concertos à
exibição de filmes ao ar livre
 Implementar medidas progressivas, temporal e espacialmente,
universais ou descriminando positivamente alguns segmentos
populacionais ou atividades econômicas, de restrição à permanência
e circulação de automóveis no município. Estas medidas incluem
técnicas de acalmia de tráfego, implementação do conceito zona 30,
proibição de automóveis em algumas áreas da cidade temporária ou
permanentemente e eventos que impliquem a interrupção do tráfego
automóvel
 Diminuir progressivamente a circulação de automóveis na zona
central/histórica da cidade
Esta medida tem como principal objetivo transmitir um sinal muito claro à
população da cidade: a prioridade das políticas públicas relativas à
mobilidade urbana é a circulação de pessoas e não de veículos. Ou seja, o
objetivo da criação desta zona pedonal é chamar as pessoas para a rua.

DESCRIÇÃO

Assim, seria oferecido uma zona pedonal na área muralhada da cidade,
usufruindo do espaço ribeirinho existente, abrangendo serviços e
equipamentos relevantes da cidade (a Figura 15 do relatório apresenta a
proposta de implementação da zona pedonal em toda a extensão da área
muralhada da cidade).
Foi definido o sistema de controlo de entradas neste espaço. Assim, é
fundamental, tanto nas zonas pedonais existentes como nas vias propostas,
a existência de mobiliário urbano, especialmente bancos, mesas,
cicloparques, parques infantis e equipamentos desportivos, e a organização
de atividades culturais, como exposições e concertos. Sugere-se que nos
fins-de-semana haja a organização de, pelo menos, uma atividade cultural.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

OUTRAS
ENTIDADES

Operadores de
Transporte
Associações de
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residentes e comerciantes
Principais Entidades
Empregadoras
TEMPORALIDADE

Médio/Longo Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

CUSTO
PREVISTO

12 245 000 €

FONTES DE
FINANCIAMENTO

RESULTADOS
ESPERADOS

Oferecer uma zona pedonal em toda a extensão da área muralhada da
cidade, abrangendo serviços e equipamentos relevantes da cidade. Outro
dos objetivos e resultado esperado é aumentar progressivamente a
consciência da população da cidade de Faro para o ganho de qualidade de
vida que advém de espaços humanizados, sem a interferência de veículos
motorizados.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.07
MODOS PEDONAL

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO DA
AÇÃO

P7- Construir uma ponte pedociclável entre Montenegro e o Parque
Ribeirinho de Faro

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual
 Promover o modo pedonal
 Potenciar o uso da bicicleta como principal modo de deslocação nas
deslocações com distâncias compreendidas entre 1 e 4 km

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Oferecer todas as condições para a utilização da bicicleta em
segurança, especialmente através da construção de infraestrutura
para o seu uso, nomeadamente faixas e pistas cicláveis, com
prioridade para aquelas que liguem os principais polos geradores de
tráfego e as que conectem terminais ou paragens de transporte
coletivo
 Disponibilizar infraestrutura pedonal universal, contínua e articulada
com os restantes modos de transporte, com um bom sistema de
iluminação, tendo por base princípios de minimização das distâncias
de percurso e cumprindo as larguras mínimas definidas por lei
 Potenciar os passeios como um forte fator de socialização, além da
sua função natural de circulação
Esta ponte tem como objetivo minimizar o efeito barreira criado pela zona
lagunar existente entre a freguesia Montenegro e a União das Freguesias
de Faro (Sé e São Pedro). De facto, apesar destas freguesias distarem
apenas 1,5 km em linha reta, a distância real de deslocação, pelas vias, é
muito maior (ver Figura 20 do relatório).

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

Os modos suaves terão uma vantagem competitiva em relação ao veículo
individual motorizado, aumentando-se a permeabilidade para os primeiros
e diminuindo a mesma para os últimos (ver Figura 21 do relatório). A
ponte será sempre um pouco intrusiva em termos visuais, sugerindo-se
que seja feita de madeira e que tenha espaços mais largos ao longo do
percurso para que as pessoas possam parar e usufruir da vista. Esta
ponte servirá tanto os movimentos pendulares como as deslocações de
lazer/recreio

CM Faro

TEMPORALIDADE

Curto/Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Associações de residentes
e comerciantes
Principais Entidades
Empregadoras
Escolas
Não disponível
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FONTES DE
FINANCIAMENTO

RESULTADOS
ESPERADOS

Redução das distâncias e diminuição do tempo de deslocação entre Faro
e Montenegro.
Incremento dos movimentos pendulares e deslocações de lazer/recreio
em modos suaves.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.08/09/10
MODO PEDONAL

PRIORIDADE - 1

Aumentar a segurança e conforto dos atravessamentos pedonais:

DESIGNAÇÃO DA
AÇÃO

P08 - Implementar passadeiras bem dimensionadas nos caminhos
pretendidos pelos peões, com rampas nos passeios (rebaixamento
dos passeios);
P09 - Implementar passadeiras sobrelevadas e elementos
indicativos nos eixos com maiores conflitos peão-automóvel
P10 - Disponibilizar os tempos de espera/andamento para peões
nos semáforos dos atravessamentos pedonais

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Promoção do modo pedonal
 Disponibilizar infraestrutura pedonal universal, contínua e articulada
com os restantes modos de transporte, com um bom sistema de
iluminação, tendo por base princípios de minimização das
distâncias de percurso e cumprindo as larguras mínimas definidas
por lei.
As passadeiras são infraestruturas fundamentais para a continuidade e
segurança dos percursos pedonais. Estas são áreas de conflito devido à
partilha de espaço entre os peões e o tráfego rodoviário. Assim, de forma
a se proteger o peão, são elencadas as dimensões que devem ser
seguidas na projeção das passadeiras para diferentes tipologias de
passeios, além de se referir a importância da localização das mesmas
(seguindo o princípio de minimização de distâncias).
Recomenda-se que se implemente passadeiras sobrelevadas e
elementos indicativos nos pontos com maiores conflitos peão-automóvel
(eixos com maior potencial de deslocações pedonais – no relatório ver
Figura 5) e nas ruas com maior número de atropelamentos:


Avenida Cidade Hayward;



EN125 (da futura estação intermodal até ao Segundo Anel
propõe-se uma descida do nível hierárquico da via, que será
refletida na hierarquia viária);



Rua do Alportel;



Avenida Calouste Gulbenkian;



Avenida Doutor Júlio Filipe de Almeida Carrapato;



EN2;



Rua Doutor José de Matos;

DESCRIÇÃO

 Estrada da Penha (em parte do seu trajeto faltam passeios, sendo
estes imprescindíveis face ao número de atropelamentos
existentes).
É igualmente sugerido que nas zonas com maior fluxo potencial de peões
(no relatório ver Figura 5) sejam disponibilizados os tempos de
espera/andamento nos semáforos.
ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

OUTRAS
ENTIDADES

Associações de residentes
e comerciantes
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Principais Entidades
Empregadoras

TEMPORALIDADE

Curto/Médio/Longo
Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

CUSTO
PREVISTO

(P.8 e P.9) 2 000€/uni.
(P.10) 5 000€/uni.

FONTES DE
FINANCIAMENTO

RESULTADOS
ESPERADOS

O principal resultado esperado é um aumento da segurança dos peões e
consequente redução do número de atropelamentos. Outro dos resultados
esperados é o aumento das condições para o uso do modo pedonal,
nomeadamente a redução das distâncias de percurso.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.11
MODO CICLÁVEL

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO DA
AÇÃO

P11- Revitalizar e formalizar o percurso da Ecovia do Algarve que
integra o Município de Faro

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Oferecer todas as condições para a utilização da bicicleta em
segurança, especialmente através da construção de infraestrutura
para o seu uso, nomeadamente faixas e pistas cicláveis, com
prioridade para aquelas que liguem os principais polos geradores de
tráfego e as que conectem terminais ou paragens de transporte
coletivo

DESCRIÇÃO

Esta revitalização inclui uma pequena mudança no troço do percurso
situado na doca de recreio: no traçado original a Ecovia passa pelo interior
da doca enquanto na proposta esta passa pela parte exterior, contribuindo
para a identidade ribeirinha da cidade. Aliás, no novo projeto de execução
do porto de recreio já se encontra prevista uma ciclovia neste local. Esta
mudança pretende formar um “corredor verde” contínuo para ciclistas ao
longo da linha de costa (no relatório ver Figura 35).
Sempre que possível esta implementação e reabilitação deve passar pela
construção de uma ciclovia segregada (pista ciclável).
CIMAL

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

OUTRAS
ENTIDADES A
ENVOLVER

Associações de
residentes e comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Escolas

TEMPORALIDADE

Médio/Longo Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

CUSTO
PREVISTO

3 000 000€

FONTES DE
FINANCIAMENTO

INTERDEPENDÊNCIAS

 Construir uma ponte pedociclável entre Montenegro e o Parque
Ribeirinho de Faro

RESULTADOS
ESPERADOS

Como ainda não existe uma “cultura” do uso da bicicleta no município,
considera-se importante oferecer uma infraestrutura segura para as
deslocações recreativas como forma de estímulo inicial ao seu uso de
forma mais global e generalizado. Ou seja, o resultado esperado é um
aumento progressivo do uso da bicicleta de forma recreativa e daí partir
para o uso nas deslocações pendulares.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.12/16
MODO CICLÁVEL

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO DA
AÇÃO

P12 - Criar um sistema de ciclovias contínuo e devidamente
hierarquizado através da implantação de 40 km de infraestrutura
ciclável;
P16 - Implementar os sinais de trânsito previstos no Código de
Estrada

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual
 Potenciar o uso da bicicleta como principal modo de deslocação
nas deslocações com distâncias compreendidas entre 1 e 4 km;

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Oferecer todas as condições para a utilização da bicicleta em
segurança, especialmente através da construção de infraestrutura
para o seu uso, nomeadamente faixas e pistas cicláveis, com
prioridade para aquelas que liguem os principais polos geradores
de tráfego e as que conectem terminais ou paragens de transporte
coletivo;
 Implementar infraestrutura de apoio ao uso da bicicleta.
A rede ciclável proposta interliga os principais polos geradores de
tráfego, zonas habitacionais e equipamentos de utilização pública,
conectando as principais concentrações de vivências e dinâmicas
sociais. A rede abrange equipamentos de transporte, ação social,
administração, alojamentos, comércio, ensino e investigação, espaços
desportivos, religiosos, de saúde, de segurança e cultura e lazer,
aproveitando o potencial paisagístico e ambiental, bem como os valores
patrimoniais existentes.
A rede proposta compõe-se por 63 arruamentos (descritos na Tabela 3
do relatório), dos quais inclui:

DESCRIÇÃO



Av. Cidade Hayward;



Av. Calouste Gulbenkian;



Ligação Parque Ribeirinho – Aeroporto,



Ligação Aeroporto – Praia de Faro;



Rua da Universidade;



Largo São Francisco;



Av. José Maria Nunes



Estrada da Praia



Av. Dr. Gordinho Moreira, entre outros.

Seguidamente, identificaram-se as tipologias de ciclovias existentes
passíveis de serem aplicadas nos arruamentos identificados.
Sugere-se ainda, a aplicação dos sinais de trânsito previstos no Código
de Estrada, com especial cuidado nas interseções entre as ciclovias e as
vias para automóveis.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

OUTRAS
ENTIDADES

AMAL
Infraestruturas de Portugal
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Associações de residentes
e comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Escolas

TEMPORALIDADE

Curto/Médio/Longo
Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

CUSTO
PREVISTO

(P.12) 6 000 000 €
(P.13) 120€/uni.

FONTES DE
FINANCIAMENTO

INTERDEPENDÊNCIAS

 Construir uma ponte pedociclável entre Montenegro e o Parque
Ribeirinho de Faro

RESULTADOS
ESPERADOS

Aumentar as condições oferecidas ao modo ciclável, especialmente a
segurança no convívio com os automóveis, e consequentemente aumentar
a percentagem da divisão modal correspondente a este modo,
designadamente nas deslocações pendulares.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.13
MODO CICLÁVEL
DESIGNAÇÃO DA
AÇÃO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PRIORIDADE - 1

P13 – Implementar infraestrutura de apoio ao uso da bicicleta
 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual
 Potenciar o uso da bicicleta como principal modo de deslocação
nas deslocações com distâncias compreendidas entre 1 e 4 km

OBJETIVO ESPECÍFICO

DESCRIÇÃO

 Implementar infraestrutura de apoio ao uso da bicicleta
 Exigência da implantação de lugares de estacionamento para
bicicletas em todos os novos empreendimentos residenciais e
comerciais
Recomenda-se que sejam implementadas infraestruturas de apoio ao
uso da bicicleta em todo a cidade. Estas infraestruturas compreendem
elementos como cicloparques, bebedouros, sinalização, locais para troca
de roupa e mapas com informações. É proposto um número mínimo de
lugares de estacionamento para bicicletas em todos os novos
empreendimentos residenciais (dois lugares de estacionamento) e
comerciais (um lugar de estacionamento para bicicletas para cada vinte
lugares de estacionamento para automóveis).
AMAL

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

OUTRAS
ENTIDADES

Associações de residentes e
comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Escolas

TEMPORALIDADE

Curto/Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

CUSTO
PREVISTO

1 500€/ uni.

FONTES DE
FINANCIAMENTO

RESULTADOS
ESPERADOS

A implementação de infraestrutura ciclável não é suficiente para a
captação de novos utilizadores do modo ciclável. Estudos internacionais
demonstram que é igualmente essencial a implantação de infraestrutura
de apoio. O resultado esperado é, portanto, contribuir para o aumento da
divisão modal correspondente a este modo de transporte.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.15
MODO CICLÁVEL

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO DA
AÇÃO

P15 - Implementar um sistema de partilha de bicicletas (bikesharing)

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Potenciar o uso da bicicleta como principal modo de deslocação
nas deslocações com distâncias compreendidas entre 1 e 4 km

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE

Propõe-se a implementação de 13 pontos de partilha de bicicletas
(número que deve ser posteriormente ampliado, consoante as
necessidades), sendo que a localização dos mesmos levou em
consideração critérios de abrangência geográfica e conexão com polos
geradores de tráfego (no relatório ver Figura 57). Cada ponto deve
conter, no mínimo, 5 bicicletas. Deverá ser estudada a possibilidade de,
pelo menos parte das mesmas, serem elétricas.

