
 

Designação do projeto | Plano de Mobilidade Urbana 
Código do projeto |NORTE-03-1406
Objetivo principal|Promoção de Estrat
nomeadamente as zonas Urbanas, inclu
medidas de adaptação relevantes para a atenua
Região de intervenção |NUT III Cávado
Entidade beneficiária |CIM Cávado

Data de aprovação | 29-02-2016 
Data de início | 17-08-2015 
Data de conclusão | 15-06-2018 
Custo total elegível |150.000€ 

Apoio financeiro da União Europeia |

Apoio financeiro público regional | 22.500
 
Objetivos: 

O objetivo fundamental é a concretização de um Plano de Ação para a Mobilidade Urbana 

Sustentável a nível intermunicipal para o território do Cávado. O Plano contemplará uma estratégia 

de baixo teor de carbono focada na promoção da mobilidade urbana multim

sua vez, na mobilidade o objectivo é o aumento da quota do transporte público e da utilização dos 

modos suaves. O Plano é assim direcionada ao sistema de mobilidade com vista à redução das 

emissões de gases com efeito de estufa e à 

contributos do PAMUS estarão balizadas pela melhoria da eficiência do transporte de pessoas e 

bens, a reconversão para modos de transporte mais limpos e eficientes, a garantia de um sistema de 

transportes e acessibilidade inclusivo, a redução dos impactos negativos do sistema de transporte 

ao nível da saúde e segurança, a diminuição da poluição atmosférica, sonora e das emissões de 

gases com efeito de estufa, assim como do consumo 
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o de Estratégias de Baixo Teor de Carbono para todos os tipos de Territ
nomeadamente as zonas Urbanas, incluíndo a promoção da mobilidade urbana multimodal 

o relevantes para a atenuação. 
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contributos do PAMUS estarão balizadas pela melhoria da eficiência do transporte de pessoas e 
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O objetivo fundamental é a concretização de um Plano de Ação para a Mobilidade Urbana 

Sustentável a nível intermunicipal para o território do Cávado. O Plano contemplará uma estratégia 

de baixo teor de carbono focada na promoção da mobilidade urbana multimodal e sustentável. Por 

sua vez, na mobilidade o objectivo é o aumento da quota do transporte público e da utilização dos 

modos suaves. O Plano é assim direcionada ao sistema de mobilidade com vista à redução das 

diminuição dos consumos energéticos. As metas de 

contributos do PAMUS estarão balizadas pela melhoria da eficiência do transporte de pessoas e 

bens, a reconversão para modos de transporte mais limpos e eficientes, a garantia de um sistema de 

acessibilidade inclusivo, a redução dos impactos negativos do sistema de transporte 

ao nível da saúde e segurança, a diminuição da poluição atmosférica, sonora e das emissões de 




