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INTRODUÇÃO  

 

Calcula-se que a indústria dos cruzeiros venha a crescer gradualmente nos próximos anos, 
ultrapassando 25 milhões de passageiros em todo o mundo. Um número cada vez maior de 
pessoas vai escolher viajar por mar durante a noite, acordando cada dia num novo porto, 
passando umas horas em terra a explorar a cidade e a gozar as suas atrações. O aumento no 
tráfego de cruzeiros tem também o seu impacto nos destinos de um ponto de vista económico, já 
que cada passageiro destes navios gasta em média 70 euros nos locais, beneficiando o território e 
o seu desenvolvimento. No entanto os destinos parecem ter necessidades paradoxais: aumentar o 
rendimento relacionado com os cruzeiros, preservando simultaneamente os recursos naturais e 
culturais, essenciais para que os destinos sejam atrativos, e que a indústria dos cruzeiros consome 
e polui paulatinamente, se não se propuser e encorajar alterações. 

As autoridades e decisores locais devem estimular uma indústria do turismo mais consciente, para 
melhorar de modo sustentável as experiências dos passageiros, tanto em terra, como a bordo, 
sem pôr em causa os bens naturais e culturais locais. 

ABORDAGEM LOCATIONS 

LOCATIONS –Transporte de baixo carbono em Destinos de Cruzeiros é um projeto MED-ETC de 
36 meses, que se debruça sobre o tema das externalidades negativas causadas pelos passageiros 



P a g .  | 7 

de cruzeiros e fluxos de carga nos sistemas de transporte local terrestres, mormente nas emissões 
de carbono nos portos de origem e de escala. A solução proposta pelos Locais é o 
desenvolvimento de Planos de Transporte de Baixo Carbono (LCTPs), p.ex. planos sectoriais 
dedicados concentrados em fluxos de passageiros e carga específicos gerados pela indústria dos 
cruzeiros, a desenvolver no quadro mais alargado de outros planos locais estratégicos espaciais de 
energia e transporte/mobilidade.  
O projeto está assente em três pilares principais:  

• Uma rede local forte de atores institucionais (p.ex. autoridade local, autoridade portuária, 
regional/autoridade distrital) a unir esforços para resolver o problema de forma 
coordenada;  

• participação e consulta efetivas, incluindo atores locais, comunidades de empresas, 
prestadores de serviços, empresas de cruzeiros, passageiros, etc.; 

• uma metodologia operacional comum, baseada na abordagem utilizada o desenvolvimento 
de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável, para orientar as instituições locais para 
desenvolver os seus LCTPs. 

 

 
 

Figura 1 LOCATIONS - metodologia operacional 

O programa LOCATIONS é desenvolvido em duas fases principais: 1) metodologia desenvolvimento 
e teste; 2) capitalização e replicação. 
Na fase 1, recorre-se a um modelo operacional sólido, desenvolvido em conjunto por um 
consórcio de parceiros técnicos, autoridades locais e portuárias de 5 países MED-ETC (Itália, 
Espanha, Portugal, Croácia, Albânia) para produzir um conjunto de 7 LCTPs em igual número de 
cidades que são destinos de cruzeiros (Trieste e Ravenna, Málaga, Lisboa, Rijeka e Zadar, Durres). 
A fase 2 tem duas vertentes, por um lado apoia a execução dos LCTPs a nível local, investiga as 
dificuldades encontradas e encontra opções viáveis, incluindo frequentemente soluções de 
financiamento. Por outro lado, desencadeia um processo de replicação para desenvolver novos 
LCTPs, aproveitando a experiência e materiais desenvolvidos durante a fase de teste. Serão 
escolhidas novas cidades como destinos de cruzeiros para replicar o desenvolvimento de LCTPs em 
países parceiros do projeto, com base nos fluxos de passageiros e carga associados a cruzeiros que 
afetam as áreas e os impactos causados nos sistemas de transporte local e na disponibilidade de 
uma rede forte de instituições empenhadas e preparadas para dar apoio ao processo. Mais, os 
processos de replicação permitem testar a metodologia e aplicá-la a uma gama mais alargada de 
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contextos locais específicos, tornando-a simultaneamente mais sólida e flexível para se ajustar a 
condições locais em constante mutação.  

PACOTES MODULARES LOCATIONS  

Com o intuito de facilitar a replicação e transferência da Abordagem aos locais em novos 
territórios e países MED, bem como noutros, foi criado um conjunto de pacotes modulares que 
descrevem medidas técnicas e soluções contidas nos 7 Planos de Transporte de Baixo Carbono 
elaborados no âmbito deste projeto, de forma a que possam ser utilizados facilmente como 
referência para produzir novos LCTPs, complementados por ideias e sugestões práticas da 
execução de outros LCTPs anteriores. Esses pacotes modulares representam um catálogo de 
potenciais ações de replicação que poderá ser adequado ao contexto local contexto através de 
agentes locais ao construir o seu próprio LCTP.  

De um modo geral, levou-se em conta mais de 40 medidas LOCATIONS como pontos de partida 
para o desenvolvimento dos pacotes modulares. Segundo o objetivo de cada medida, foram 
agrupadas em 9 categorias diferentes e em 14 pacotes modulares, da seguinte forma:  
 
 

Veículos híbridos, limpos e elétricos Mobilidade elétrica para destinos de cruzeiros 
Partilhar soluções de mobilidade para destinos de cruzeiros 
Soluções CNG e LNG para destinos de cruzeiros 
Transporte por água de baixo carbono 

Acessibilidade do porto Melhorar a acessibilidade do porto 
Acessibilidade Gestão de fluxos de trânsito e autocarros em destinos de 

cruzeiros 
Opções sustentáveis para pessoas com mobilidade reduzida 

Intermodalidade Estimular a intermodalidade dos passageiros 
Bilhetes e tarifas Cartão integrado para turistas 

Deslocação em bicicleta e a pé - 
melhorar/serviços 

Melhorar rotas pedonais para os passageiros de cruzeiros 
Melhorar rotas de ciclismo para passageiros de cruzeiros 

Gestão de acessos e tarifas rodoviárias Zonas de baixas emissões e taxas de congestionamento 
Gestão/preços de estacionamento  Melhorar a gestão do estacionamento 

Informação em tempo real e de 
utentes das estradas  

Soluções TIC e sistemas de mapas para passageiros de 
cruzeiros 

 

Cada pacote modular contém, como casos de estudo, medidas individuais previstas e 
pormenorizadas para cada um dos 7 LCTPs LOCATIONS, e que vão dar informação adicional sobre 
a forma de aplicar cada medida consoante o contexto, após a sua adequação ao mesmo. Depois 
de estabelecido o contexto, de serem incluídos nos novos planos e aplicados de forma concreta, 
os pacotes modulares contribuem para o objetivo último de reduzir a pegada ambiental dos 
cruzeiros nos territórios visitados. Um aumento da eficiência energética nos transportes e menos 
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dependência de combustíveis fósseis, bem como um corte nos congestionamentos e nas emissões 
nocivas, permitem aos destinos de cruzeiros manter recursos locais e melhorar a acessibilidade e a 
qualidade de vida para os residentes e visitantes.  