CM Faro

Médio/Longo Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

CIMAL
Operadoras Turísticas
Escolas
Associações de residentes e
comerciantes
Principais entidades
empregadoras
170 500€

FONTES DE
FINANCIAMENTO
MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

INTERDEPENDÊNCIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

A cada 2 anos

 Criar um sistema de ciclovias contínuo e devidamente
hierarquizado através da implantação de 40 km de infraestrutura
ciclável
Ao se disponibilizar bicicletas, com preço de utilização simbólico, numa
cidade sem tradição do seu uso regular por parte dos seus residentes
(daí se recomendar que este sistema seja disponibilizado logo após a
execução da primeira fase da rede de ciclovias), espera-se contribuir
para o aumento da percentagem da divisão modal correspondente a este
modo de transporte. Uma outra vertente pretendida e esperada é o
aumento do uso da bicicleta pelos turistas que visitam a cidade.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.17
MODO CICLÁVEL
DESIGNAÇÃO DA
AÇÃO

PRIORIDADE - 1

P17 - Integrar a bicicleta com o sistema de Transporte Coletivo
Rodoviário
 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as
emissões de GEE

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual
 Promover a intermodalidade numa visão de conjunto e de
integração entre todos os modos como forma de se maximizar o
uso dos modos sustentáveis de transporte
 Integrar o sistema de transporte coletivo rodoviário com todos os
outros modos de transporte. Levando em consideração a
implementação da nova estrutura ciclável da cidade, deve ter-se
especial atenção com a integração da bicicleta, tanto em termos da
implementação de lugares de estacionamento para a mesma, como
na permissão do transporte de bicicletas em alguns autocarros de
determinadas linhas, em especial naquelas que fazem as ligações
entre os núcleos urbanos mais distantes

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Implementar infraestrutura de apoio ao uso da bicicleta
 Mais do que multimodalidade (existência de diversos modos de
transporte), pretende-se que haja intermodalidade (integração
desses mesmos modos). Destacam-se os sistemas park&ride e
bike&ride, a possibilidade de transporte de bicicletas nos
autocarros, a implementação de plataformas intermodais e a
integração da bilhética

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

Esta ação apresenta algumas formas de integração da bicicleta com o
Transporte Público, nomeadamente a oferta de lugares de estacionamento
nas paragens (bike&ride) e a possibilidade de transporte de bicicletas nos
autocarros (ou em equipamento específico localizado no exterior do
autocarro ou no interior do mesmo quando não exceder um determinado
número de utilizadores – recomenda-se como limite o número de lugares
sentados).
CM Faro

TEMPORALIDADE

Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES
CUSTO
PREVISTO

AMAL
Operadoras de Transporte
Não disponível

FONTES DE
FINANCIAMENTO
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RESULTADOS
ESPERADOS

Aumento da área de influência das paragens e aumento do uso da
bicicleta e do transporte público. Numa cadeia de deslocações as pessoas
utilizariam o modo que melhores condições oferecessem, especialmente
em termos de tempo de percurso.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.18
MODOS SUAVES
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

PRIORIDADE - 2

P18 - Elaborar um Plano de Circulação e Estacionamento e,
consequentemente, um Plano Municipal de Ciclovias
 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover a intermodalidade numa visão de conjunto e de
integração entre todos os modos como forma de se maximizar o uso
dos modos sustentáveis de transporte
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 De acordo com os objetivos estratégicos referidos para esta ação,
contribui para a persecução de todos os objetivos específicos.

DESCRIÇÃO

Enquanto o presente Plano de Mobilidade oferece diretrizes e medidas
gerais para a promoção dos modos sustentáveis, o Plano de Circulação e
Estacionamento iria permitir passar, tendo por base as propostas
apresentadas neste Plano, de um nível macro para um nível mais
detalhado de medidas, podendo até chegar ao nível de projeto, incluindo
igualmente um diagnóstico mais robusto.
Contudo, importa que este Plano não seria um fim em si mesmo, mas sim
um meio para se elaborar um Plano Municipal de Ciclovias (Masterplan),
com a definição das fases de intervenção e as tipologias de ciclovia mais
indicadas para cada via.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

TEMPORALIDADE

Curto/Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

CIMAL
Operadores de Transporte
Escolas
Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

FONTES DE
FINANCIAMENTO
RESULTADOS
ESPERADOS

Nível mais detalhado de propostas.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.19
TRANSPORTES PÚBLICOS

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

P19 - Aumentar a cobertura temporal do sistema de Transporte
Coletivo Rodoviário

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor
das políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as
emissões de GEE

OBJETIVO
ESPECÍFICO

DESCRIÇÃO

 Adequar os níveis de serviço e conforto do sistema de transporte
coletivo rodoviário, e respetivas frequências de circulação, à
procura, considerando a capacidade do material circulante e
otimizando os tempos de percurso entre a origem e o destino das
deslocações
 Os autocarros, sendo o modo de transporte público mais utilizado
no município, deverão possuir o maior número possível de vias
reservadas, com um enfoque especial nas vias com maior
procura, e disponibilizar um serviço em todos os períodos
horários
Um dos principais motivos para as pessoas deixarem de utilizar o
transporte público é não terem acesso ao mesmo sempre que
desejarem, nomeadamente nos períodos em que existe um menor
número de deslocações pendulares para a maioria da população, ou
seja, nos períodos em que a oferta de transporte público costuma ser
mais reduzida.
Apesar do automóvel ser imbatível em termos de flexibilidade temporal, o
sucesso da transferência modal do último para o transporte público
passa, em grande medida, pela oferta de percursos em todos os
períodos do dia, semana e ano (a oferta é um forte indutor da procura).
Assim, recomenda-se o aumento da cobertura temporal no período
noturno, aos fins-de-semana e nos períodos de férias escolares.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro
Operadores de
Transporte

TEMPORALIDADE

Curto/Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

AMAL
Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Escolas
Não disponível

FONTES DE
FINANCIAMENTO
RESULTADOS
ESPERADOS

Aumentar a cobertura temporal e espacial do sistema de transporte
coletivo rodoviário da cidade e assim contribuir para um aumento da
percentagem de divisão modal correspondente a este modo.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.20
TRANSPORTES PÚBLICOS

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

P20 - Implementar um sistema flexível de Transporte Coletivo
Rodoviário nos territórios de baixa procura

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as emissões
de GEE
 Adequar os níveis de serviço e conforto do sistema de transporte
coletivo rodoviário, e respetivas frequências de circulação, à
procura, considerando a capacidade do material circulante e
otimizando os tempos de percurso entre a origem e o destino das
deslocações

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Os autocarros, sendo o modo de transporte público mais utilizado
no município, deverão possuir o maior número possível de vias
reservadas, com um enfoque especial nas vias com maior procura,
e disponibilizar um serviço em todos os períodos horários
 O sistema de transporte público do município deve ser sustentável
financeiramente

DESCRIÇÃO

O transporte flexível (ou transporte flexível a pedido) é um híbrido entre o
táxi e o transporte coletivo convencional, tendo as vantagens relativas à
flexibilidade (temporal e espacial) do primeiro e as vantagens dos custos
reduzidos do segundo. O nível de flexibilidade varia consoante os
objetivos pretendidos: existem sistemas com rotas ou horários fixos, rotas
parcialmente fixas e ainda, no limite, um serviço porta-a-porta (com um
nível de complexidade e de custos maior que os primeiros).
O transporte flexível encontra-se previsto no novo regime jurídico do
serviço público de transporte de passageiros, devendo ser estudado qual
o tipo de sistema flexível mais adaptado ao município.
As populações de núcleos urbanos como Estói, Conceição ou Santa
Bárbara de Nexe (territórios com baixas densidades de ocupação)
poderiam ser significativamente beneficiadas com este sistema,
promovendo-se igualmente a sustentabilidade financeira do transporte
coletivo do município.
O transporte flexível, mais direcionado para as deslocações não
pendulares, seria o complemento da atual linha de transporte coletivo
rodoviário, mais vocacionada para as deslocações pendulares.
Com este tipo de transporte será possível implementar linhas diretas entre
freguesias limítrofes, sem necessidade de se passar sempre pela União
de Freguesias de Faro, e sem afetar a sustentabilidade financeira do
sistema.

CM Faro
ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE

Operadores de
Transporte
Curto/Médio Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

AMAL
Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
300 000€
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MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

RESULTADOS
ESPERADOS

A cada 2 anos
Através do estabelecimento de um sistema de transporte flexível
pretende-se aumentar a flexibilidade temporal do Transporte Coletivo
Rodoviário, sem pôr em causa a sustentabilidade financeira do sistema, já
que este se adequa à procura efetiva. Prevê-se um aumento da procura
de deste modo de transporte e, consequentemente, uma menor utilização
do transporte individual.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.21
TRANSPORTES PÚBLICOS

PRIORIDADE - 2

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

P21 - Implementar uma linha de transporte coletivo em canal próprio
de alta capacidade

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as emissões
de GEE

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Implementar linhas de alta capacidade nas linhas de desejo
potencial
A implementação de uma linha de transporte coletivo em canal próprio
tem como objetivo conectar os polos geradores de tráfego mais
importantes da cidade, especialmente o Polo Universitário de Gambelas e
o Aeroporto, que ainda carecem de uma ligação de qualidade ao centro
da cidade em transporte público.
No caso de Faro pensa-se fazer sentido estruturar as alternativas em dois
grandes grupos:

DESCRIÇÃO



Sistema ferroviário ligeiro: estão incluídos neste tipo de sistemas
os metros ligeiros e os elétricos (tram). São menos intrusivos no
ambiente urbano do que os corredores dedicados de autocarros,
contudo apresentam custos de implementação superiores;



Sistema de autocarros em corredor dedicado: sistema de
transporte coletivo de passageiros em autocarros por meio de
infraestrutura segregada, também designado por BRT (Bus
Rapid Transit), com prioridade nos cruzamentos. Normalmente
têm um design e marketing diferenciados do restante sistema de
transporte coletivo e as paragens são ao nível do piso dos
autocarros de forma a reduzir os tempos de embarque.
Usualmente têm uma lotação inferior ao sistema ferroviário
ligeiro.

A análise da procura atual de transporte coletivo rodoviário e da procura
potencial associada a uma ligação complementar ao sistema ferroviário
convencional no interior da cidade de Faro12 realça que não existe
procura para a implementação de um sistema ferroviário ligeiro. Assim
sendo, recomenda-se que se inicie o sistema por corredores dedicados
em transporte coletivo rodoviário (numa primeira fase até poderão não
estar integrados num sistema BRT propriamente dito, ou seja, sem
prioridade nos cruzamentos e sem paragens ao nível do piso dos
autocarros) e posteriormente, no caso de a procurar aumentar para níveis
que o justifiquem, se passe para um sistema ferroviário ligeiro.
Prevê-se igualmente uma relocalização do percurso da linha de caminhode-ferro de forma a diminuir o efeito barreira causado pelo mesmo (ambas
as alternativas propostas são menos intrusivas do que o atual sistema
ferroviário).
Infraestruturas de Portugal
ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

OUTRAS
ENTIDADES

Operadoras de transporte
Associações de Residentes

12

Dados retirados do Estudo de Viabilidade Técnica do Sistema Ferroviário do Algarve (REFER) e do Estudo de
Mobilidade Interurbana “Algarve Central” – EMI.
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e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Escolas
TEMPORALIDADE

Longo Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

CUSTO
PREVISTO

Não disponível

FONTES DE
FINANCIAMENTO

INTERDEPENDÊNCIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

 Criar uma plataforma intermodal
Através do estabelecimento corredores dedicados para o transporte
público, espera-se contribuir para reduções dos tempos de deslocação
para os seus utilizadores, oferecem uma vantagem competitiva em
relação ao veículo individual motorizado, e assim aumentar a atratividade
do sistema.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.22/23/24
TRANSPORTES PÚBLICOS

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

P22 - Apresentar os horários em todas as paragens de Transporte
Coletivo Rodoviário
P23 - Disponibilizar informação em tempo real acerca dos horários
de chegada dos autocarros
P24 - Melhorar as condições de conforto e acessibilidade das
paragens

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as
emissões de GEE

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 As paragens e material circulante do sistema devem contar com
um bom sistema de informação e ser confortáveis e acessíveis de
forma universal, incluindo no acesso à informação.

DESCRIÇÃO

Com estas ações pretende-se dotar todas as paragens de boas
condições de conforto, nomeadamente através da colocação de abrigos,
e um bom sistema de informação (a apresentação dos horários de
chegada dos autocarros é considerado fundamental) e torná-las
acessíveis universalmente. É igualmente recomendado que se
formalizem todas as paragens e que se unifique a sua imagem (na fase
de caracterização e diagnóstico foi identificado que nem todas as
paragens são formalizadas e a inexistência de uma imagem unificada).
Desta forma, foram elencados uma série de parâmetros que deverão
estar presentes em todas as paragens.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro
Operadores de
Transporte

TEMPORALIDADE

Curto/Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

CIMAL
Associações de
Residentes e
Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

FONTES DE
FINANCIAMENTO

RESULTADOS
ESPERADOS

Com as melhorias propostas, espera-se contribuir para um sistema de
transportes públicos acessível universalmente, com um bom sistema de
informação e com elevadas condições de conforto e assim aumentar a
atratividade do sistema, especialmente para pessoas com mobilidade
reduzida e portadores de deficiência visual.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.25
TRANSPORTES PÚBLICOS
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

PRIORIDADE - 1

P25 - Implementar um sistema de bilhética integrada e estabelecer
novas modalidades de tarifação
 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as
emissões de GEE

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual
 Promover a intermodalidade numa visão de conjunto e de
integração entre todos os modos como forma de se maximizar o
uso dos modos sustentáveis de transporte

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Integrar o sistema de transporte coletivo rodoviário com todos os
outros modos de transporte. Levando em consideração a
implementação da nova estrutura ciclável da cidade, deve ter-se
especial atenção com a integração da bicicleta, tanto em termos
da implementação de lugares de estacionamento para a mesma,
como na permissão do transporte de bicicletas em alguns
autocarros de determinadas linhas, em especial naquelas que
fazem as ligações entre os núcleos urbanos mais distantes
 Potenciar o uso da bicicleta como principal modo de deslocação
nas deslocações com distâncias compreendidas entre 1 e 4 km
 Mais do que multimodalidade (existência de diversos modos de
transporte), pretende-se que haja intermodalidade (integração
desses mesmos modos). Destacam-se os sistemas park&ride e
bike&ride, a possibilidade de transporte de bicicletas nos
autocarros, a implementação de plataformas intermodais e a
integração da bilhética
Uma das formas mais efetivas de se promover a intermodalidade é
através da implementação de uma bilhética integrada. No concelho de
Faro pensa-se fazer sentido uma bilhética integrada entre o transporte
coletivo, sistema proposto de bikesharing e parques dissuasores.
Considera-se que o transporte coletivo rodoviário e marítimo devem ser
integrados, ou seja, os bilhetes do transporte coletivo poderiam ser
usados tanto no serviço realizado por autocarros como por barcos.

DESCRIÇÃO

Recomenda-se que, um bilhete simples de transporte coletivo seja é
compatível de ser integrado com o sistema de partilha de bicicletas. Para
os residentes interessados na utilização do sistema de partilha de
bicicletas propõe-se um pagamento anual simbólico. Portanto, além da
integração entre o transporte coletivo marítimo e rodoviário, apenas faz
sentido serem integrados num passe mensal os parques dissuasores e o
transporte coletivo. Propõe-se que com o passe do transporte público
seja possível estacionar gratuitamente nos parques dissuasores.
Propõe-se ainda o estabelecimento de novas modalidades de tarifação,
devidamente adaptadas às diferentes necessidades dos diferentes
grupos, especialmente dos turistas e pessoas que se deslocam à cidade
em negócios, através de passes pré-comprados para um, dois ou três
dias.

187

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro
Operadores de
Transporte
Médio/Longo

TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

AMAL
Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

A cada 2 anos

FONTES DE
FINANCIAMENTO
INTERDEPENDÊNCIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

 Implementar um sistema de partilha de bicicletas (bikesharing)
Com a integração, em termos de bilhética, da bicicleta com o transporte
coletivo espera-se potenciar o uso dos dois modos de transporte: numa
cadeia de deslocações as pessoas utilizariam o modo que melhores
condições oferecessem, especialmente em termos de tempo de percurso.
Espera-se igualmente contribuir para o aumento dos utilizadores do
sistema de Transporte Público, especialmente turistas, através do
estabelecimento de novas modalidades de tarifação adaptadas a este
grupo.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.26/27
TRANSPORTES PÚBLICOS

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

P26 - Preparar o sistema de informação do Transporte Coletivo
Rodoviário para pessoas com mobilidade reduzida e portadores de
deficiência visual, com avisos sonoros e informação em braille
P27 - Readequar o terminal existente às necessidades das pessoas
com mobilidade reduzida

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as emissões
de GEE

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 As paragens e material circulante do sistema devem contar com um
bom sistema de informação e ser confortáveis e acessíveis de forma
universal, incluindo no acesso à informação

DESCRIÇÃO

Com esta ação pretende-se dotar o Transporte Coletivo Rodoviário com
um sistema de informação acessível de forma universal. Desta forma,
foram elencados uma série de parâmetros relativos ao sistema de
informação que deverão estar presentes em todas as paragens e material
circulante. Recomenda-se ainda, readequar o terminal urbano, uma vez
que impossibilita, em alguns cais de embarque, a entrada nos autocarros
de pessoas em cadeiras de rodas.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro
Operadores de
Transporte

TEMPORALIDADE

Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES
CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes e
Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

FONTES DE
FINANCIAMENTO

INTERDEPENDÊNCIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

 Melhorar as condições de conforto e acessibilidade das paragens
Com as melhorias propostas, espera-se contribuir para um sistema de
informação acessível universalmente e assim aumentar a atratividade do
sistema de Transporte Coletivo Rodoviário, especialmente para pessoas
com mobilidade reduzida e portadores de deficiência visual.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.28
TRANSPORTES PÚBLICOS

PRIORIDADE - 2

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

P28 – Promover a ampliação da frota de táxis de forma a colmatar a
possível oferta insuficiente dos mesmos nos meses de verão

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as emissões
de GEE

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Incentivar o aumento da taxa de utilização dos táxis, em substituição
do veículo individual motorizado, especialmente nas viagens não
incluídas nos movimentos pendulares

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

Na fase de estudo de caracterização e diagnóstico verificou-se que o
número de táxis existente no Município é inferior ao recomendado pela
bibliografia internacional, facto esse que se tende a agravar nos meses de
verão. Assim, recomenda-se que seja feito um estudo acerca da procura
deste modo de transporte, verificando a potencial necessidade de
aumento da frota.

CM Faro

TEMPORALIDADE

Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES
CUSTO
PREVISTO

Operadores de Transporte
Associações de Residentes e
Comerciantes
Não disponível

FONTES DE
FINANCIAMENTO
RESULTADOS
ESPERADOS

Com o aumento da frota de táxis espera-se diminuir a necessidade da posse de
automóveis.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.29
TRANSPORTES PÚBLICOS

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

P29 - Realizar um estudo operacional relativo ao Transporte Coletivo
Rodoviário que leve em consideração o novo Regime Jurídico do
Serviço Público de Transporte de Passageiros

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as emissões
de GEE
 Adequar os níveis de serviço e conforto do sistema de transporte
coletivo rodoviário, e respetivas frequências de circulação, à
procura, considerando a capacidade do material circulante e
otimizando os tempos de percurso entre a origem e o destino das
deslocações;
 Os autocarros, sendo o modo de transporte público mais utilizado
no município, deverão possuir o maior número possível de vias
reservadas, com um enfoque especial nas vias com maior procura,
e disponibilizar um serviço em todos os períodos horários;

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Integrar o sistema de transporte coletivo rodoviário com todos os
outros modos de transporte. Levando em consideração a
implementação da nova estrutura ciclável da cidade, deve ter-se
especial atenção com a integração da bicicleta, tanto em termos da
implementação de lugares de estacionamento para a mesma, como
na permissão do transporte de bicicletas em alguns autocarros de
determinadas linhas, em especial naquelas que fazem as ligações
entre os núcleos urbanos mais distantes;
 O sistema de transporte público do município deve ser sustentável
financeiramente;


DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE
MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO
RESULTADOS
ESPERADOS

As paragens e material circulante do sistema devem contar com um
bom sistema de informação e ser confortáveis e acessíveis de forma
universal, incluindo no acesso à informação.

Para o nível das propostas referentes ao Transporte Coletivo Rodoviário
ser mais aprofundado torna-se necessário a realização de um estudo
operacional vocacionado exclusivamente para este modo de transporte.
Desta forma será possível considerar as propostas presentes neste Plano,
nomeadamente as relativas à implementação da plataforma intermodal, e
o novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.

CM Faro
AMAL
Curto/Médio Prazo

OUTRAS
ENTIDADES
CUSTO PREVISTO

Operadores de
transporte
70 000€

A cada 2 anos

Nível de propostas relativas ao Transporte Público mais detalhado,
nomeadamente no que se refere a programação horária, e considerando o
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novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.30
TRANSPORTES PÚBLICOS

PRIORIDADE - 2

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

P30 - Implementar uma linha de minibus no centro histórico da cidade
de Faro

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as emissões
de GEE.


OBJETIVO
ESPECÍFICO

Adequar os níveis de serviço e conforto do sistema de transporte
coletivo rodoviário, e respetivas frequências de circulação, à
procura, considerando a capacidade do material circulante e
otimizando os tempos de percurso entre a origem e o destino das
deslocações

Este serviço pretende proporcionar melhores condições de mobilidade no
centro histórico da cidade, onde o perfil das vias é mais estreito, assim
como de segurança e conforto, promovendo a utilização do transporte
público em detrimento do individual.

-DESCRIÇÃO

Basicamente, este sistema consiste na implementação de um serviço de
táxi coletivo com itinerário fixo (eventualmente podem haver pequenos
desvios, consoante as necessidades). Dentro do percurso pré-definido
(que pode estar marcado no chão através de uma linha de cor
diferenciada), o minibus deixa o utente onde este desejar.
O percurso deve incidir especialmente nas ruas pedonais da cidade,
portanto as velocidades praticadas têm de ser bastante reduzidas.
Recomenda-se que o material circulante seja elétrico, indo ao encontro
das boas práticas do município neste aspeto.
Em termos de tarifário, não deve haver distinção do praticado nas
restantes linhas do transporte coletivo rodoviário, podendo-se estudar a
possibilidade de este serviço ser gratuito para os residentes no centro
histórico.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

TEMPORALIDADE

Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

OUTRAS
ENTIDADES
A ENVOLVER
CUSTO
PREVISTO

Operadores de Transporte
Associações de Residentes e
Comerciantes
Não disponível

FONTES DE
FINANCIAMENTO

RESULTADOS
ESPERADOS

Este serviço é especialmente vocacionado para os residentes do centro
histórico (do qual se destaca a Vila Adentro), idosos, pessoas com
mobilidade reduzida e turistas, promovendo-se a atratividade do centro
histórico e dinamizando-se o comércio local.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.33
CIRCULAÇÃO VIÁRIA
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRIORIDADE - 1

P33 - Implementar novas vias
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Diminuir o tráfego de atravessamento de automóveis, processo no
qual a aplicação de vias de sentido único tem um papel
fundamental, através do aumento das distâncias de viagem, assim
como o estabelecimento de anéis viários
Nesta ação é proposto a implementação de novas vias, em consonância
com o Plano Diretor Municipal.
As vias propostas são:

DESCRIÇÃO



Variante à EN2;



Variante à ER2-6;



3ª Circular de Faro;



Av. Nascente a Stª. Bárbara;



Av. Poente a Stª. Bárbara,



Av. Estruturante de Gambelas;



Circular Sul de Montenegro;



Rua A;



Via de acesso ao IKEA.

CM Faro
ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

Infraestruturas de
Portugal

OUTRAS
ENTIDADES
A ENVOLVER

Curto/Médio/Longo
TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO
RESULTADOS
ESPERADOS

Prazo

CUSTO PREVISTO

AMAL
Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
11 200 000€

A cada 2 anos

Aumentar a fluidez do tráfego e melhorar o acesso a vias locais,
acompanhando a expansão da cidade e diminuindo o tráfego de
atravessamento.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.34
CIRCULAÇÃO VIÁRIA
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PRIORIDADE - 1

P34 – Definir uma nova hierarquia viária
 Promover a intermodalidade numa visão de conjunto e de
integração entre todos os modos como forma de se maximizar o uso
dos modos sustentáveis de transporte
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Discriminar positivamente os modos sustentáveis de transporte em
relação aos modos motorizados individuais, especialmente através
da implementação do princípio da permeabilidade filtrada (elevada
permeabilidade para os modos sustentáveis e reduzida para o
automóvel)

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Implementar medidas progressivas, temporal e espacialmente,
universais ou descriminando positivamente alguns segmentos
populacionais ou atividades econômicas, de restrição à
permanência e circulação de automóveis no município. Estas
medidas incluem técnicas de acalmia de tráfego, implementação do
conceito zona 30, proibição de automóveis em algumas áreas da
cidade temporária ou permanentemente e eventos que impliquem a
interrupção do tráfego automóvel
 Diminuir o tráfego de atravessamento de automóveis, processo no
qual a aplicação de vias de sentido único tem um papel
fundamental, através do aumento das distâncias de viagem, assim
como o estabelecimento de anéis viários
Propõe-se uma nova hierarquia viária, de modo a desenvolver uma rede
concelhia estruturada e funcional, imputando aos eixos da rede funções
distintas, consoante a importância que cada via tem para as deslocações
dentro do concelho e para fora deste, e considerando os eixos previstos
para o Concelho. A proposta de hierarquização contempla quatro níveis de
vias (existentes e propostas). As principais diferenças para a atual
hierarquia são:


Com a conclusão da segunda fase da variante EN125, o
segundo anel passa de distribuidora principal para
distribuidora local;



Já relativamente à EN2, com a construção da variante à
mesma, desce um nível hierárquico, de distribuidora
principal para distribuidora local;



Outra diferença refere-se ao aglomerado urbano de
Estói, em que a ER2-6, entre as interseções com a EN2
e a EM516, desce igualmente um nível hierárquico, de
distribuidora principal para distribuidora local.

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

OUTRAS
ENTIDADES

Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
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Operadores de Transporte

TEMPORALIDADE

Longo Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

CUSTO
PREVISTO

Não disponível

FONTES DE
FINANCIAMENTO

INTERDEPENDÊNCIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

 Implementar novas vias
Com a descida dos níveis hierárquicos de algumas vias espera-se que
estas fiquem mais humanizadas e adaptadas a funções urbanas (com
velocidades máximas inferiores às praticadas atualmente) e contribuir para
a redução do tráfego de atravessamento.
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CÓDIGO DAS AÇÕES - FARO.35
CIRCULAÇÃO VIÁRIA
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRIORIDADE - 1

P35- Aplicar medidas de acalmia de tráfego
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Implementar medidas progressivas, temporal e espacialmente,
universais ou descriminando positivamente alguns segmentos
populacionais ou atividades econômicas, de restrição à
permanência e circulação de automóveis no município. Estas
medidas incluem técnicas de acalmia de tráfego, implementação do
conceito zona 30, proibição de automóveis em algumas áreas da
cidade temporária ou permanentemente e eventos que impliquem a
interrupção do tráfego automóvel
 Diminuir o tráfego de atravessamento de automóveis, processo no
qual a aplicação de vias de sentido único tem um papel
fundamental, através do aumento das distâncias de viagem, assim
como o estabelecimento de anéis viários

DESCRIÇÃO

As medidas de acalmia de tráfego consistem essencialmente em alterações
físicas à geometria das vias (nomeadamente deflexões horizontais e
verticais), cujo principal objetivo é reduzir as velocidades praticadas. Nesta
ação são elencadas uma série de medidas consideradas de acalmia de
tráfego.
Estas medidas devem ser aplicadas em bairros residenciais, nas vias
locais, em zonas envolventes de vias escolares ou hospitalares e em zonas
que se pretendem proteger do tráfego de atravessamento.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE
MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

OUTRAS
ENTIDADES
A ENVOLVER

CM Faro

Médio/longo Prazo

CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Escolas
Operadores de Transporte
Não disponível

A cada 2 anos

FONTES DE
FINANCIAMENTO
Com a aplicação de medidas de acalmia de tráfego espera-se:
RESULTADOS
ESPERADOS



Reduzir a poluição sonora e atmosférica;



Limitar o tráfego de atravessamento;

197

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO



Diminuir o consumo de combustível;



Reduzir as velocidades dos veículos,



Diminuir os acidentes;



Estabelecer um ambiente mais humanizado e particularmente
seguro para os utilizadores.
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.36
CIRCULAÇÃO VIÁRIA
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

P36 – Implementar Zonas 30


Promover a intermodalidade numa visão de conjunto e de integração
entre todos os modos como forma de se maximizar o uso dos modos
sustentáveis de transporte



Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano



Discriminar positivamente os modos sustentáveis de transporte em
relação aos modos motorizados individuais, especialmente através da
implementação do princípio da permeabilidade filtrada (elevada
permeabilidade para os modos sustentáveis e reduzida para o
automóvel)



Implementar medidas progressivas, temporal e espacialmente,
universais ou descriminando positivamente alguns segmentos
populacionais ou atividades econômicas, de restrição à permanência e
circulação de automóveis no município. Estas medidas incluem
técnicas de acalmia de tráfego, implementação do conceito zona 30,
proibição de automóveis em algumas áreas da cidade temporária ou
permanentemente e eventos que impliquem a interrupção do tráfego
automóvel



Diminuir o tráfego de atravessamento de automóveis, processo no qual
a aplicação de vias de sentido único tem um papel fundamental,
através do aumento das distâncias de viagem, assim como o
estabelecimento de anéis viários

OBJETIVO
ESPECÍFICO

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

PRIORIDADE - 1

As zonas 30 são áreas definidas de circulação homogénea, onde a velocidade
é limitada a 30 km/h e onde as entradas e saídas são indicadas por
sinalização e são objeto de ordenamento específico. Aproveita-se para fazer
uma requalificação dos espaços tendo em vista uma Mobilidade Sustentável.
Ou seja, as zonas 30 são uma das tipologias de intervenção integrada de
acalmia de tráfego.
A Figura 76 do relatório apresenta a localização das áreas onde é possível a
implementação das Zonas 30.