Na senda desses objetivos, os pacotes modulares são o contributo perfeito para atingir objetivos e 
indicadores de outros planos de estratégia espacial, energia e transporte/mobilidade, tais como 
SEAPs/SECAPs e SUMPs, abrindo assim caminho para um desenvolvimento territorial sustentável, 
desenvolvimento de uma economia de baixo carbono e atingir os objetivos EU2020. 
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1.MOBILIDADE ELÉTRICA PARA DESTINOS DE CRUZEIROS  

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Os destinos de cruzeiros têm duas necessidades que se contrapõem: aumentar os lucros 
relacionados com os cruzeiros e outros efeitos positivos, enquanto se mitiga os impactos 
negativos que ocorrem, e afetam o ambiente natural e mobilidade urbana dos locais em causa. A 
eletrificação da mobilidade representa um instrumento essencial para apoiar as ambições das 
cidades que são destinos de cruzeiros e dar aos utilizadores de mobilidade oriundos dos cruzeiros 
alternativas de transporte mais baratas, seguras e verdes.  
Para que os veículos elétricos nos destinos de cruzeiros se tornem uma realidade, as Câmaras 
municipais e Autoridades portuárias devem colaborar para ter um plano de e-mobilidade alargado 
para promover a e-mobilidade entre a cidade e o porto, permitindo aos passageiros e operadores 
portuários recuperar meios de transporte limpos.  
Em relação à área do porto, recomenda-se uma mudança gradual para a utilização de veículos 
elétricos e a substituição da frota do porto (carros, pesados ligeiros, carrinhas de serviço, 
motorizadas). Autocarros que transportem passageiros entre a entrada do porto e os terminais 
deverão ser substituídos por um tipo de veículo semelhante, mas carros ou motociclos utilizados 
para transportar pessoal entre instalações no porto poderá ser trocado por Transportadores 
pessoais, tais como bicicletas elétricas, trotinetas ou scooters de autoequilíbrio.  
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Quando se levar em conta a transferência dos passageiros de cruzeiros para a cidade, deve traçar-
se uma separação entre porto de escala e porto de origem. No primeiro o serviço de transfer seria 
limitado a veículos elétricos que ligam o terminal a um ou vários pontos estratégicos da cidade ou 
seus arredores, ao passo que no porto de origem esses serviços deverão ser reforçados por 
veículos elétricos que façam a ligação do terminal aos principais terminais locais de transportes e 
às principais plataformas intermodais, onde os passageiros de cruzeiros chegam e de onde 
partem.  Em ambos os casos, vaivéns, autocarros e táxis elétricos poderão ser uma opção, 
enquanto programas de aluguer de bicicletas e carros elétricos poderão ajudar o destino a 
estimular uma mobilidade independente dos passageiros de cruzeiros quando vão visitar os 
principais pontos de interesse da cidade e arredores. Nesses casos deverá ser garantido um 
determinado número de veículos num estacionamento dedicado próximo do terminal de 
passageiros.  
Uma mudança clara para veículos elétricos deverá ser apoiada pelo desenvolvimento de uma rede 
adequada de recarregamento, associada à melhoria da tecnologia de armazenamento. 
Normalmente os espaços dedicados de estacionamento e carregamento são negociados com o 
município, ao passo que normas adequadas locais, regionais e nacionais são grandes alavancas 
para o sucesso da operação. 

RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO  

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
Esta ação deve ser vista como fazendo parte de um plano alargado para promover a e-mobilidade 
em toda a cidade e há mais possibilidades de sucesso se houver coordenação entre os dois 
principais atores, Câmara municipal e Autoridades portuárias. Após definir os objetivos de forma 
clara, dever procurar-se financiamento a nível nacional e internacional. O plano/projeto poderá 
ser sujeito a financiamento através de programas locais, nacionais ou europeus concebidos para 
promover mitigação das alterações climáticas, descarbonização da economia e integração de e-
mobilidade em ambientes urbanos. Poderá ainda ser interessante desenvolver parcerias público-
privadas para este plano/projeto do porto. 
Para cada projeto específico deste plano, a Autoridade responsável pela sua execução deve iniciar 
o processo (lançar um concurso público, por exemplo). A entidade que presta o serviço desenvolve 
um programa e beneficia das vantagens outorgadas pelo município. 

Substituição progressica da frota dos operadores 
portuários a começar com a Autoridade Portuária. 
Promover a compra de veículos eléctricos por pessoas, 
empresas e instituições perto do porto. 
menos poluição ambiental e sonora. 
os turistas dos cruzeiros têm mais oportunidades de 
chegar aos centros históricos relevantes dessa área 
entres in the district. 

Redução de emissões de gases de efeito 
de estufa e impactos ambientais 
maior eficiêcia energética no transporte 
melhorar a qualidade de vida em 
termos de redução de poluição e ruído 
aumento de energias renováveis 
produzidas localmente 
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Uma das estratégias para estimular a utilização de veículos elétricos é conceder incentivos a 
operadores que passem de veículos de combustão interna para veículos elétricos ou limitar o 
acesso a algumas áreas a veículos elétricos. Podem combinar-se estas estratégias: for exemplo, o 
operador pode ser informado que dentro de 2/5 anos algumas áreas passaram a ser apenas 
acessíveis a veículos elétricos, mas simultaneamente recebem incentivos financeiros para a 
aquisição de veículos elétricos. 
De seguida deve haver uma execução gradual. Deve haver uma avaliação regular das medidas para 
garantir que o desempenho da mobilidade não está a sofrer impactos negativos. 
Deve pensar-se em formação para gestão de frotas elétricas e condução de veículos elétricos. 

INVESTIMENTO 
A substituição das frotas existentes, bem como a criação de estacionamento dedicado e locais de 
carregamento necessitam um investimento elevado.     

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Promover a utilização de veículos elétricos no porto  
Os serviços prestados pela autoridade portuária, tais como 
embarque/desembarque de bagagem e recolha de resíduos com veículos deverá 

cumprir este objetivo. É necessário um investimento tanto para a aquisição de veículos elétricos 
(incluindo transportadores pessoais) como para a instalação da infraestrutura de carregamento, 
postos e estacionamento dedicado no porto. Adicionalmente devem ser oferecidos incentivos a 
empresas privadas ativas no recinto do porto para apoiar a sua passagem à e-mobilidade. Esta 
medida apoia o objetivo da cidade de tornar real a mobilidade elétrica. Em vez de ser uma 
iniciativa isolada, a introdução da e-mobilidade a nível do porto é tanto apoiada como serve de 
apoio a ações semelhantes na cidade. Especificamente, para passageiros de cruzeiros, esta 
iniciativa oferece uma opção limpa para se deslocarem dentro do porto (entre terminais e a 
entrada do porto), como complemento de outras iniciativas que garantam uma mobilidade 
sustentável entre o porto e a cidade. 

Criar um serviço de aluguer de bicicletas elétricas no terminal de 
cruzeiros e terminal de ferry. 
Vai ser criado um serviço de partilha e aluguer de bicicletas elétricas em 

Durres, com o objetivo de melhorar a mobilidade em Durres e de estimular mobilidade ativa entre 
passageiros de cruzeiros e turistas. Serão criados dois postos de partilha/aluguer de bicicletas 
elétricas nas entradas do porto e próximos dos terminas de cruzeiros e do ferry, e prevê-se que 
haja 400 bicicletas elétricas em Durres, e 20 postos a ser criados em vários locais da cidade. 
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Alargar serviços de táxi elétrico no terminal de cruzeiros e terminal de 
ferry. 
Esta medida exige a criação de mais dois postos de táxi elétrico no Terminal 
de Passageiros do porto de Durres: um perto da ponte pedonal para a 

estação ferroviária e o outro na entrada principal do porto, perto do Terminal de cruzeiros, dando 
aos passageiros de cruzeiros um meio de transporte diferente e mais limpo. Deverá haver ainda 20 
táxis elétricos adicionais em Durres. 
O elemento crítico da execução desta medida é o desejo das autoridades locais, da Autoridade 
portuária e dos Caminhos de Ferro albaneses, em chegar a um acordo referente ao espaço 
necessário para os táxis elétricos perto dos terminais. 

Criar um serviço de vaivém elétrica do terminal de cruzeiros e do 
terminal de ferry para as áreas turísticas da região 
Em Durres vai organizar-se um serviço de autocarro elétrico do Terminal de 

cruzeiros e do Terminal de ferry para as principais zonas turísticas da região. O serviço estará 
dividido em duas partes e fará a ligação de meios de transporte diferentes para reduzir emissões 
de gases de efeito de estufa e oferecer destinos diferentes aos passageiros de cruzeiros. Em 
primeiro lugar a Autoridade portuária irá oferecer um serviço de minibus elétrico gratuito para 
ligar os terminais de cruzeiro e de ferry à estação ferroviária. Em segundo lugar, quatro vezes por 
dia, um autocarro elétrico irá levar passageiros de cruzeiros e turistas da estação ferroviária à 
grande atração que é o Castelo de Kruje e o novo Museu Nacional Skanderbeg dentro do distrito 
de Durres. 
Esta medida prevê a aquisição de 2 autocarros elétricos (>40 lugares), 3 miniautocarros elétricos, 
(<20 lugares) bem como a instalação do respetivo equipamento de carregamento.  

Introduzir scooters elétricas com postos de carregamento 
A ideia é criar um posto de scooters elétricas com postos de carregamento no 
terminal de passageiros, bem como noutros pontos da cidade. O objetivo é 

dar aos passageiros dos navios de cruzeiros uma opção de utilizar meios de transporte para duas 
pessoas em distâncias até 10 km do posto de aluguer. Em termos tecnológicos, quando 
comparado com outros veículos para o transporte de passageiros dos cruzeiros, a scooter elétrica 
é um meio de transporte compacto fácil de dominar por qualquer condutor médio e basta uma 
pequena dose de treino e pouco equipamento para se conduzir no trânsito. Com uma scooter 
pode chegar-se rapidamente a qualquer ponto da cidade, especialmente aos locais com vistas 
panorâmicas sobre a cidade e a Baía Kvarner, bem como às praias mais próximas. Antecipam-se 
duas variantes de execução desta medida: (1) com uma bateria fixa na scooter e dois postos de 
carregamento com dois conectores; e (2) com uma bateria substituível na scooter com um posto 
de carga e um módulo para carregar 30 baterias. 
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OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS Visão 13 - E-mobilidade: Da estratégia à legislação 
 CIVITAS Visão 19 - E-mobilidade: Concretizar através de SUMPs  
 CIVITAS Visão 20 – O papel das cidades na introdução de veículos limpos e utilização de 
combustíveis alternativos 

 Observatório Europeu de Combustíveis Alternativos 
 Projeto PRESTO (Programa Energia Inteligente - Europa) - Políticas para o Ciclismo 
 Projeto FREVUE: publicações principais  
 ZeEUS eBus: Relatório - Um olhar sobre os autocarros elétricos na Europa 
 Caso de Barcelona (Espanha)  
 Caso de Iasi (Romania) 

 
  

http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_13_e-mobility_from_strategy_to_legislation.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_19_e-mobility-make_it_happen_through_sumps.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_20_cities_role_in_introducing_clean_vehicles_and_using_alternative_fuels.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_20_cities_role_in_introducing_clean_vehicles_and_using_alternative_fuels.pdf
http://www.eafo.eu/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/presto_policy_guide_cycling_infrastructure_en.pdf
https://frevue.eu/publications/
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
http://www.portdebarcelona.cat/en/web/el-port/pmqa
http://civitas.eu/sites/default/files/deliverable_t15_1_iasi.pdf
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2. PARTILHAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE PARA DESTINOS DE CRUZEIROS 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
Os passageiros de cruzeiros que chegam a um porto de destino e que desejem sair do navio têm 
sobretudo duas escolhas: excursões organizadas pelo cruzeiro e/ou compradas no navio ou uma 
visita à cidade/território organizada de forma independente pelos passageiros. Neste caso os 
passageiros de cruzeiros poderão decidir recorrer a soluções de mobilidade partilhadas 
consoantes as suas necessidades e preferências específicas.  
Os Serviços de aluguer costumam ser iniciativas privadas que levam à introdução e operação de 
sistemas de aluguer/partilha de bicicletas, carros elétricos e Transportadores pessoais elétricos 
(PTV), tais como bicicletas elétricas, scooters, trotinetas, scooters de autoequilíbrio, etc., para 
passageiros de cruzeiros e visitantes em geral.  
No entanto, a criação de um serviço de partilha/ aluguer para utilizadores citadinos em geral e 
para visitantes em particular poderá levar facilmente a conflitos, o que faz com que se recomende 
o envolvimento de entidades públicas e privadas, para que se facilite a apropriação de iniciativas e 
um reconhecimento recíproco entre operadores e instituições.  
Poderá tentar-se obter um consenso entre os pares envolvidos através de parcerias público-
privadas com objetivos duplos: aumentar a utilização de PTVs elétricos para destinos de distância 
média e carros elétricos para destinos mais distantes, criando regras claras para trânsito seguro e 
responsável. 