CM Faro

Médio/Longo Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes e
Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Escolas
Operadores de Transporte
11 000 000 €

A cada 2 anos

199

PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
FASE II: CENÁRIOS, OBJETIVOS, ESTRATÉGIA,PROPOSTAS E PROGRAMA DE AÇÃO
MUNICÍPIO DE FARO

FONTES DE
FINANCIAMENTO
Com a implementação das Zonas 30 espera-se obter bairros
residenciais mais humanizados, em que o foco está na pessoa e
não no veículo, com todas as vantagens que daí advém,
nomeadamente:

RESULTADOS
ESPERADOS



Estabelecimento de um ambiente particularmente seguro
para os utilizadores mais vulneráveis do espaço público,
isto é, peões e ciclistas;



Redução das velocidades dos veículos,



Diminuição dos acidentes;



Redução da poluição sonora e atmosférica;



Limitação do tráfego de atravessamento;



Diminuição do consumo de combustível.
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.37
CIRCULAÇÃO VIÁRIA
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

PRIORIDADE - 1

P37- Promoção dos modos sustentáveis de transporte no acesso à
Ilha de Faro
 Promover o Transporte Público ecológico como principal vetor das
políticas de mobilidade urbana, com o intuito de reduzir as
emissões de GEE

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual
 Promover o modo pedonal
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do
seu uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal
 Integrar o sistema de transporte coletivo rodoviário com todos os
outros modos de transporte. Levando em consideração a
implementação da nova estrutura ciclável da cidade, deve ter-se
especial atenção com a integração da bicicleta, tanto em termos
da implementação de lugares de estacionamento para a mesma,
como na permissão do transporte de bicicletas em alguns
autocarros de determinadas linhas, em especial naquelas que
fazem as ligações entre os núcleos urbanos mais distantes
 Potenciar o uso da bicicleta como principal modo de deslocação
nas deslocações com distâncias compreendidas entre 1 e 4 km

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Disponibilizar infraestrutura pedonal universal, contínua e
articulada com os restantes modos de transporte, com um bom
sistema de iluminação, tendo por base princípios de minimização
das distâncias de percurso e cumprindo as larguras mínimas
definidas por lei
 Racionalizar o uso do transporte individual
principalmente nos percursos inferiores a 4 km

motorizado,

 Substituir progressivamente o estacionamento existente nas áreas
centrais da cidade por bolsas nos limites das mesmas, ao invés da
garantia de acesso dos veículos a cada serviço
A limitação do número de veículos que entra na ilha e a consequente
redução da necessidade de estacionamento seria uma oportunidade
para a revitalização deste espaço, tornando-o num local mais agradável
para a prática de turismo.
DESCRIÇÃO

Em época alta, o tráfego de veículos individuais motorizados para a Ilha
de Faro deve ser limitado a residentes, operações de cargas e
descargas, veículos prioritários, acesso ao parque de campismo e
determinados grupos de atividades económicas, nomeadamente os
pescadores.
Por uma questão de coerência e integração de medidas, torna-se
imprescindível a implementação de um parque de estacionamento no
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exterior da Ilha (construído no período que mediou entre a fase de
caracterização e diagnóstico e a que ora se apresenta), cuja localização
pode ser observada na Figura 78 (tem uma capacidade entre 900 a
1000 lugares). O percurso pedonal entre este parque e a ilha deve ser
revitalizado, sendo que os passeios devem ter uma largura considerável
e estar preparados para uma acessibilidade universal.
Depois de ser feita uma análise à frequência das linhas de transporte
coletivo rodoviário com percursos no eixo “parque de estacionamentoIlha de Faro”, chegou-se à conclusão que a mesma é quase sempre
superior a 15 minutos (tempo de deslocação médio a pé entre o parque
proposto e a Ilha).
Propõe-se que, em época alta, o parque de estacionamento seja tarifado
e que o preço inclua o serviço de transporte supracitado. Em época
baixa, de forma a não se prejudicar a atividade económica da ilha, podese considerar a possibilidade de o parque de estacionamento ser
gratuito e o acesso à ilha ser feito sem restrições. O parque de
estacionamento localizado no interior da ilha (na entrada da mesma –
ver Figura 79), que atualmente tem mais de 200 lugares, deverá ser
repensado quanto à sua dimensão (estes lugares poderão substituídos,
total ou parcialmente, pelo parque no exterior da Ilha).
Em todas as vias da ilha poderão circular bicicletas em coexistência com
o tráfego automóvel. Assim, deverá ser implementado um número
significativo de cicloparques (além do ponto de bikesharing já referido no
capítulo relativo às bicicletas).

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

CM Faro

Curto/Médio Prazo

OUTRAS
ENTIDADES
CUSTO
PREVISTO

Principais entidades
empregadoras
Operadores de Transporte
Não disponível

A cada 2 anos

 Criar um sistema de ciclovias contínuo e devidamente
hierarquizado através da implantação de 40 km de infraestrutura
ciclável;
INTERDEPENDÊNCIAS

 Implementar um sistema de partilha de bicicletas (bikesharing) em
pontos-chave da cidade
 Criar parques de estacionamento nas entradas do perímetro
urbano (dissuasores da entrada de automóveis na cidade), em
coordenação com o sistema de Transporte Coletivo Rodoviário.

RESULTADOS
ESPERADOS

Espera-se que o acesso à ilha seja preferencialmente realizado em
modos sustentáveis, tornando-o num local mais agradável para a prática
de turismo e sustentável ambientalmente
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.38
ESTACIONAMENTO
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

PRIORIDADE - 1

P38 - Substituir progressivamente o estacionamento na via pública
por parques
 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover o modo pedonal
 Promover a intermodalidade numa visão de conjunto e de
integração entre todos os modos como forma de se maximizar o uso
dos modos sustentáveis de transporte
 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal
 Oferecer todas as condições para a utilização da bicicleta em
segurança, especialmente através da construção de infraestrutura
para o seu uso, nomeadamente faixas e pistas cicláveis, com
prioridade para aquelas que liguem os principais polos geradores de
tráfego e as que conectem terminais ou paragens de transporte
coletivo
 Potenciar os passeios como um forte fator de socialização, além da
sua função natural de circulação;

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Instituir os princípios do utilizador-pagador e poluidor-pagador no
acesso aos diferentes modos de transporte
 Considerar a gestão do sistema de estacionamento uma ferramenta
com uma elevada preponderância relativa no alcance das metas e
objetivos adotados, pois é uma das ações mais eficientes na gestão
da mobilidade urbana rumo à sustentabilidade, fazendo-se sentir
direta e imediatamente no utilizador do veículo motorizado individual

 Substituir progressivamente o estacionamento existente na via
pública da cidade por parques/garagens
Na fase de caracterização e diagnóstico observou-se Faro ainda não
segue as melhores tendências internacionais relativamente ao sistema de
estacionamento. Assim, recomenda-se que todos os lugares de
estacionamento sejam demarcados com sinalização horizontal e vertical
nos termos da legislação em vigor aplicável (Regulamento de Sinalização
do Trânsito). A orientação dos lugares é, em alguns casos, igualmente
deficiente.
DESCRIÇÃO

Este Plano já promove a retirada do estacionamento existente na via
pública de alguns locais (de forma a ser possível a implementação de
espaço pedonais ou de ciclovias), nomeadamente na Estrada de São
Luís, Rua do Alportel e Rua João Dias.
Recomenda-se que esta medida seja alargada a outras áreas da cidade,
substituindo parte do estacionamento existente na via pública por
parques, medida que deve ser integrada com a proposta seguinte,
referente aos parques dissuasores localizados nas entradas da cidade
A substituição por parques cobertos ou subterrâneos também é uma
opção considerada interessante sob o ponto de vista da humanização do
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espaço urbano.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE
MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO
RESULTADOS
ESPERADOS

CM Faro

Médio/Longo Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

A cada 2 anos

Um território mais humanizado, com mais espaço para os modos
sustentáveis.
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.39
ESTACIONAMENTO

PRIORIDADE - 1

P39 - Criar parques de estacionamento nas entradas do perímetro
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

urbano (dissuasores da entrada de automóveis na cidade), em
coordenação com o sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
 Potenciar as condições para o uso da bicicleta nas deslocações
pendulares, minimizando os efeitos da utilização do transporte
individual

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover a intermodalidade numa visão de conjunto e de
integração entre todos os modos como forma de se maximizar o uso
dos modos sustentáveis de transporte
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal
 Potenciar o uso da bicicleta como principal modo de deslocação nas
deslocações com distâncias compreendidas entre 1 e 4 km

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Mais do que multimodalidade (existência de diversos modos de
transporte), pretende-se que haja promoção da intermodalidade
(integração desses mesmos modos). Destacam-se o sistema
park&ride e bike&ride, a possibilidade de transporte de bicicletas
nos autocarros, a implementação de plataformas intermodais e a
integração da bilhética
 Racionalizar o uso do transporte individual
principalmente nos percursos inferiores a 4 km

motorizado,

 Substituir progressivamente o estacionamento existente nas áreas
centrais da cidade por bolsas nos limites das mesmas, ao invés da
garantia de acesso dos veículos a cada serviço
A maioria dos movimentos de entrada na cidade de Faro são realizados em
transporte individual motorizado.

DESCRIÇÃO

A proposta para a localização destes parques de estacionamento de longa
duração teve em conta, de um modo geral os seguintes fatores: localização
nas entradas da cidade, existência de oferta de transporte público urbano
com elevada frequência, fácil acesso à rede viária urbana e interurbana,
parques já existentes e disponibilidade de espaço. Propõe-se que os
parques tenham inicialmente, no mínimo, 100 lugares (deverá ser
reservado espaço para uma futura expansão).
Além dos parques situados nas entradas da cidade, propõe-se ainda, tal
como já foi referido anteriormente, um parque dissuasor da entrada de
veículos na ilha de Faro (este deverá conter entre 900 a 1000 lugares).
Neste sentido, foram propostos cinco parques dissuasores (ver figura
seguinte):


Parque próximo à plataforma intermodal;



Parque existente próximo ao Teatro das Figuras e Parque
Ribeirinho;
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ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE
MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO



Parque próximo à entrada da EN2 na cidade;



Parque próximo à antiga EN125 – eixo Faro-Olhão;



Parque próximo da Ilha de Faro.

CM Faro

Curto/Médio Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

CIMAL
Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
250 000€/parque

A cada 2 anos

FONTES DE
FINANCIAMENTO
RESULTADOS
ESPERADOS

Diminuir o número de carros a circular na cidade de Faro e aumentar a
percentagem da divisão modal correspondente aos modos sustentáveis.
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.40
ESTACIONAMENTO
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRIORIDADE - 1

P40 - Reforçar o papel do estacionamento de duração limitada
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal
 Diminuir progressivamente a circulação de automóveis na zona
central/histórica da cidade
 Tarifar tendencial e progressivamente o estacionamento na via
pública da área central da cidade, reforçando a rotatividade e
aumentando a disponibilidade dos lugares disponibilizados
Atualmente existe um elevado número de lugares de estacionamento
gratuito, o que induz a entrada de automóveis nos espaços mais centrais
da cidade. A gestão do sistema de estacionamento, em particular a
restrição da oferta ou a sua tarifação, é uma medida que o utilizador sente
direta e imediatamente e que, portanto, tende a ser extremamente eficaz na
utilização racional do automóvel.

DESCRIÇÃO

Propõe-se que seja dada particular atenção ao estacionamento localizado
dentro da área compreendida pelo segundo anel da cidade (nas vias onde
já existe estacionamento), contudo, a eventual tarifação apenas deverá ser
efetivada depois da implementação dos parques dissuasores e da criação
de efetivas alternativas para a população. Neste sentido, a relação é
bidirecional: a medida relativa ao park&ride só faz sentido de ser aplicada
se o estacionamento nas áreas mais centrais (de maior pressão) for
tarifado.
Recomenda-se igualmente a implementação de um parque de
estacionamento de apoio à estação ferroviária e ao terminal rodoviário.
Este parque deverá ser gratuito para quem apresentar um bilhete de
transporte coletivo ferroviário ou rodoviário. Caso contrário deverá ser
tarifado e contribuir para a oferta de estacionamento de curta duração. A
Figura 85 do relatório apresenta a proposta relativa às vias com
estacionamento tarifado e aos parques.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO
RESULTADOS
ESPERADOS

CM Faro

Curto/médio Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

A cada 2 anos

Diminuição do número de carros a circular no centro da cidade e aumento
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da percentagem da divisão modal correspondente aos modos sustentáveis.
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.41
ESTACIONAMENTO
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRIORIDADE - 1

P41 - Implementar zonas de estacionamento com tarifas diferenciadas
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal
 Diminuir progressivamente a circulação de automóveis na zona
central/histórica da cidade;
 Tarifar tendencial e progressivamente o estacionamento na via
pública da área central da cidade, reforçando a rotatividade e
aumentando a disponibilidade dos lugares disponibilizados
A tarifação do estacionamento nas zonas mais centrais da cidade contribui
para uma redução efetiva do número de veículos que estacionam por
longos períodos de tempo e, consequentemente, induzirá um aumento da
rotação dos veículos, permitindo-se, deste modo, que as áreas de elevada
atração de viagens disponham de uma oferta constante de lugares. Por
outro lado, a proposta da implementação de parques de estacionamento de
longa duração nas entradas da cidade minimiza a entrada de veículos na
cidade.
Neste contexto são propostas três zonas que se encontram delimitadas da
seguinte forma:

DESCRIÇÃO



Zona de Alta Rotação (zona vermelha) – a área delimitada pelas
vias que atualmente têm estacionamento tarifado (assumindo que
são as áreas com maior procura) deverá constituir a zona de alta
rotação, apresentando a tarifa mais elevada. Nesta zona encontrase igualmente incluído, pela sua centralidade, o parque proposto
para a zona envolvente da estação ferroviária/terminal rodoviário;



Zona de Média Rotação (zona laranja) – Ponderar, mediante a
política de estacionamento a concretizar em estreita relação com a
estratégia global de mobilidade, a função a atribuir a esta segunda
coroa de estacionamento compreendida pelo segundo anel;



Zona de Baixa Rotação (zona verde) – parques dissuasores, com
as tarifas mais reduzidas (ou eventualmente gratuito), devendo
estas ter duas opções: preço apenas para o estacionamento e
preço para o sistema Park&Ride13.

Deverá haver um equilíbrio das tarifas praticadas pelos diferentes tipos e
regimes de oferta de estacionamento (via pública vs. parques; e concessão
pública vs. privada), para que não exista uma grande disparidade de preços
na mesma zona.
O critério para a definição de tarifas deverá ser efetuado em função das
zonas em que o estacionamento se encontra e não se o mesmo é em
parques privados ou públicos. Contudo, quando coexistem na mesma zona
parques e lugares na via pública, os primeiros devem apresentar tarifas
mais baixas.

13 Tal como já foi referido na medida relativa à Ilha de Faro, o parque dissuasor da entrada de veículos para este espaço poderá ser gratuito nos meses de época baixa.
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ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO
RESULTADOS
ESPERADOS

CM Faro

Curto/médio Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

A cada 2 anos
Redução efetiva do número de veículos que estacionam por longos
períodos de tempo e, consequentemente, induzirá um aumento da rotação
dos veículos, permitindo-se, deste modo, que as áreas de elevada atração
de viagens disponham de uma oferta constante de lugares.
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.42
PRIORIDADE - 1

ESTACIONAMENTO
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESPECÍFICO

P42- Criar mecanismos que possibilitem a redução do estacionamento
ilegal
 Promover o modo pedonal
 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal
 Disponibilizar infraestrutura pedonal universal, contínua e articulada
com os restantes modos de transporte, com um bom sistema de
iluminação, tendo por base princípios de minimização das distâncias
de percurso e cumprindo as larguras mínimas definidas por lei
 Potenciar os passeios como um forte fator de socialização, além da
sua função natural de circulação

 Criar mecanismos e melhorar a fiscalização do estacionamento por
forma a diminuir o estacionamento ilegal

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

A implementação de barreiras físicas nos locais onde existe
estacionamento ilegal é uma medida considerada fundamental de forma a
se evitar que os veículos sobreponham os passeios. Atualmente, o tipo de
barreira mais difundida são os pilaretes. Contudo, existem outros tipos de
barreiras visualmente mais apelativas, que podem ser observadas nas
Figura 90 do relatório. O reforço da fiscalização do estacionamento
constitui também uma recomendação fundamental. A falta de civismo,
associado a um desenho inadequado e à morfologia antiga de algumas
zonas, leva a que o estacionamento ilegal, na cidade de Faro, seja uma
das barreiras mais frequente à acessibilidade universal

CM Faro

Médio/Longo
TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes e
Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

A cada 2 anos

 Substituir progressivamente o estacionamento na via pública por
parques
 Reforçar o papel do estacionamento de duração limitada
INTERDEPENDÊNCIAS

 Criar parques de estacionamento nas entradas do perímetro urbano
(dissuasores da entrada de automóveis na cidade), em coordenação
com o sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
 Regulamentar as cargas e descargas no município
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RESULTADOS
ESPERADOS

Redução do estacionamento ilegal e assim contribuir para a existência de
percursos pedonais acessíveis e espaços humanizados
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.43
Estacionamento
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

PRIORIDADE -1

P43 - Dimensionar corretamente o estacionamento para pessoas com
mobilidade reduzida

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a inversão
da atual tendência de repartição modal

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Dimensionar corretamente os lugares de estacionamento para pessoas
com mobilidade reduzida e obrigar, em termos legais, à implementação de
um lugar de estacionamento na via pública reservado a pessoas com
deficiência, em zonas residenciais, sempre que requisitado por uma
pessoa com mobilidade reduzida residente na área

DESCRIÇÃO

Nesta ação é apresentado o dimensionamento correto dos lugares de
estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente próximo
de equipamentos de saúde, desporto, lazer, ensino, serviços de administração
pública e bairros residenciais.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

TEMPORALIDADE

Médio Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

RESULTADOS
ESPERADOS

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Melhores condições para as pessoas
contribuindo para a sua independência.

Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

com

mobilidade

reduzida,
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.44
Estacionamento
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

PRIORIDADE -1

P44 – Criar lugares de estacionamento para cargas e descargas

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Minimizar o impacto das operações de cargas e descargas na
circulação de pessoas, tanto em veículos motorizados como não
motorizados
A criação de lugares de estacionamento para cargas e descargas é
fundamental para esta atividade não afetar a deslocação de pessoas,
especialmente no modo pedonal, e o estacionamento de veículos
particulares.

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A importância desta medida é reforçada pela expansão das zonas pedonais
nos meses de verão, o que implica que nem todos os estabelecimentos
terão locais para cargas e descargas pertos dos mesmos. Recomenda-se
que as operações de cargas e descargas apenas possam acontecer nos
lugares reservados para o efeito.

CM Faro

Médio/Longo Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

A cada 2 anos

 Regulamentar as cargas e descargas no município
INTERDEPENDÊNCIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

 Restringir os horários em que os veículos pesados podem circular
nas zonas mais centrais da cidade
Redução da interferência das operações de carga e descarga com a
circulação de pessoas no modo pedonal e o estacionamento de veículos
particulares
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.46
LOGÍSTICA

PRIORIDADE - 1

DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

P46 - Restringir os horários em que os veículos pesados podem
circular nas zonas mais centrais da cidade

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Minimizar o impacto da circulação de mercadorias na circulação de
pessoas, tanto em veículos motorizados como não motorizados

DESCRIÇÃO

Os veículos pesados não devem poder circular nas zonas centrais da
cidade em todos os períodos do dia. Assim sendo, sugere-se que os
mesmos só possam circular nas áreas mais centrais da cidade nos
seguintes horários: 10 às 12 horas e 15 às 17 horas.

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

CM Faro

TEMPORALIDADE

Longo Prazo

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

A cada 2 anos

RESULTADOS
ESPERADOS

OUTRAS
ENTIDADES A
ENVOLVER
CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

Redução da interferência das operações de carga e descarga com a
circulação de pessoas, tanto em veículos individuais como no modo
pedonal.
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.47
PRIORIDADE -2

LOGÍSTICA
DESIGNAÇÃO
DA AÇÃO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

P47 – Regulamentar as cargas e descargas
 Diminuir as vantagens do uso do automóvel e racionalização do seu
uso reduzindo os constrangimentos de tráfego e melhorando a
qualidade do ambiente urbano
 Promover um sistema de estacionamento que contribua para a
inversão da atual tendência de repartição modal
 Minimizar o impacto da circulação de mercadorias na circulação de
pessoas, tanto em veículos motorizados como não motorizados

OBJETIVO
ESPECÍFICO

 Minimizar o impacto das operações de cargas e descargas na
circulação de pessoas, tanto em veículos motorizados como não
motorizados
Segundo o diagnóstico realizado na primeira fase do trabalho,
relativamente à estrutura logística da cidade, verificou-se a necessidade de
regulamentar as operações cargas e descargas. Assim, propõe-se a
criação de uma regulamentação específica para cargas e descargas que
enquadre legalmente as propostas apresentadas nas fichas anteriores.
Esta regulamentação deve conter, no mínimo, os seguintes aspetos:

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO

RESULTADOS
ESPERADOS



Zonas a afetar;



Horários de funcionamento;



Duração do estacionamento;



Restrição temporal e espacial de circulação de veículos de
pesados;



Autorizações especiais de circulação.

CM Faro

Curto/Médio Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

CUSTO
PREVISTO

Associações de Residentes
e Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Não disponível

A cada 2 anos

Contribuir para a diminuição da interferência das operações de cargas e
descargas com a circulação de pessoas e em espaços que se pretendem
de total prioridade ao peão. Espera-se igualmente enquadrar legalmente as
propostas relativas a este tipo de operações.
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CÓDIGO DA AÇÃO - FARO.14, 31,32,45, 48 à 58
CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO

PRIORIDADE -2

P14 - Promover medidas de incentivo ao uso da bicicleta nas
deslocações entre casa e o trabalho
P31 - Promover e incentivar a implementação do serviço car-sharing e
prever lugares de estacionamento para o mesmo
P32 - Promover e divulgar o sistema car-pooling
P44 - Promover a utilização de veículos menos poluentes para a
distribuição de cargas nas zonas pedonais da cidade
P48 - Informar a população onde é aplicado o dinheiro arrecadado
com os impostos diretos e indiretos sobre o uso/posse do automóvel,
especialmente no que se refere à cobrança das multas e à tarifação do
sistema de estacionamento
P49 - Informar os cidadãos dos custos reais do veículo individual
motorizado, tanto para os utilizadores como para o poder público
P50 - Promover campanhas que salientem os benefícios do uso dos
modos sustentáveis e de sistemas inovadores, tais como o táxi
coletivo, car-sharing, car-pooling ou os transportes coletivos flexíveis
P51 - Distribuir mapas e roteiros diversos acerca de percursos
pedonais, evidenciando as principais atrações/atividades de animação
associadas
P52 - Realizar uma audiência pública para discussão de qualquer
mudança significativa relativa à mobilidade
DESIGNAÇÃO
DAS AÇÕES

P53 - Explicar, nos meios de comunicação social, as medidas
propostas neste Plano quando inseridas numa estratégia global de
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos
P54 - Divulgar periodicamente a progressão dos indicadores relativos
às metas propostas
P55 - Disponibilizar periodicamente indicadores de satisfação da
população em relação aos serviços de mobilidade existentes
P56 - Promover políticas de educação sobre respeito no trânsito
(segurança rodoviária), apelando especialmente ao respeito dos
automobilistas em relação aos ciclistas e aos peões e aumentando a
perceção acerca da necessidade de conduzir de modo seguro e
preventivo
P57 - Apostar em campanhas de educação sobre a eco-condução,
realçando as suas vantagens
P58 - Fomentar o papel das empresas nas questões relativas à
mobilidade urbana, especialmente através da flexibilização dos
horários de trabalho, aplicação de planos de mobilidade para os seus
trabalhadores, do favorecimento dos residentes do bairro onde
operam nas políticas de contratação e na aplicação mais efetiva de
videoconferências com as quais se reduz as necessidades de
deslocação
P59 - Promover as entregas em casa e as suas vantagens
P60 - Implementar ações de sensibilização nas escolas para o uso dos
modos suaves, especialmente o modo ciclável
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESPECÍFICO

DESCRIÇÃO

ENTIDADES
RESPONSÁVEIS

 Fomentar a mudança de comportamentos e incentivar o uso dos
modos sustentáveis nas empresas e nos munícipes através da
informação, comunicação e educação
 Organizar campanhas de educação e sensibilização, direcionadas
para os munícipes e empresas, acerca da temática da mobilidade
urbana sustentável;
 Envolver a população na implementação de novas medidas,
informando e explicando as causas da necessidade da aplicação
das mesmas e as suas implicações, tendo a preocupação de
apresentar a visão global do que se pretende para o município.
As ações de sensibilização e educação visam promover um maior
conhecimento e compreensão das regras e situações de trânsito,
potenciar um maior conhecimento acerca da temática da Mobilidade
Sustentável, oferecer a visão estratégica do que se pretende para o
Município, desenvolver competências através da prática e experiência e
reforçar ou alterar atitudes para uma maior consciência do risco, da
segurança pessoal e da segurança dos restantes utilizadores das vias.
Realmente, as alterações na gestão da infraestrutura, a adoção de
medidas de acalmia de tráfego ou a melhoria do transporte público não
constituem fatores únicos para garantir o sucesso de uma política de
Mobilidade Sustentável. Desta forma, propõem-se uma série de ações de
educação e informação, que podem ser realizadas nos mais diversos
suportes (jornais, rádios, televisão, internet, outdoors, etc.).

CM Faro

Curto/Médio/Long
TEMPORALIDADE

MOMENTOS DE
AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO
FONTES DE
FINANCIAMENTO

INTERDEPENDÊNCIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

o Prazo

OUTRAS
ENTIDADES

Operadores de Transporte
Associações de Residentes e
Comerciantes
Principais entidades
empregadoras
Escolas

CUSTO
PREVISTO

A cada 2 anos

PORTUGAL 2020 - ALENTEJO 2020 - EIXO 2 - PI 10.v (85%)
Comparticipação municipal (15%)
 Todas as ações contempladas no Plano
Envolvimento da população na implementação de novas medidas,
reconhecimento de alguns comportamentos de risco no que se refere à
mobilidade, aumento do conhecimento acerca das regras de trânsito e do
conceito de mobilidade urbana sustentável e reconhecimento da
importância da aposta em modos sustentáveis.
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Curto Prazo
2016

2017

Médio Prazo
2018

2019

Longo Prazo
2020

2021

2022

Designação da Ação

2023

2024

2025
Tipologia de medida

Disponibilizar um site desenvolver uma aplicação gratuita para plataforma móvel que disponibilize informação para os utilizadores do
TCR

Intermodalidade

Criar uma plataforma intermodal/Centro de Mobilidade

Modos suaves

Eixos prioritários de intervenção

Transporte Público

Ampliar a zona pedonal existente

Circulação Viária

Implementar uma zona pedonal em toda a extensão da área muralhada da cidade

Estacionamento

Construir uma ponte pedociclável entre Montenegro e o Parque Ribeirinho de Faro

Logística

Aumentar a segurança e conforto dos atravessamentos pedonais

Campanhas de sensibilização e educação

Revitalizar e formalizar o percurso da Ecovia do Algarve que integra o Município de Faro
Criar um sistema de ciclovias contínuo e devidamente hierarquizado através da implantação de 40 km de infraestrutura ciclável
Implementar infraestrutura de apoio ao uso da bicicleta
Implementar um sistema de partilha de bicicletas (bikesharing)
Integrar a bicicleta com o sistema de TCR
Elaborar um Plano de Circulação e Estacionamento e, consequentemente, um Plano Municipal de Ciclovias
Aumentar a cobertura temporal do sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Implementar um sistema flexível de Transporte Coletivo Rodoviário nos territórios de baixa procura
Implementar uma linha de transporte coletivo em canal próprio de alta capacidade
Apresentar os horários, melhorar as condições de conforto e acessibilidade das paragens e disponibilizar em tempo real
Implementar um sistema de bilhética integrada e estabelecer novas modalidades de tarifação
Preparar o sistema de informação do TCR e readequar o terminal para pessoas com mobilidade reduzida
Promover a ampliação da frota de táxis de forma a colmatar a possível oferta insuficiente dos mesmos nos meses de verão
Realizar um estudo operacional relativo ao TCR que leve em consideração o novo Regime Jurídico do Serviço Público
Implementar uma linha de minibus no centro histórico da cidade de Faro
Implementar novas vias
Definir uma nova hierarquia viária
Aplicar medidas de acalmia de tráfego
Implementar Zonas 30
Promoção dos modos sustentáveis de transporte no acesso à Ilha de Faro
Substituir progressivamente o estacionamento na via pública por parques
Criar parques de estacionamento nas entradas do perímetro urbano (dissuasores da entrada de automóveis na cidade)
Reforçar o papel do estacionamento de duração limitada
Implementar zonas de estacionamento com tarifas diferenciadas
Criar mecanismos que possibilitem a redução do estacionamento ilegal
Dimensionar corretamente o estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida
Criar lugares de estacionamento para cargas e descargas
Restringir os horários em que os veículos pesados podem circular nas zonas mais centrais da cidade
Regulamentar cargas e descargas
Campanhas de Sensibilização e Educação