P a g .  | 16 

Por um lado, deve promover-se veículos elétricos como alternativa de mobilidade para visitantes 
em detrimento de outros meios de transporte com combustíveis fósseis. Além disso, bicicletas, 
PTVs e carros elétricos são uma forma flexível, limpa e motorizada de se deslocar, adequada ao 
pouco tempo que os passageiros de cruzeiros passam nas cidades. Pode haver programas 
operacionais a partir de cada posto (ponto a ponto) ou livres (pode-se recolher e deixar os veículos 
em qualquer lugar dentro da área de operação, preferencial num ambiente urbano). 
Por outro lado, as empresas privadas que prestam estes serviços poderão ser divulgadas ou 
vendidas através dos canais públicos existentes, tais como cartões urbanos, aplicações e sites para 
turistas. Poderá ainda haver parcerias com agências de viagem e linhas de cruzeiro para uma 
promoção direta antes da chegada ao porto. Poderá ainda haver visitas guiadas à cidade com PTV 
em vez de autocarros, o que já é habitual em alguns destinos turísticos. Empresas de 
aluguer/partilha poderão ainda beneficiar de custos reduzidos para arrendar espaços nos portos, 
tendo assim acesso direto aos passageiros.  
Por fim, é necessário envidar esforços adicionais para definir regras de trânsito claras e instalar 
uma infraestrutura de carregamento adequada, ambos fatores-chave para o sucesso destes 
veículos. Alguns PTVs podem atingir velocidades elevadas, aumentando o risco para os utilizadores 
e utentes de espaços públicos. Deverão aplicar-se normas que exijam equipamento de proteção, 
limites de velocidade e obrigatoriedade de locais de estacionamento perto de locais de visita na 
cidade. Será necessário que haja postos de carregamento (lentos/rápidos) e estacionamento 
dedicado, o que é normalmente negociado com o município e/ou empresas públicas.  

RESULTADOS ESPERADOS 
 RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 

As Câmaras Municipais podem começar por promover o desenvolvimento de sistemas de partilha 
de carros elétricos, PTV ou bicicletas para atingir os seus objetivos de mobilidade urbana e 
mitigação das alterações climáticas. A conceção e operação destes sistemas poderão ser decididas 
por concurso. No entanto, poderá igualmente haver iniciativas diretas de organizações privadas ou 
sem fins lucrativos, e poderão ser executadas concomitantemente com programas públicos. Nesse 
caso, as autoridades públicas deverão avaliar cuidadosamente a sensatez de ter vários sistemas a 
oferecer serviços semelhantes. A câmara municipal deverá coordenar os vários grupos 

maior nº de pass. de cruzeiros e turistas utilizam de 
modo seguro PTVs eléctricos alugados/partilhados. 
menor nº de carros privados em áreas urbanas vindos 
do exterior e de residentes. 
menos poluição ambiental e sonora. 
cidadãos, empresas e instituições têm mais 
oportunidades de adquirir/alugar veículos eléctricos. 

minimizar experiências de turistas 
centradas em carros.  
aumentar a utilização de PTVs pelos 
residentes. 
necessário menos estacionamento (re-
apropriação de terrenos). 
mais medidasz de segurança para todos 
os utentes da cidade.  
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interessados para encetar negociações e evitar problemas que já existem nos principais destinos 
turísticos. 

Em primeiro lugar a câmara municipal deve definir uma estratégia para o sector turístico ou para a 
cidade para estimular a utilização de bicicletas, PTV ou carros elétricos. Deve, em seguida, lançar-
se um processo de envolvimento dos interessados, identificando os prestadores de serviços já 
ativos na cidade e outros potenciais operadores turísticos. Deve analisar-se as prioridades dos 
residentes e as expectativas dos operadores para se poder otimizar o processo decisório. É de 
tentar chegar a acordos onde todos saiam a ganhar entre as partes que permitam encontrar 
soluções públicas e privadas para os visitantes.  

No caso de um sistema público de partilha, este pode ser concebido pelo município ou através de 
uma consultora. A operação, manutenção e desenvolvimento dos sistemas de apoio (p.ex. 
plataformas TIC) são normalmente adjudicados através de um concurso. As autoridades locais 
devem monitorizar e avaliar a operação e renegociar as condições, se necessário.  
A infraestrutura de carregamento e estacionamento é normalmente alvo de negociações. As 
autoridades públicas podem/devem ter um papel exemplar e poderão obter taxas favoráveis em 
determinados casos (p.ex. partilha de frotas). 
A câmara municipal pode, por exemplo, conceder acesso a áreas restritas e apoiar a instalação de 
infraestruturas de carregamento em condições preferenciais.  

INVESTIMENTO 
É necessário um investimento de dimensão média, caso a medida aproveite os sistemas públicos e 
privados de partilha/aluguer e os meios de que a cidade já dispõe para divulgação, promoção e 
venda turística. No entanto, sistemas novos que exijam a aquisição de veículos, desenvolvimento 
de infraestruturas, cobrança de receitas e canais de promoção necessitarão de investimentos mais 
avultados e provavelmente de contratos de operação PPP de longa duração. 
Se se conseguir ultrapassar a questão do investimento inicial através de financiamento nacional e 
europeu, há que prestar atenção especial à fase de planeamento no modelo de negócio, já que o 
sistema de partilha exige um modelo de negócio sustentável para gerir o sistema e cobrir custos 
de manutenção. Quem terá a seu cargo a gestão quotidiana? Quantos utilizadores são necessários 
para atingir o limiar de rentabilidade? É na fase de planeamento que interessa responder a estas 
questões. 

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Promover a utilização de transportadores pessoais elétricos. 
A cidade de Málaga estimula programas de aluguer e outros de partilha de 
transportadores pessoais elétricos, em associação com empresas privadas que 

oferecem este serviço. A promoção dos transportadores pessoais deverá ser feita garantindo a 
segurança e evitando conflitos entre residentes. Devem pensar-se em soluções, tais como 
atualizar bases de dados de empresas existentes, seus veículos e sua utilização. Por outro lado, 



P a g .  | 18 

deverá ser definido um conjunto de regras de trânsito e até alterações às regras atuais com as 
empresas de aluguer para garantir a segurança dos visitantes e evitar conflitos com os residentes. 
Assim, os visitantes poderão aproveitar estas parcerias público-privadas para ter acesso a 
transporte limpo, rápido e flexível, especialmente no caso dos passageiros de cruzeiros que vão do 
porto para a cidade e vice-versa. Seguidamente a iniciativa permite a geração de conhecimento 
local para permitir programas igualmente para os residentes. 

Estimular a utilização de veículos elétricos no centro da cidade 

Aproveitando os LCTP LOCATIONS, que utilizam a mobilidade dos passageiros 
de cruzeiros como iniciativa piloto, vai ser desenvolvido um programa para a 

consolidação da mobilidade elétrica em Málaga, para ratificar ações pioneiras adotadas na última 
década. Isto inclui subsídios para estimular a utilização de veículos elétricos pelos residentes, 
visitantes e empresas, para todos os tipos de veículos elétricos. Hoje, a cidade oferece 
estacionamento gratuito para carros elétricos em zonas especiais (incluindo o porto e o centro da 
cidade) e gere os pontos de carregamento. Calcula-se que em 2020 o número de veículos elétricos 
em Málaga seja cerca de 1.200. 

Promover realização de um projeto para passageiros com mobilidade 
reduzida  
A ideia principal é facilitar a inclusão de passageiros com mobilidade reduzida 

ao criar um sistema de cadeiras de rodas partilhadas. Estas poderão ser colocadas em pontos 
estratégicos da cidade para permitir aos passageiros visitar as áreas circundantes com um esforço 
mínimo. As cadeiras de rodas podem trabalhar em conjunção com autocarros turísticos, já que 
podem ser colocadas num espaço de estacionamento reservado, permitindo aos autocarros parar 
fora das áreas congestionadas em redor das atrações populares. Estes lugares de estacionamento 
deverão ser tão próximos que permitam aos passageiros deslocar-se até lá de forma 
independente. Será essencial definir um modelo de negócio que garanta a sustentabilidade 
financeira do projeto e uma seleção criteriosa dos locais onde será instalado. 

Promover a utilização de programas de partilha de bicicletas para 
turistas 

O sistema de partilha de bicicletas públicas atual tem três postos perto do 
terminal de cruzeiros, mas a proposta passa por estudar um eventual aumento da capacidade (o 
posto mais próximo comporta nove bicicletas) de corresponder à procura passageiros de 
cruzeiros, não apenas no terminal, mas também nas principais áreas da cidade que vão visitar 
(centro da cidade, Belém e Parque das Nações). Deve ainda pensar-se em sistemas alternativos de 
partilha de bicicletas dedicados a turistas para que os passageiros dos cruzeiros não interfiram 
com a utilização do sistema de partilha de bicicletas utilizado pelos residentes. Para que esta ação 
seja bem-sucedida será importante coordená-la com a rede atual e futura de bicicletas, atrações 
turísticas e a promoção deste serviço entre os passageiros de cruzeiros. 
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Introduzir scooters elétricas com postos de carregamento 
A ideia é criar um posto de scooters elétricas com pontos de carregamento no 
terminal de passageiros bem como noutros pontos da cidade. O objetivo é dar 
aos passageiros de cruzeiros a oportunidade de usar um meio de transporte 

simples para dois para distâncias até 10 km do ponto de aluguer. Em termos tecnológicos, 
comparando com outros veículos destinados ao transporte de passageiros dos cruzeiros, uma 
scooter elétrica é um meio de transporte compacto que um condutor médio pode aprender a 
dominar rapidamente e não é necessário muito equipamento nem treino para a conduzir no 
trânsito. Com uma scooter é possível atingir rapidamente qualquer ponto da cidade, em especial 
os locais com vistas panorâmicas da cidade e da Baía Kvarner, bem como as praias mais próximas. 
Há duas variantes possíveis na execução desta medida: (1) com bateria fixa na scooter e dois 
postos de carregamento com dois conectores; e (2) com bateria substituível na scooter com um 
posto de carregamento e um módulo para carregar 30 baterias. 

Aumentar o número de postos de partilha de bicicletas 
O aumento de postos de partilha de bicicletas localizados estrategicamente no centro 
da cidade e próximo do terminal de cruzeiros daria a estes passageiros mais opções 
de mobilidade para visitar a cidade. Esta ação está prevista e será executada através 

do projeto CIVITAS PORTIS. Este serviço de transporte poderá ser aplicado na área ribeirinha da 
cidade, dando mais oportunidades aos passageiros de cruzeiros que desejem mais independência 
e não queiram comprar pacotes de excursões oferecidos pelas empresas de cruzeiros: em termos 
de mobilidade, as soluções de mobilidade de baixo carbono devem ser pensadas levando em 
conta os perfis diversificados dos passageiros de cruzeiros.  

Durres: criar um serviço de aluguer de bicicletas elétricas nos 
terminais de cruzeiros e de ferry. 
A ideia é criar um serviço de partilha/ aluguer de bicicletas elétricas em várias 

áreas da cidade e nos terminais de cruzeiro e de ferrys, contribuindo assim para uma rede de 
bicicletas em colaboração com os promotores SUMP de Durres. Serão instalados dois postos de 
partilha/aluguer de bicicletas elétricas na entrada do porto, que estarão ligados a caminhos 
pedonais dos terminais de cruzeiros e de ferrys.  

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS Nota Política: Escolhas inteligentes para cidades - Cidades com mais mobilidade 2.0:  
ligar, partilhar e ir! 
 CIVITAS Visão 10 – Partilha de bicicletas como uma ligação a destinos desejados 
 CIVITAS Visão 13 –E-mobilidade: Da estratégia à legislação. 
 CIVITAS Visão 19 - E-mobilidade: Concretizar através de SUMPs! 
 Revista Handshake #4: Cidades & PPPs 

  

http://www.civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-07_m_web.pdf
http://www.civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-07_m_web.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_10_bike-sharing_as_a_link_to_desired_destinations.pdf
http://www.civitas.eu/content/civitas-insight-13-e-mobility-strategy-legislation
http://civitas.eu/content/civitas-insight-19-e-mobility-make-it-happen-through-sumps?_ga=2.74158167.497569096.1532951411-1662732483.1393507435
https://library.pppknowledgelab.org/documents/1947?ref_site=kl
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3. SOLUÇÕES CNG E LNG PARA DESTINOS DE CRUZEIROS 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Quando um navio de cruzeiro aporta, os passageiros vão a terra fazer visitas guiadas ou visitar a 
cidade, enquanto se reabastece os navios e se elimina os seus resíduos. Há vaivéns de passageiros 
e camiões a ir e vir, o que cria muito tráfego no local, contribuindo para a emissão de agentes 
poluentes nocivos nas imediações. O mesmo ocorre no primeiro e no último dia do cruzeiro, 
quando os passageiros embarcam e desembarcam, quando descarregam a bagagem, há que 
armazenar alimentos e prepara o navio para a próxima viagem.  
Neste contexto, gás natural comprimido (CNG) ou líquido (LNG) em vários meios de transporte 
poderá desempenhar um papel relevante na sustentabilidade do sistema de transporte local, 
dando aos passageiros de cruzeiros alternativas de transporte mais limpas e garantindo 
simultaneamente ma logística dos cruzeiros mais sustentável. Apesar de haver inconvenientes 
técnicos com os veículos CNG/LNG, p.ex. instalação mais dispendiosa e alcance mais limitado 
quando comparados com veículos de combustível tradicional, os seu consumo mais reduzido, 
menor alcance e menor impacto ambiental, tornam-nos competitivos e práticos. A 
consciencialização ecológica, custos de manutenção mais reduzidos, maior tempo de vida do 
motor e poupanças significativas em combustíveis, quando comprado com motores a gasolina ou 
diesel, são algumas das principais razões para levar operadores de transporte de passageiros, 
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empresas públicas, empresas de distribuição e outras entidades a introduzir veículos CNG/LNG nas 
suas frotas.  

Converter frotas de transporte privado e público de passageiros e de carga em CNG ou LNG 
poderá ser uma boa forma de se atingir os alvos da Comissão Europeia de redução de gases de 
efeito de estufa e melhorar a qualidade do ar, abrindo caminho para reduzir a dependência de 
petróleo crude, aumentando a segurança do abastecimento. No entanto, há que levar em conta 
que CNG e LNG são soluções apenas temporárias, que tendem a desaparecer a longo prazo, mas 
que podem auxiliar na transição de energia para um sistema de transporte sustentável com uma 
energia limpa e renovável. 