Figura 96. Cronograma do Programa de Ação de Faro
Fonte: mpt®, 2016
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem-se assistido, a uma crescente alteração dos padrões de mobilidade,
resultado da intensificação das taxas de motorização, originando, nas áreas com maiores
aglomerados urbanos, uma degradação progressiva da qualidade de vida das populações.
A crescente necessidade de rentabilização do tempo motiva a opinião para o estabelecimento
de novos critérios e metodologias de mobilidade, diminuindo a dependência do tempo e
energia associados às deslocações, introduzindo padrões de mobilidade sustentável e
estabelecendo como prioritários os modos suaves de deslocação. Este é de resto um dos
objetivos das políticas europeias (Livro Branco dos Transportes, 2011).
No intuito de melhor planear a mobilidade do município, a Câmara Municipal encontra-se a
desenvolver o Plano de Mobilidade e Transportes de Faro, em estreita relação com a Revisão
do Plano Diretor Municipal, que se constituirá como um instrumento de planeamento da
mobilidade com os princípios orientadores pelos quais se deverá reger a intervenção municipal
nesta matéria.
Com efeito, existe um conjunto de áreas temáticas (transporte individual, transporte coletivo,
estacionamento, logística urbana, modos pedonal e ciclável) que, independentemente de
serem caracterizadas nos tradicionais estudos, deverão ser alvo de uma abordagem mais
específica, junto dos principais intervenientes (utilizadores), no sentido de se aferir as
necessidades sentidas e expectativas de evolução.
Esta atitude do Planeamento Participativo, também do ponto de vista da mobilidade urbana,
tem sido, atualmente, um método reconhecido como boa prática na comunidade técnica e
científica, à qual, de forma gradual, se envolvem os políticos que têm como ambição não só
construir o território, mas essencialmente planeá-la com o consenso, possível, da comunidade.
É nesta linha metodológica que se está a elaborar o Plano de Mobilidade e Transportes de
Faro. O trabalho aqui apresentado é o resultado de uma sessão pública de trabalho, ocorrida
no edifício dos Paços do Concelho, com um conjunto de atores importantes no
desenvolvimento sustentado do município.
Esta sessão foi dividida em diversos momentos, tendo-se iniciado com a sessão de abertura,
momento onde se efetuou a explicação dos objetivos da sessão. De seguida procedeu-se à
separação dos atores locais por diferentes temáticas, tendo posteriormente sido efetuada uma
sessão síntese com todos os envolvidos, onde foram apresentados, de forma muito geral, as
principais conclusões associadas a cada uma das sessões temáticas.
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A sessão realizada envolveu atores chave locais de diferentes áreas, dando-lhes a
oportunidade de expressar as suas preocupações, de trocar ideias e construir soluções
consensualmente. As sessões temáticas paralelas foram:

Segurança, Trânsito & Proteção Civil

Mobilidade, Transportes & Infraestruturas

Comércio & Serviços;

Saúde & Inclusão Social;

Turismo & Ambiente;

Desporto & Educação.

O presente documento sintetiza as principais ideias e sugestões discutidas na sessão,
identificando-as sob a forma de lista, e subdividindo-as em pontos fortes / oportunidades e
pontos fracos / debilidades. Esta síntese foi organizada por área temática da mobilidade,
reduzindo-se, desta forma, a possibilidade de existência de considerações duplicadas.
O documento pretende sintetizar as ideias transmitidas na sessão identificando as intervenções
dos participantes, e visa preparar o enriquecimento do processo e do Plano de Mobilidade e
Transportes de Faro, promovendo a discussão técnica sobre vários temas da Mobilidade, mas
também a participação dos principais atores institucionais. As tabelas seguintes apresentam a
sistematização dos pontos fortes / oportunidades e pontos fracos / debilidades, recolhidos em
cada uma das sessões temáticas.
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2. SÍNTESE RESULTANTE DA PARTICIPALÇÃO PÚBLICA
2.1. Modos de deslocação – Transporte público rodoviário, ferroviário, fluvial e aéreo

Pontos Fortes / Oportunidades
1.

Existência de diversos modos de transporte (rodoviário, ferroviário, fluvial
e aéreo)

2.

Localização do Terminal Rodoviário no centro da cidade

3.

Melhoria da intermodalidade entre os distintos modos de transporte
coletivo (rodoviário, ferroviário, fluvial e aéreo)

4.

Oferta de transporte coletivo deverá garantir o acesso ao futuro IKEA

5.

Melhoria dos equipamentos e informação nas diversas paragens e
disponibilizar informação em conformidade com diferentes necessidades
(crianças, idosos, pessoas de mobilidade reduzida e pessoas com baixa
acuidade visual)

Pontos Fracos / debilidades
1.

Existência de um território fragmentado e disperso que dificulta a
abrangência dos transportes coletivos

2.

Constrangimentos associados à centralização do transporte coletivo na
Baixa de Faro

3.

Desajustamento dos horários de transporte coletivo com as necessidades
da população (nomeadamente os estudantes)

4.

Há aldeias/lugares c/ elevado número de idosos que não dispõem de
alternativas de transporte público que os traga ao centro

5.

Insuficiente oferta de transporte coletivo de ligação à Região do Algarve
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6.

Reforço, aplicação e uniformização da sinalética de paragens

7.

Aumento da oferta de horários e carreiras

8.

Circuitos minibus deveriam ser mais abrangentes (nomeadamente a
Montenegro)

9.

Criar um passe urbano que integre todos os modos de transporte

6.

Existe uma falta de acessibilidade e de segurança generalizada nas
paragens de transportes públicos para as pessoas cegas, ambliopes ou
com baixa acuidade visual

7.

Falta de eficácia do transporte coletivo da periferia para o centro da cidade
de Faro (Santa Barbara de Nexe e Estoi)

8.

Situação sazonal dos horários - redução de frequências em período de
férias escolares do transporte coletivo rodoviário – linha urbana 18 e 19

9.

Transporte público muito associado a Universidade do Algarve - polo
Gambelas em detrimento do Hospital Particular do Algarve

10. Construção de abrigos de transporte coletivo em diversos locais
(devidamente sinalizados, confortáveis e acessíveis)

10. Inexistência de abrigos em locais de grande afluência de passageiros

11. Implementação de um sistema flexível de transporte coletivo rodoviário
nos territórios de baixa procura (territórios mais distantes)

11. As paragens de BUS estão mal sinalizadas tornando difícil a localização das
mesmas
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12. Preparar o sistema de transporte coletivo rodoviário para pessoas com
mobilidade reduzida e portadores de deficiência visual, com avisos
sonoros e informação em braile

12. Locais de largada e entrada de passageiros é realizada sem as devidas
condições de segurança e condicionando o trânsito

13. Necessidade de novas frotas de transportes públicos que respeitem as
normas europeias de eficiência e eficácia energéticas (autocarros mais
seguros e confortáveis)

13. Em períodos específicos não existe oferta de circulações (por exemplo no
período noturno e escolar)

14. Dar prioridade a corredores prioritários (BUS, veículos de emergência,
entre outros) entre o centro urbano de Faro e o aeroporto.

14. Transporte coletivo não é concorrencial

15. Criar aplicação de apoio ao transporte público: TIC’s.

15. Inacessibilidade às paragens

16. Necessidade de revisão dos fluxos de transportes intermunicipais

16. Custo do bilhete do transporte coletivo rodoviário não é economicamente
atrativo

17. Explorar a existência das infraestruturas e ligações ferroviárias

17. A linha de caminho-de-ferro é uma barreira física que impede a fruição das
condições ribeirinhas existentes
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18. Preparar o sistema de transporte coletivo rodoviário para pessoas com
mobilidade reduzida e portadores de deficiência visual, com avisos
sonoros e informação em braile

18. Locais de largada e entrada de passageiros é realizada sem as devidas
condições de segurança e condicionando o trânsito

19. Necessidade de novas frotas de transportes públicos que respeitem as
normas europeias de eficiência e eficácia energéticas (autocarros mais
seguros e confortáveis)

19. Em períodos específicos não existe oferta de circulações (por exemplo no
período noturno e escolar)

20. Dar prioridade a corredores prioritários (BUS, veículos de emergência,
entre outros) entre o centro urbano de Faro e o aeroporto.

20. Transporte coletivo não é concorrencial

21. Criar aplicação de apoio ao transporte público: TIC’s.

21. Inacessibilidade às paragens

22. Necessidade de revisão dos fluxos de transportes intermunicipais

22. Custo do bilhete do transporte coletivo rodoviário não é economicamente
atrativo

23. Explorar a existência das infraestruturas e ligações ferroviárias

23. A linha de caminho-de-ferro é uma barreira física que impede a fruição das
condições ribeirinhas existentes
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24. Eletrificação da Linha do Algarve – troço Lagos- Faro –VRSA

24. Ausência de ligações ferroviárias ao aeroporto e ao Mercado abastecedor
da Região de Faro (MARF) para o transporte de mercadorias

25. Reforço da oferta ferroviária, nomeadamente no eixo Fuseta-Faro

25. Falta de compatibilidade das ligações ferroviárias para o Barlavento

26. Criação de um sistema tram-train com introdução de um material
circulante de última geração, entre o aeroporto e a cidade

26. A duração das viagens e os preços praticados desincentivam o uso do
modo ferroviário

27. Criação de uma ligação ferroviária - metro à superfície, entre Gambelas e
o centro urbano de Faro

27. Défice das ligações fluviais às ilhas barreira

28. Melhoria do transporte rodoviário e fluvial, entre Faro e as ilhas

28. Ligações fluviais economicamente pouco atrativas o que obriga ao uso das
ligações existentes no concelho de Olhão

29. Manutenção do canal ferroviário ao Porto de Faro

29. Fruição pouco regrada do transporte marítimo

30. Definição de áreas de fundeadouro/parqueamento das embarcações

30. Dificuldade de fiscalização do transporte marítimo
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31. Construção de novas infraestruturas marítimas/fluviais – exemplo: doca
de recreio

32. Promover a maior organização e regulação dos transportes
marítimos/fluviais
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2.2. Modos suaves

Pontos Fortes / Oportunidades
1.

Clima e relevo potenciam a utilização dos modos suaves

2.

Potenciar andar a pé (walking bus)

3.

Ria, Mar e Cidade - temáticas por explorar

4.

Benefícios decorrentes da utilização dos modos suaves associados à
melhoria da saúde pública, redução do uso do automóvel e emissões
poluentes

5.

Sensibilizar os mais novos (saúde, segurança, desporto)

Pontos Fracos / debilidades
1.

Descontinuidade nos percursos para bicicletas e peões

2.

Não são garantidas condições de acessibilidade na maior parte da cidade
(inúmeras passadeiras sem rebaixamentos e passeios com muitos
obstáculos e com pavimentos muito irregulares)

3.

A existência de passeios estreitos e passadeiras inseguras na envolvente às
escolas-Tomás Cabreira, S. Luís, Pinheiro Rosa – que colocam em causa a
segurança, nomeadamente dos alunos

4.

Extensão da atual rede ciclável

5.

Não são garantidas as condições de acessibilidade pedonal – (ausência e
subdimensionamento de passeios) e ciclável à ilha de Faro
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6.

Planear melhor o território com funções mais relevantes no centro da
cidade.

6.

Existência de passadeiras inseguras, mal dimensionadas e sem
rebaixamentos

7.

Ampliar a rede de ciclovias – cidade de Faro, Patacão, Gambelas,
Montenegro, Vale da Venda, Parque das Cidades e Praia de Faro

7.

A acessibilidade à Praia de Faro é apenas garantida pelo transporte
individual

8.

Ampliação do Parque Ribeirinho ao centro da cidade, designadamente a
sul do Bom João

8.

Inúmeros conflitos entre o automóvel e o Peão – EN2 e Av. Calouste
Gulbenkian

9.

Promoção das acessibilidades à mobilidade pedonal (passeios amplos,
confortáveis e acessíveis) – exemplo: Avª Calouste Gulbenkian

10. Implementação de infraestruturas de apoio ao uso de bicicletas

11. Estabelecer rotas acessíveis que conciliem o maior número de entidades
empregadoras, serviços, escolas, comércio, etc.

12. Construção de rampeamentos e aplicação de pavimento tátil nas
passagens de peões
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13. Aumento das zonas pedonais - pedonalizar a Rua Serpa Pinto e Rua Filipe
Alistão

14. Revitalizar a Ecovia – troço entre Faro e Olhão

15. Garantir condições de acessibilidades nos percursos pedonais
nomeadamente, nos percursos de ligação intermodal, CP-ACAPO-EVABaixa-Mercado, Igreja dos Capuchos, Rua Serpa Pinto, Rua Filipe Alistão e
Sé de Faro

16. Qualificar os pavimentos para melhorar a sua circulação pedonal em
conforto

17. Fomentar as deslocações a pé e em bicicleta de e para a escola, mas
criando condições de segurança à-priori (passeios seguros e confortáveis e
respetivos atravessamentos) – Bairro da Penha e do Bom João
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2.3.Transporte Individual

Pontos Fortes / Oportunidades
1.

Fácil acesso a rede nacional rodoviária através da A22

2.

Reduzir o número de carros, nomeadamente, à Ilha de Faro

3.

4.

5.

Pontos Fracos / debilidades
1.

Excesso de automóveis

2.

Congestionamento automóvel no acesso ao centro da cidade – no troço
entre o nó do aeroporto ate à baixa da cidade

Sinalética vertical e horizontal em bom estado de conservação

3.

Elevado fluxo de tráfego na Rua Ascensão Guimarães

Melhorar as condições de circulação na Rua Manuel Gomes Guerreiro
com o objetivo de garantir melhor acessibilidade entre Gambelas e ao
aeroporto/Praia de Faro

4.

Dificuldade de circulação dos veículos de emergência nos núcleos urbanos

5.

O acesso à Praia de Faro, por parte dos veículos prioritários de
emergência é condicionado na época balnear e limitado pela tonelagem
permitida no acesso à ponte

Existência de pontos de carregamento de carros elétricos.
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6.

Sensibilizar, informar e educar para a segurança rodoviária

7.

Implementação de um Plano de Emergência

6.

Portagens da A22 e consequente aumento de tráfego para a rede
municipal – EN125

7.

Eventos de grande dimensão (ex. da concentração de motards de Faro),
originam situações de congestionamento
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2.4. Interfaces

Pontos Fortes / Oportunidades
1.

A localização do terminal rodoviário

2.

Melhoria da intermodalidade entre transporte coletivo rodoviário,
ferroviário, fluvial e aéreo

3.

Criação de uma interface a nascente do aeroporto e com relação direta
com o centro da cidade

4.

Criar alguns pontos de paragens maiores, mais confortáveis e
acessíveis

Pontos Fracos / debilidades
1.

Deficiente articulação entre os vários modos de transporte

2.

A relação entre a cidade de Faro e a área urbana de Montenegro carece de
uma maior integração modal, atualmente, mitigada pelos acessos viários
existentes

3.