RESULTADOS ESPERADOS 
       RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO  

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO  
A disponibilidade da infraestrutura CNG e LNG é condição sine qua non para a aplicação e 
operação de soluções CNG e LNG.  Podem ser criadas parcerias com privados.  
Quanto às frotas, no caso de frotas de serviço público terem de ser convertidas e substituídas, a 
câmara municipal terá de lançar um concurso.  

INVESTIMENTO 
O investimento em geral será médio ou elevado. Depende de se estar a criar uma nova 
infraestrutura de abastecimento com a beneficiação da antiga. 

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Rijeka: introduzir CNG nos camiões de lixo municipais  
Um dos serviços à disposição dos navios de cruzeiro e outros navios ao chegar 
ao porto é a recolha de resíduos. Em Rijeka todos os camiões do lixo 

funcionam a diesel, mas a intenção é mudar para CNG. Muitos autocarros da rede pública já 
mudaram para CNG e foi construída uma bomba CNG em Rijeka para os abastecer. É um bom 
ponto de partida para a empresa municipal de gestão de resíduos Čistoća ltd., que já lançou o 
processo de aquisição de dois camiões CNG que cumprem a norma EURO 6. A Čistoća ltd. lançou 
ainda um concurso para aquisição de veículos elétricos para recolha de resíduos separada e 
triciclos elétricos para manter a cidade limpa. Vai ser adquirido um camião CNG maior, com um 

reduzir emissões nocivas e melhorar a qualidade local 
do ar. 
aumentar a eficiência energética do sistema de 
transporte. 

reduzir dependência de combustíveis 
fósseis. 
mais qualidade de vida nas cidades em 
termos de redução de poluição e de 
ruído. 
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volume total de 30 m3 e um veículo de carregamento lateral com duas câmaras para recolha de 
resíduos separadas, associada a um veículo CNG de carga de menores dimensões, adequado a 
ruas estreitas, preparado para recolher vários tipos de resíduos.    
Calcula-se que haja uma redução de CO2 e outras emissões nocivas de gases de cerca de 10-11 
toneladas por ano, uma consequência direta da se utilizar CNG nestes veículos.  

Promover novas ligações pelo canal 
O Município encetou um processo para lançar um novo serviço de ligação 
marítima pelo canal. Este novo meio de transporte irá ligar o terminal de 

cruzeiros ao centro da cidade com ferrys de baixo carbono a LNG. Os ferrys transportarão cerca de 
120 passageiros e terão acessos para pessoas com mobilidade reduzida.  

A cidade já recebeu financiamento nacional para executar a infraestrutura necessária para lançar o 
serviço: um cais adequado a pessoas com mobilidade reduzida, uma passagem subterrânea nova a 
ligar o cais Darsena ao centro e um novo posto de partilha de bicicletas com 15 bicicletas elétricas 
no cais Darsena. A questão crítica desta medida está ligada às regras de navegação do canal: todas 
as embarcações turísticas devem dar prioridade a navios de carga e a velocidade máxima 
permitida é 11 km/h. O percurso do canal demoraria cerca de uma hora sem horário fixo de 
partidas e chegadas, já que há tráfego de navios de carga que navegam sem pré-aviso.  

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS Nota Política- Escolhas inteligentes para cidades: Autocarros limpos para a cidade  
 CIVITAS Nota Política- Escolhas inteligentes para cidades: Autocarros a combustível alternativo 
 CIVITAS Recomendação Política nota 02 – Combustíveis e Veículos Limpos 
 CIVITAS Visão 20 – O papel das cidades na introdução de veículos limpos e utilização de 
combustíveis alternativos 

 Observatório Europeu de Combustíveis Alternativos 
 CIVITAS MOBILIS - Estudos de caso sobre Transportes Urbanos Sustentáveis 
 AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA - documento de trabalho – O contributo veículos de gás 
natural para o transporte sustentável  

 projeto SOLUTIONS: Handout - Cluster 6: Veículos limpos 
 autocarros a gás natural comprimido em Barcelona (Espanha) 
 Autocarros híbridos e CNG em Ljubljana (Slovenia) 

  

http://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/civ_pol-an_web.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-08_m_web.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_02_clean_vehicles_0.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_20_cities_role_in_introducing_clean_vehicles_and_using_alternative_fuels.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_20_cities_role_in_introducing_clean_vehicles_and_using_alternative_fuels.pdf
http://www.eafo.eu/
http://civitas.eu/sites/default/files/sustainable20urban20transport20-20case20stories20from20520civitas20mobilis20cities.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/natural_gas_vehicles.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/natural_gas_vehicles.pdf
http://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/7.15_clean_vehicle_cluster_6_handout_solutions_0.pdf
http://civitas.eu/measure/buses-operating-compressed-natural-gas
http://civitas.eu/measure/hybrid-and-cng-buses
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4. TRANSPORTE POR ÁGUA DE BAIXO CARBONO 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Vias navegáveis podem ser uma ideia interessante para os passageiros de cruzeiros que desejem 
conhecer a cidade e explorar livremente, longe de passagens tradicionais e tráfego habitual.  
Adicionalmente, comparado com as rotas de transporte terrestres, os custos das vias navegáveis 
são reduzidos, sendo que as vias já existem e necessitam de poucas beneficiações e manutenção. 
Quando se leva em conta a exploração das cidades pelos passageiros, deve dar-se uma atenção 
especial à utilização de barcos e navios ecológicos que funcionem a combustíveis alternativos.  
Os combustíveis alternativos mais utilizados hoje são Gás Natural Liquefeito (LNG), Eletricidade, 
Biodiesel e Metanol. 
Outros combustíveis que podem vir a ser relevantes no futuro são Gás de Petróleo Liquefeito 
(LPG), Dimetil Éter (DME), Biometano, combustíveis sintéticos, Hidrogénio (sobretudo para células 
de combustível), Diesel Renovado Derivado de Hidrogenação (HDRD) e Bio Óleo. Adicionalmente, 
combustíveis tais como Diesel com Baixo Teor de Enxofre (ULSD) podem ser utilizados para 
cumprir as regras e apoiar a transição para os combustíveis alternativos. 

Tem também havido muito interesse na eletrificação. O grande desafio em relação à eletricidade 
em terra para carregamento de navios tem a ver com a densidade energética das baterias e outras 
soluções de armazenamento, limitando a autonomia dos navios. Esta eletrificação pode tomar 
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duas formas distintas: um sistema de propulsão híbrido, ou como sistema puro de propulsão 
elétrica. Navios movidos a eletricidade ab 

astecidos em terra podem ter benefícios significativos em termos de melhoria de eficiência 
energética e redução de emissões. Os benefícios em termos de eficiência energética estão ligados 
à eliminação de motores de combustão, ligados a perdas de eficiência. Além de se utilizar baterias 
a bordo para propulsão, pode utilizar-se eletricidade em terra para dar energia aos navios 
atracados. O principal obstáculo à introdução de baterias na navegação é o custo de capital 
elevado. É preciso levar em conta que o transporte por água de baixo carbono poderá exigir regras 
e legislação novas. 

RESULTADOS ESPERADOS 
  RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO  

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
Tem de ser uma cidade /município ou Autoridade portuária a lançar esta medida. As medidas 
concretas podem ser executadas por operadores privados de transportes se houver acordo com a 
câmara municipal/ Autoridade portuária/província ou governo regional.  
Uma vez criadas as condições, é possível recorrer a parcerias público-privadas ou a organização de 
serviços através de empresas privadas. 

INVESTIMENTO 
Espera-se um investimento médio. Depende das dimensões das embarcações, tipo de 
combustível, autonomia e da disponibilidade da infraestrutura de carregamento dedicada. 

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Promover novas ligações via canal 
O Município encetou o processo para lançar um novo serviço de ligações 
marítimas pelo canal. Este novo meio de transporte vai ligar o terminal de 

cruzeiros ao centro da cidade com ferrys de baixo carbono a LNG no canal. Os ferrys transportarão 
cerca de 120 passageiros e terão acesso a pessoas com mobilidade reduzida.  
A cidade já recebeu financiamento nacional para executar a infraestrutura necessária para lançar o 
serviço: um cais adequado a pessoas com mobilidade reduzida, uma passagem subterrânea nova a 
ligar o cais Darsena ao centro e um novo posto de partilha de bicicletas com 15 bicicletas elétricas 

melhoria de infraestruturas locais para transporte 
eficiente em termos energéticos. 
menos congestão no centro da cidade. 
menos poluição ambiental e sonora. 
oferta turística melhor e mais sustentável. 

melhor qualidade de vida em termos de 
redução de poluição ambiental e sonora. 
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no cais Darsena. A questão crítica desta medida está ligada às regras de navegação do canal: todas 
as embarcações turísticas devem dar prioridade a navios de carga e a velocidade máxima 
permitida é 11 km/h. O percurso do canal demoraria cerca de uma hora sem horário fixo de 
partidas e chegadas, já que há tráfego de navios de carga que navegam sem pré-aviso. 
Esta medida cria um novo meio de transporte para passageiros de cruzeiros, criando uma sinergia 
com dois projetos diferentes. Os passageiros terão mais opções para chegar ao centro da cidade 
com meios de transporte de baixo carbonos.  

Rijeka: embarcação vaivém tradicional 
Esta medida implica analisar o interesse de potenciais concessionários na 
introdução de navios tradicionais com um motor híbrido para transporte local 

Mololongo (molhe) - Adamićev gat ou Gat Karoline Riječka, ou para transporte até às visitas 
guiadas da cidade e zona ribeirinha. O objetivo é dar aos passageiros de cruzeiros uma visão 
alternativa da cidade através de uma embarcação tradicional utilizada em finais do séc. XIX, início 
do XX para o transporte de passageiros. Há duas opções de viagem:  

• um trajeto curto de "vaivém" a partir do molhe para locais no lado oposto do centro da cidade 
(Gata De Franceschi, Porta Adamić's ou Gata Karoline Riječka); 

• um trajeto maior para visitar o porto de Rijeka e a costa até Opatija, e com bom tempo, seguir 
pela costa de Ístria. 

Parte dos passageiros de cruzeiros poderá utilizar o vaivém tradicional, o que reduz o úmero de 
autocarros com motor de combustão interna necessários para visitas turísticas ao longo da costa. 

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 Projeto CIVITAS MOBILIS - Estudos de caso sobre Transportes Urbanos Sustentáveis 
 Caso de Bourguet: barco elétrico no lago  
 Caso de Bristol: ferry de passageiros a hidrogénio   

 
 
  

http://civitas.eu/sites/default/files/sustainable20urban20transport20-20case20stories20from20520civitas20mobilis20cities.pdf
http://www.eltis.org/discover/case-studies/electric-boat-lake-bourget
https://www.ship-technology.com/projects/hydrogenesis-passenger-ferry/
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5. OTIMIZAÇÃO DA ACESSIBILDADE PORTUÁRIA 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

As tendências atuais demonstram que o turismo de cruzeiros é ainda um sector muito recente e 
tem muito potencial de expansão. É essencial otimizar as operações dos portos para os tornar 
atrativos para as empresas de cruzeiros. Otimizar o terminal é mais que melhorar produtividade e 
reduzir custos operacionais. Passa por descobrir novas abordagens à gestão dos terminais com 
base nos critérios adotado pelas empresas ao selecionar portos. 

Seja como for, um bom porto para navios de cruzeiro otimizará a acessibilidade do navio ao porto, 
a disponibilidade de cais, locais de atraque, instalações para receber passageiros e a segurança dos 
navios. 
O porto de origem é como uma base para o navio de cruzeiro, levando passageiros num cruzeiro 
circular que começa e termina no mesmo local. A escolha de portos por parte das empresas de 
cruzeiros depende muito da acessibilidade do terminal a turistas e fornecedores, minimizando os 
atritos entre atividades dedicadas e normalizadas que decorrem na zona do porto e em seu redor. 

Apesar de os passageiros de cruzeiros passarem a maior parte do seu tempo a bordo, as excursões 
nas escalas são pontos positivos para que o cruzeiro possa apelar passageiros. A otimização leva 
igualmente em conta opções adicionais para os passageiros, tais como: meios de transporte 
independentes, táxis, vaivéns para vários sítios, ligação pedonal à cidade, processamento de 
informação e nós da cadeia de abastecimento, para efeitos de logística. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
  RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO  

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
A otimização começa com planeamento estratégico e plantas para a acessibilidade ao porto para 
nortear todas as decisões, começando com uma visão a apresentar às instituições e investidores e 
uma análise custo/benefício. 
Segue-se mais planeamento sectorial, definir prazos, custos, recursos, indicadores de desempenho 
e definir responsabilidades, bem como outras medidas, seguindo-se a execução. 
O plano poderá ser financiado pela autoridade portuária e a câmara municipal, ou solicitar 
financiamento a programas nacionais ou europeus, concebidos para promover mitigação das 
alterações climáticas, descarbonização da economia ou integração da mobilidade elétrica em 
ambientes urbanos. Parcerias público-privadas podem ainda ser uma solução para este plano. 

INVESTIMENTO 

Dependendo do tipo de intervenção, o investimento poderá ser entre médio e elevado.  

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

REMOVER o estrangulamento entre o molhe e a estrada D 404. 
Ao aumentar a capacidade do ancoradouro de cruzeiros no molhe próximo do 
terminal de passageiros, será possível aceitar navios de cruzeiro de todos os 

tipos e calados. Vai levar também à relocalização de todas as operações relacionadas com os 
cruzeiros, das atividades quotidianas de abastecimento à aceitação de passageiros e o seu 
transporte para outros destinos na forma de excursões de um dia. A maior parte está relacionada 
com o transporte rodoviário de passageiros com autocarros de turismo que vão para destinos 
turísticos, e com as scooters elétricas incluídas no terminal de passageiros. Todo o transporte 
passa hoje pela rua de sentido única que circunda o mercado, onde o trânsito costuma ser muito 
intenso, mesmo sem os fluxos dos passageiros de cruzeiros, que levam a mais congestionamento e 
desagradam os residentes. 