Inexistência de Tecnologias de Informação e Comunicação
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2.5. Estacionamento/Logística

Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

1.

Promover a utilização dos parques de estacionamento na periferia da
cidade

1.

Inexistência de oferta de estacionamento junto ao terminal rodoviário e à
estação ferroviária

2.

Parqueamento adequado e articulado promovendo a utilização de
transporte coletivo e das bicicletas na cidade

2.

Insuficiente oferta de estacionamento próximo à Praia de Faro e hospital de
Faro

3.

Maior oferta de lugares estacionamento a veículos menos poluentes: GPL,
elétricos, entre outros

3.

Elevada oferta de estacionamento tarifado

4.

Revisão das zonas de cargas e descargas para uma melhor gestão das
necessidades

4.

Estacionamento abusivo e ilegal

5.

Insuficiente oferta de lugares de estacionamento para pessoas com
mobilidade reduzida nomeadamente junto às escolas – Escola Tomás
Cabreira
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6.

Insuficiente fiscalização

7.

Ausência de zonas de cargas e descargas nas áreas potencialmente
necessárias designadamente no comércio tradicional

8.

Lugares reservados afetos aos serviços
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2.6. Qualidade do ambiente urbano

Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

1.

Criação de mais espaços verdes, lazer e lúdicos no centro da cidade

1.

Faltam locais de estadia, lazer e lúdicos para idosos e crianças

2.

Implementação de bancos e outro mobiliário de apoio aos parques e jardins
para a estadia e lazer para todos os residentes mas principalmente para
idosos e crianças

2.

Excesso de automóveis

3.

Promover uma maior ligação da cidade à “Ria Formosa” com a criação de
espaços de fruição pública;

3.

Faltam de espaços verdes, de segurança e conforto nos espaços
existentes

4.

Mais iluminação e limpeza das ruas

4.

Algumas ruas degradadas e sem passeios confortáveis

5.

Subaproveitamento do “espaço Ria”

5.

Poderia haver uma ligação dos principais polos geradores através de espaços
públicos (continuum naturale)
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6.

Potencializar o eixo Faro-Loulé vitalizando o Parque das Cidades

7.

Condicionamento de acesso viário às ilhas (sensíveis sob ponto de vista
ambiental)

8.

Valorização e dinamização da Ria Formosa, Parque Ribeirinho, ilhas barreira,
entre outros;

9.

Organização de atividades culturais (exposições, animações, eventos, entre
outros), de modo a atrair e fixar o maior número de visitantes

10. Educação ambiental - medidas de sensibilização
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2.7. Turismo

Pontos Fortes / Oportunidades

Pontos Fracos / debilidades

1.

Componente marítimo/turístico com grande expressão na Região

1. Forte sazonalidade turística associada ao aeroporto

2.

Rentabilizar a proximidade à Costa Vicentina e ao Alentejo

2. Receio de investimento na hotelaria

3.

Ria, Mar e Cidade - temáticas por explorar

3. Dificuldade de pagamento das portagens na A22 pelos estrangeiros

4.

Fortalecer no município o turismo de natureza e náutica de recreio;

4. Não são asseguradas condições de acessibilidade na maior parte das
unidades hoteleiras existentes

5.

Fomentar a utilização do Parque Ribeirinho e usufruto da Ria Formosa pelos
visitantes

6.

Concentração de equipamentos e instituições importantes no centro
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7. Crescimento auto caravanismo

8. Fomento do cicloturismo
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3.EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA DO EVENTO
Nas páginas seguintes, encontram-se registados alguns dos momentos das sessões temáticas
realizadas.

Figura 1. Salas temáticas de Participação Pública
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Figura 2. Sessão de abertura e sessão síntese
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1.INTRODUÇÃO
Através da aplicação GoogleDocs, foram realizados 650 questionários no âmbito do Plano de
Mobilidade e Transportes do Município de Faro, sendo esta uma amostra representativa da sua
população (a amostra representa 1% da população). As perguntas pretendem avaliar algumas
perceções acerca do espaço urbano e testar o grau de aceitação de algumas medidas
promotoras de uma mobilidade sustentável. Para a avaliação destas perceções foram
aplicadas perguntas de resposta fechada, normalmente no formato de uma típica escala de
Likert, isto é, numa escala de concordância, ou de importância.
Existem três perguntas específicas acerca do modo de transporte que o entrevistado mais
utiliza. Com essas, pretende-se aferir as expectativas e motivações dos utilizadores e realizar
uma avaliação da qualidade de certos pontos específicos dos respetivos modos.

2. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA
Tal como já foi referido, foram aplicados 650 questionários. Os gráficos seguintes apresentam
a divisão dos mesmos por género, idade, freguesia de residência e modo de deslocação mais
utilizado.

Gráfico 3. Divisão da amostra por género
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1,2%
2,3%
8,0%

7,7%

12,9%

15-18

19-24
28,5%

25-34
35-44
45-54
55-64

39,4%
Maior que 65
Gráfico 4. Divisão da amostra por idade

1,2%
5,1%
União das Freguesias de Faro

13,7%

Montenegro

Santa Bárbara de Nexe

80%

Conceição - Estói

Gráfico 5. Divisão da amostra por freguesia de residência
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2,2%

4,3%
5,8%

18,9%

A pé

Carro como passageiro

Carro como motorista
10,2%
Transporte Público

Bicicleta
58,6%
Motociclo

Gráfico 6. Divisão modal (modo de deslocação mais utilizado)

3.ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS RESPOSTAS
3.1 PERCEÇÕES GLOBAIS ACERCA DA MOBILIDADE NO MUNICÍPIO DE FARO
No gráfico seguinte pode-se observar a avaliação geral da qualidade dos diversos modos de
transporte. Note-se que esta avaliação é feita por todos os inquiridos, independentemente do
modo preferencial de deslocação. Ou seja, a avaliação dos modos não utilizados regularmente
é uma perceção algo subjetiva (à exceção do modo pedonal, dado que todos são, em algum
momento da cadeia de deslocações, peões).
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25%

30%

Transporte Público

35%

Peões

40%

Ciclistas

45%

50%

Sistema Viário

Gráfico 7. Avaliação dos modos de transporte

O modo com pior avaliação é a bicicleta. Já os modos com melhor avaliação são o transporte
público e transporte individual motorizado.
Tal como se pode observar no gráfico seguinte, o modo que atualmente oferece melhor
mobilidade é o automóvel. Realmente, este modo é imbatível em termos de conforto e
flexibilidade espacial e temporal. Mas, mais do que isso, estas percentagens refletem o
investimento que foi realizado nas últimas décadas para este modo, sendo que este facto
transmite um sinal à sociedade: comprem e movam-se de transporte individual. Mas é
interessante verificar que a grande maioria da população reconhece que acabou o tempo de
todos os investimentos na área da mobilidade serem direcionados para este modo. Segundo a
população, a bicicleta, seguida do transporte público, é o modo que deveria ter mais
investimento para melhorar as suas condições. A percentagem relativa à bicicleta (46%)
assume uma especial importância e relevância quando se compara este valor com a
percentagem de inquiridos cujo modo principal de deslocação é a bicicleta (apenas 4%).
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2,7%
Transporte Público

3,4%
19,0%

Automóvel

Motociclo
4%
Bicicleta
11,7%
59,2%
Pé

Não sabe/Não responde

Gráfico 8. Modo que atualmente oferece melhor mobilidade

1,9%

9,5%

Transporte Público

Automóvel
36,9%
Motociclo

Bicicleta
45,7%
Pé
5,2%
Não sabe/Não responde
0,8%

Gráfico 9. Modo que deveria ter mais investimento para melhorar/aumentar as suas condições

O gráfico seguinte apresenta a concordância com alguns conceitos direta e indiretamente
relacionados com o paradigma de uma Mobilidade Urbana Sustentável. Parece haver um
reconhecimento alargado acerca das vantagens de uma cidade mais direcionada para os
modos sustentáveis. De facto, as pessoas desejam um maior investimento nos modos
sustentáveis e consideram que existe um excesso de carros no município.
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O número de carros em Faro é pequeno

42,3%

As ruas seriam um espaço mais agradável se existissem mais
praças e jardins para as pessoas conviverem

3,7% 11%

O Poder Público deveria incidir mais nos modos sustentáveis
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Indiferente

10,6%

52,6%

29,2%
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0%
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86,5%
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34,2%

20%

40%

Concordo parcialmente

60%

Concordo totalmente

80%

100%
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Gráfico 10. Perceções acerca da mobilidade e espaço urbano

O gráfico 9

mostra o grau de importância que a população atribui a algumas medidas

concretas promotoras de uma Mobilidade Sustentável.
Uma ponte só para peões e ciclistas que ligue
Montenegro ao Parque Ribeirinho seria
Uma estação intermodal que integre os autocarros
urbanos, interurbanos e comboios seria

3,7%3,2%

2,5% 8,8%

Ter lugar de estacionamento gratuito perto de casa
é (penas para automobilistas)

Ter menos carros no seu bairro seria

6,2%

24%

11,2%

5,7%

A proibição de estacionamento em zonas mais
centrais da cidade é
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16%
20%
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30%
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40%
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36,3%
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60%
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12,3% 1,7%

36,4%
50%

1,4%

24,5%

38,4%

15,2%

16%

25,7%

40,3%

24%

24%

3,8%

32,4%

9,4%

10,6%

2,8%

51,4%

25,7%

13,2%

3,4%

60,1%

30,8%

9,2%

O pagamento do estacionamento em zonas com
menos lugares disponíveis

Nada importante/ Não deve ser feito

67,1%

3,4% 7,8%

A proibição do tráfego automóvel em algumas
praças e ruas, a exemplo da zona central de Faro, é

Tornar algumas ruas em sentido único é

19,1%

80%

90%

2%
100%

Não sabe/ Não responde

Gráfico 11. Importância de algumas medidas promotoras de uma Mobilidade Sustentável

Apesar de a população apoiar, de uma forma geral, as medidas propostas, denota-se alguma
resistência em relação às medidas referentes à gestão do sistema de estacionamento,
nomeadamente a tarifação do mesmo (as campanhas de informação deverão estar
direcionadas para este tema). Ou seja, as pessoas apoiam o conceito de Mobilidade
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Sustentável, mas a forma como este se materializa ainda não é um consenso. A
implementação de uma ponte exclusiva para modos suaves entre Montenegro e o Parque
Ribeirinho é a medida com um apoio mais expressivo (86% no conjunto das respostas
“importante” e “muito importante”). Realça-se que, apesar de 71% dos inquiridos utilizar o
automóvel ou o motociclo como modo preferencial de deslocação, a grande maioria da amostra
concorda que os modos sustentáveis sejam privilegiados e que deve haver medidas restritivas
relativamente ao uso do veículo individual motorizado.
A pergunta que compõe o gráfico seguinte pretende avaliar o conhecimento da população
acerca de uma solução inovadora (mas não dispendiosa) de mobilidade urbana. A grande
maioria da população conhece o conceito de carsharing. Cabe realçar, em nome do rigor
científico, que a amostra deste questionário, apesar de ser representativa da população de
Faro como um todo, não se encontra estratificada em cotas de grau de ensino e nível
socioeconómico, o que é reforçado pelo facto do preenchimento deste questionário se
encontrar restrito a pessoas com acesso à internet. Ou seja, não se pode garantir que o grau
de conhecimento acerca deste e outros conceitos seja tão expressivo nos níveis de
escolaridade mais baixos como o verificado na generalidade da população.
Já ouviu falar do sistema carsharing?
1,4%
14%

Não

7,2%
Sim, mas não sei o
que é

Sim, e sei o que
consiste

77,4%

Não sabe/ Não
responde

Gráfico 12. Avaliação do conhecimento do sistema carsharing

De seguida, o questionário encontra-se dividido pelo modo de deslocação preferencial dos
inquiridos. Ou seja, apenas os utilizadores preferenciais de um determinado modo respondem
às perguntas relativas ao mesmo.
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3.2. MODO PEDONAL
Os critérios a que os peões dão mais importância na rede pedonal (foi perguntado quais os três
principais parâmetros a que dão mais importância na rede para peões) são a qualidade do piso
dos passeios, a preparação dos mesmos para a deslocação de invisuais e pessoas em
cadeiras de rodas, a largura dos passeios e a continuidade dos mesmos (ver gráfico seguinte).
Ou seja defendem o princípio de uma Acessibilidade Universal. Quando existem limitações
financeiras em termos de investimento é essencial conhecer esta avaliação para se direcionar
da melhor forma os recursos existentes.
Qualidade do piso dos passeios

64,2%

Largura dos passeios

38,2%

Continuidade dos passeios (ausência de obstáculos/desvios)

35%

Densidade de peões (quantidade de peões passando ou parados numa determinada área
dos passeios)

2,4%

Existência de mobiliário urbano, tal como bancos de descanso, fontes, bebedouros ou
jogos de mesa

11,4%

Limpeza dos passeios

29,3%

Preparação dos passeios para permitir a deslocação de cadeiras de rodas e invisuais

50,4%

Sinalização

3,3%

Segurança no convívio com os automóveis

28,5%

Iluminação dos passeios

9,8%

Quantidade de passadeiras

10,6%

Tempo de espera/andamento dos semáforos para peões (se existe tempo suficiente)

0,8%

Segurança Pública

13,8%

Outro

2,4%
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Gráfico 13. Parâmetros com maior importância na rede pedonal

Salienta-se que a soma das percentagens do anterior gráfico é 300% pois foi pedido a cada
entrevistado para indicar três parâmetros.
De seguida, os parâmetros anteriormente referidos são avaliados. Interessante verificar que os
parâmetros a que as pessoas dão mais importância são também aqueles que têm uma pior
avaliação. A resposta mais citada nos restantes parâmetros é “aceitável”.
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Qualidade do piso dos passeios

18,7%

39%

Largura dos passeios

18,7%

38,2%

Continuidade dos passeios (ausência de obstáculos/desvios)
Densidade de peões (quantidade de peões passando ou parados numa determinada área dos
passeios)

22,8%
4,1%

Existência de mobiliário urbano, tal como bancos de descanso, fontes, bebedouros ou jogos de mesa

9,8%

45,5%

17,9%

Segurança no convívio com os automóveis

Quantidade de passadeiras
Tempo de espera/andamento dos semáforos para peões (se existe tempo suficiente)
Segurança Pública

30,9%

24,4%

4,1%

11,4%
39%

20,3%

15,5%

51,2%

18,7%

43,1%

32,5%

17,9%
10%

45,5%
20%

Péssimo

30%

Mau

40%

Aceitável

Bom

60%

70%

Muito Bom

3,3%
4,9%

5,7% 4,9%
28,4%

50%

2,4%

11,4%

46,3%

3,2% 10,6%

0%

8,9%

52%

26%

4,9%

14,6%

37,5%

37,4%

8,1%

8,1%

9,8%

41,5%

28,5%

11,4%

Iluminação dos passeios

9,8%

33,3%

49,6%

Sinalização 4,9%

4,1%

30,1%

38,2%

Preparação dos passeios para permitir a deslocação de cadeiras de rodas e invisuais

4,9%

38,2%

36,5%

16,3%

Limpeza dos passeios

36,6%

80%

4,1%
90%

100%

Não sabe/Não responde

Gráfico 14. Avaliação de alguns parâmetros da rede pedonal

O gráfico seguinte apresenta as motivações para se andar a pé (foi perguntado quais as duas
principais razões). As mais citadas encontram-se relacionadas com as distâncias percorridas,
ausência de alternativas para o uso do modo ciclável e motivos ambientais. Ou seja, as
respostas evidenciam as conclusões de diversos estudos científicos: os modos com menores
impactos ambientais e mais rápidos para curtas distâncias são o pedonal e a bicicleta. Estas
respostas reforçam igualmente a importância da manutenção de uma cidade compacta.

Maior rapidez

31,7%

Só percorro distâncias pequenas

23,6%

Mais barato

20,3%

Maior conforto

7,3%

Flexibilidade temporal (deslocar-se quando quiser)

11,4%

Flexibilidade espacial (deslocar-se para onde quiser)

13%

Questões ambientais (mais ecológico)

26%

Questões de saúde

10,6%

Ausência de alternativas para se deslocar de bicicleta (falta de infraestrutura)

30,9%

Ausência de uma alternativa de Transporte Publico de qualidade

14,6%

Não tenho carta de condução

7,3%

Outro

3,3%
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Gráfico 15. Motivações para se andar a pé
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3.3. TRANSPORTE PÚBLICO
Os critérios a que os utilizadores do transporte público dão mais importância são a frequência,
pontualidade, o preço e a conectividade entre diversos pontos da cidade, resultados que são
coerentes com os observados em outras cidades, através de questionários semelhantes.

Pontualidade

55,3%

Frequência

92,1%

Segurança Pública nos autocarros, terminal e paragens

10,5%

Tempo de viagem
Tempo de transbordo (troca de autocarros)

15,8%
0%

Conforto dos autocarros

10,5%

Conforto do terminal e paragens

2,6%

Informação disponibilizada no terminal e paragens

18,5%

Ligações mais diretas/menor número de transbordos

15,8%

Diferentes pontos da cidade bem conectados (ligações de autocarros para todos os
locais)

26,3%

Número de vias reservadas para autocarros
Manutenção dos veículos (autocarros sem problemas mecânicos)

2,6%
0%

Preço dos bilhetes

26,3%

Limpeza dos veículos

5,3%

Preparação dos autocarros para lidar com idosos e pessoas com mobilidade reduzida

15,8%

Estado de conservação dos autocarros

2,6%
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Gráfico 16. Parâmetros com maior importância na rede de transporte público

Estes mesmos critérios foram avaliados. Os que têm uma pior avaliação são o preço dos
bilhetes, a informação disponibilizada no terminal e paragens, a frequência e a lotação dos
veículos (que se materializa no número de pessoas que vai de pé). Já os que têm uma melhor
avaliação são a segurança pública nos autocarros, terminal e paragens, a manutenção dos
veículos e o estado de conservação dos mesmos. Estes dois últimos critérios, juntamente com
a limpeza dos veículos e o conforto dos assentos (que também têm uma avaliação positiva),
realça um dos pontos positivos do sistema de transporte público: a existência de uma frota
recente.
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Pontualidade

10,5%

Frequência

15,8%

Segurança Pública nos autocarros, terminal e paragens

5,3%

Tempo de viagem

7,9%

Climatização dos autocarros

36,8%

Informação disponibilizada no terminal e paragens

29%

13,2%

10,5%

Manutenção dos veículos (autocarros sem problemas mecânicos)

5,3%

Preço dos bilhetes

28,9%

26,3%

23,7%

18,4%

36,8%

15,8%
47,4%

13,2%

42,1%
31,6%

10%

20%

Péssimo

5,3% 7,9%

2,6%
10,5%

23,6%

13,1%

5,3%

52,6%
30%

Mau

40%

Aceitável

50%

Bom

60%

Muito Bom

5,3%

10,5%

36,9%

36,9%
0%

7,9%

10,5%

34,2%
31,6%

13,2%

7,9%
10,5%

13,2%

31,6%

5,3%

5,3%

21,1%

42,1%

23,7%

Estado de conservação dos autocarros

10,5%

13,2%

26,3%

18,4%

5,3% 7,9%

23,7%

23,7%

34,2%

23,7%

Preparação dos autocarros para lidar com idosos e pessoas com mobilidade reduzida

2,6%

5,3%

42,1%

28,9%

7,9%

Diferentes pontos da cidade bem conectados (ligações de autocarros para todos os
locais)

18,4%

36,8%

10,5%

5,3%

31,6%

36,8%

5,3%

Ligações mais diretas/menor número de transbordos

Limpeza dos veículos

10,6%

7,9%

18,4%

47,4%

7,9%

Lotação

7,9%
15,8%

50%

23,7%

Conforto dos assentos

31,6%
34,2%

21%
10,5%

Tempo de transbordo (troca de autocarros)

Conforto do terminal e paragens

47,4%
26,3%

5,3%

70%

80%

90%

100%

Não sabe/Não responde

Gráfico 17. Avaliação de alguns parâmetros da rede de transporte público

As principais motivações para se utilizar o transporte público são questões ambientais,
ausência de alternativas para o uso da bicicleta (esta motivação foi igualmente das mais
citadas pelos peões), o preço e o facto de não ter carta de condução (o que reforça a ideia do
transporte público ainda ser visto como a última alternativa de transporte).

Maior rapidez

5,3%

Mais barato

34,2%

Maior conforto

5,3%

Pontualidade

7,9%

Questões ambientais (mais ecológico)

47,4%

Ausência de alternativas para se deslocar de bicicleta (falta de infraestrutura)

Impedimento físico (alguma deficiência que não lhe permite dirigir, andar de bicicleta ou
a pé)

42%

0%

Não tenho carta de condução

31,6%

Outro

26,3%
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15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Gráfico 18. Motivações para se usar o transporte público
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3.4. BICICLETA
Os parâmetros a que os ciclistas dão mais importância são a quantidade de pistas/faixas
cicláveis, o comportamento dos motoristas em relação aos ciclistas, a segurança na
convivência com os automóveis nas intersecções das pistas/faixas cicláveis (estes dois últimos
aspetos reforçam a necessidade de se adotarem campanhas de educação neste sentido) e a
qualidade do piso das pistas/faixas cicláveis.
Quantidade de pistas/faixas cicláveis

57,1%

Qualidade do piso das pistas/faixas cicláveis

46,4%

Largura das pistas/faixas cicláveis

25%

Quantidade de outras infraestruturas de apoio (vestuários, mapas, bebedouros, etc.)

3,6%

Comportamento dos motoristas em relação aos ciclistas

57,1%

Segurança na convivência com os automóveis nas intersecções das pistas/faixas cicláveis

53,6%

Sinalização para ciclistas

3,6%

Possibilidade de estacionar bicicletas no terminal e paragens de Transporte Público
(interface com o Transporte Público)

7,1%

Possibilidade de levar as bicicletas nos autocarros (interface com o Transporte Público)

14,3%

Segurança Pública nas pistas/vias cicláveis

25,0%

Declive (inclinação do terreno)

3,6%

Outro

3,6%
0%

10%

20%

30%

40%
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60%

Gráfico 19. Parâmetros com maior importância na rede ciclável

No gráfico seguinte pode-se observar a avaliação dos critérios supracitados. O critério com pior
avaliação, destacado, foi a quantidade de pistas/faixas cicláveis (100% no conjunto das
respostas “péssimo” e “mau”), seguido da sinalização para ciclistas. Já os critérios com melhor
avaliação são a declividade (realmente Faro apresenta excelentes condições topográficas para
o uso da bicicleta), a possibilidade de se estacionar bicicletas no terminal e paragens de
transporte público e a largura das pistas/faixas cicláveis.
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Quantidade de pistas/faixas cicláveis

75%

Qualidade do piso das pistas/faixas cicláveis

50%

Largura das pistas/faixas cicláveis

21,4%

57,2%

Quantidade de outras infraestruturas de apoio (vestuários, mapas, bebedouros, etc.)

25%

10,7%

21,4%

53,6%

Segurança na convivência com os automóveis nas intersecções das pistas/vias
cicláveis
Sinalização para ciclistas

67,9%

7,1%

20%

14,3%

25%

30%

Péssimo

10,7%
28,6%

42,9%
40%

Mau

7,1%

21,4%

35,7%
10%

14,3%

25%
39,3%

46,4%

0%

17,9%

28,6%

28,6%

Segurança Pública nas pistas/vias cicláveis

7,1%

32,1%

57,1%

Possibilidade de estacionar bicicletas no terminal e paragens de Transporte Público
(interface com o Transporte Público)

3,6%

25%

60,7%

Comportamento dos motoristas em relação aos ciclistas

Declividade

25%

50%

60%

Aceitável

Bom

14,3%
70%

80%

90%

100%

Muito Bom

Gráfico 20. Avaliação de alguns parâmetros da rede ciclável

Os motivos mais citados para se andar de bicicleta são questões ambientais, rapidez, o custo e
a flexibilidade temporal, respostas que realçam algumas das vantagens decorrentes do uso
deste modo de transporte.
Maior rapidez

50%

Só percorro distâncias pequenas

3,6%

Mais barato

39,3%

Maior conforto

7,1%

Flexibilidade temporal (deslocar-se quando quiser)

17,9%

Flexibilidade espacial (deslocar-se para onde quiser)

10,7%

Questões ambientais (mais ecológico)

50%

Questões de saúde

10,7%

Ausência de uma alternativa de Transporte Público de qualidade

7,1%

Não tenho carta de condução

Outro

3,6%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gráfico 21. Motivações para se andar de bicicleta

3.5. MODO INDIVIDUAL MOTORIZADO
As principais motivações apresentadas para se andar de automóvel/moto foram a flexibilidade
temporal, rapidez, ausência de uma alternativa de transporte público de qualidade e
necessidades professionais. Apesar da ausência de alternativas para se andar de bicicleta
tambem ser bastante citada, apresenta valores menos expressivos do que os referidos pelos
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pões e utilizadores de transporte público. Talvez por os utilizadores de automóveis/motos
necessitarem de percorrer maiores distâncias (daí terem referido mais vezes a ausência de
uma alternativa de transporte público).

Maior rapidez

32,5%

Mais barato

3,9%

Maior conforto

9,2%

Flexibilidade temporal (deslocar-se quando quiser)

45,3%

Flexibilidade espacial (deslocar-se para onde quiser)

18,4%

Necessidades profissionais

23%

Levar os filhos à escola

18%

Estacionamento gratuito no local de trabalho/escola

3,3%

Ausência de uma alternativa de Transporte Público de qualidade

28,6%

Ausência de alternativas para se deslocar de bicicletas (falta de infraestrutura)

15,6%

Outro
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Gráfico 22. Motivações para se usar o veículo motorizado individual

De seguida foi perguntado aos utilizadores de modos individuais motorizados se estariam
dipostos a deixar de utilizar os seus automóveis/motociclos. Tal como se pode verificar no
gráfico seguinte a grande maioria diz que sim ou talvez, sob certas condições.

15,8%

34,4%
Talvez, sob certas condições

Sim, sob certas condições

Não

49,9%

Gráfico 23. Avaliação da possibilidade de se deixar de usar o veículo motorizado individual
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Áqueles que respoderam sim ou talvez à anterior pergunta, foi perguntado que condições
teriam de ser satisfeitas para estes deixaram de utilizar o automóvel/moto. As respostas mais
citadas foram melhores condições/alternativas em transporte público, melhores condições para
os ciclistas, menores distâncias em relação a serviços e trabalho e melhores condições para os
peões.

Melhores condições/alternativas em Transporte Público

78,5%

Melhores condições para os ciclistas

49%

Melhores condições para os peões

24%

Menores distâncias em relação a serviços e trabalho

25,2%

Diminuição do número de vagas de estacionamento gratuito

3,3%

Aumento do preço da gasolina ou impostos sobre o carro

10,3%

Outro
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Gráfico 24. Condições para se deixar de usar o veículo motorizado individual

Como a melhoria do transporte público, neste tipo de questionários, costuma ser a condição
mais citada para se deixar de utilizar o automóvel/moto (o que se verificou igualmente em
Faro), fez-se uma pergunta acerca das condições específicas que teriam mudar no mesmo. Os
aspetos mais citados foram uma maior frequência, bilhetes mais baratos, ligações mais diretas,
existência de mais e melhor informação acerca de horários e percursos e garantia de
pontualidade, respostas que são coerentes com os critérios a que os utilizadores de transporte
público dão mais importância.
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Maior frequência

55,9%

Redução dos tempos de viagem

14,1%

Ligações mais diretas/menor número de transbordos

28,5%

Garantia de pontualidade

18,5%

Incentivos da empresa/escola

4,9%

Maior conforto dos autocarros

3,1%

Bilhetes mais baratos

46,4%

Existência de mais e melhor informação acerca de horários, percursos, etc.

18,2%

Maior número de vias reservadas para autocarros

5,4%

Outro
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Gráfico 25. Condições que teriam de melhorar no transporte público para se deixar de usar o veículo
motorizado individual
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4. CONCLUSÕES
A população do município de Faro apoia o conceito de Mobilidade Sustentável. Realmente a
grande maioria da amostra pensa que os modos sustentáveis de transporte devem ser
privilegiados em relação ao modo individual motorizado. O facto de a grande maioria das
pessoas que responderam a este questionário utilizarem o automóvel como modo preferencial
de deslocação ainda valoriza mais os dados obtidos. Como é natural, algumas medidas,
nomeadamente as relacionadas com a gestão do estacionamento, ainda oferecem alguma
resistência. As campanhas de informação revestem-se de uma especial importância neste
aspeto.
De forma a se estabelecerem prioridades na implementação de medidas, analisou-se, para
cada modo de transporte, quais os parâmetros que as pessoas mais valorizam e a sua
avaliação dos mesmos. Levando em consideração as limitações financeiras e de tempo que
todos os municípios apresentam, os dados recolhidos são importantes de forma a se ir ao
encontro das pretensões da população.
Pensa-se que, dentro dos modos sustentáveis de transporte, a bicicleta deve ser o modo
privilegiado na implementação de medidas, pois é o modo que obtém uma avaliação mais
negativa (reflete a falta de infraestrutura relacionada com a mesma), além de que a ausência
de condições para o seu uso é sempre citada como motivação para se usar o automóvel, o
transporte público ou mesmo para se andar a pé.
Um dado que sobressai da análise dos dados é facto de a grande maioria das pessoas que
utilizam o veículo individual motorizado estarem dispostas a abdicar do mesmo, sob certas
condições, que foram igualmente avaliadas (neste aspeto, destaca-se a necessidade de
melhores condições para o transporte público).
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