Para lidar com esta questão é necessário separar o tráfego do mercado e o que liga o molhe à 
estrada D 404. Há duas opções para a aplicação desta medida: 1. Construir uma via nova, incluindo 
reconstrução de uma ponte giratória e a construção de uma nova ponte com trânsito bidirecional 

aumento de acessibiildade ao porto. 
menor congestão no porto. 

aumento da capacidade do cais de 
cruzeiros no molhe. 
maior possibilidade de aceitar todos os 
tipos e dimensões de cruzeiros. 
mais mobilidade para os passageiros dos 
cruzeiros. 
menos emissões de gáses de efeito de 
estufa e poluição atmosférica. 
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e 2. Adaptar uma via existente, com a reconstrução de uma ponte existente, onde se alternaria o 
sentido da circulação. 

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 Caso de Porto de Cruzeiros de Kotor: Modelação de Tráfego e Avaliação de Desempenho 
 Caso do Porto de Leith:  Porto do séc. XXI 
Kai Wang Shuaian Wang, Lu Zhen, Xiaobo Qu, (2016) " Cruise shipping review: operations 
planning and research opportunities", Maritime Business Review, Vol. 1 Ed.: 2, pp.133-
148,  disponível em https://doi.org/10.1108/MABR-04-2016-0007 
  

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GOWV9RMD/dfc6886e-0894-4037-ae62-e0ba79051823/PDF
http://www.gov.scot/resource/0041/00416162.pdf
https://www.emeraldinsight.com/author/Wang%2C+Shuaian
https://www.emeraldinsight.com/author/Zhen%2C+Lu
https://www.emeraldinsight.com/author/Qu%2C+Xiaobo
https://doi.org/10.1108/MABR-04-2016-0007
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6. GESTÃO DE FLUXOS DE TRÁFEGO E AUTOCARROS EM DESTINOS DE CRUZEIROS 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

A ideia é oferecer serviços de autocarro interessantes que liguem o porto a atrações através da 
otimização de horários de circulação, melhores instalações para entrar nos autocarros, oferecer 
serviços adequados às necessidades dos passageiros de cruzeiros e gestão de fluxos de forma 
inovadora.  
Para promover destinos alternativos fora da cidade ou longe do porto, os operadores turísticos ou 
agências de viagens devem garantir que os serviços de excursão oferecidos respeitam as 
limitações temporárias dos passageiros.  
Assim, a autoridade portuária, em coordenação com as autoridades locais do turismo e 
mobilidade, poderá apoiar os operadores turísticos para que melhorem a experiência dos 
visitantes, ajudando a diversificação da oferta turística da cidade. 
Uma alternativa é a otimização das rotas para deixar a cidade, evitando-se e reduzindo-se assim 
congestionamentos. É necessário um diagnóstico pormenorizado do estado do trânsito na cidade 
em redor do porto nos momentos de recolha de passageiros para iniciar os itinerários para que se 
possa tomar medidas específicas para reduzir o tempo que os autocarros passam dentro da 
cidade. Por exemplo, a utilização de sistemas de navegação para calcular rotas em tempo real ou 
criar faixas de autocarro entre o porto e as principais saídas da cidade. Isto poderá requerer o 
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apoio diário da polícia local para facilitar o acesso a estas rotas otimizadas e formar os motoristas 
dos autocarros para utilizar instrumentos inovadores. 

De forma complementar poderá criar-se uma nova infraestrutura para apoiar o aumento de 
passageiros de cruzeiros que escolhem serviços de vaivém para ir a destinos mais distantes. Tal 
poderia acontecer dentro do porto para a utilização de autocarros de turismo ou fora dele, 
recorrendo a uma estação multimodal nova com vários serviços, incluindo autocarros públicos e 
táxis.  
Podem ainda ser criados serviços personalizados para as necessidades dos passageiros de 
cruzeiros. Por exemplo, pode dar-se prioridade a serviços de vaivém, consoante o tempo 
necessário para chegar aos destinos, criando condições de embarque e partida de autocarros que 
permitissem funcionar melhor as carreiras com tempos de viagem mais longos. Outra alternativa 
pode passar por ter serviços de vaivém a pedido. 

Por fim, poderá fazer-se um esforço de gestão adicional através da medição de capacidade das 
áreas e a necessidade de lugares de estacionamento para operadores de autocarros. Os 
parâmetros utilizados para calcular esses valores são o número e a capacidade de atrações 
turísticas, número de lojas e restaurantes, infraestrutura de transporte na área e ligações a 
transporte. Outros fatores tais como a área total de espaço público e as áreas verdes poderão 
ainda ser levados em conta. O número de lugares de estacionamento disponíveis nas áreas-alvo 
deve basear-se nesta capacidade. Deve agregar-se esses lugares e permitir aos operadores 
reservar de antemão o estacionamento.  

RESULTADOS ESPERADOS 

RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
Esta iniciativa poderá ser promovida pela autoridade de turismo da cidade em coordenação com o 
porto. 
As autoridades do porto e de turismo deverão lançar rondas de consultas com operadores 
turísticos com vista a identificar problemas habituais dos serviços de vaivém ao partir da (ou a 
chegar à) cidade. Em seguida deve começar a fase do planeamento em coordenação com a 
autoridade de mobilidade da cidade, que deverá ajudar a decidir se os transportes públicos 
poderão igualmente beneficiar desta iniciativa. Deve igualmente partilhar-se a pré-seleção de 
medidas com operadores turísticos para receber os seus comentários. A versão final e/ou 
execução das soluções poderá ser ocorrer através de um concurso.  

menor tempo de embarquue dos vaivéns (do terminal 
para o autocarro). 
menos perdas de tempo por engarrafamentos. 
menos poluição ambiental e sonora. 

mais passageiros de cruzeiros visitam 
atrações distantes. 
menos congestionamento em áreas 
críticas. 
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No caso da gestão de estacionamento em áreas turísticas, a câmara municipal deve 
primeiramente definir as várias áreas s calcular a sua capacidade. Esta fase deve contar com a 
participação de interessados relevantes. Uma vez definida a capacidade, pode determinar-se o 
número máximo de lugares de estacionamento para transporte de turistas e lançar-se a 
plataforma de comunicação. 

INVESTIMENTO 
Os investimentos deverão ser reduzidos, a menos que se alargue o âmbito da medida para além 
do turismo de cruzeiro (no caso de se criar faixas reservadas para autocarros ou uma estação de 
autocarros multimodal).  

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Serviços de vaivém para destinos turísticos distantes 
Há um serviço de vaivém para passageiros de cruzeiros que queiram visitar 
locais mais distantes em Málaga e arredores. A autoridade do turismo, por si só 

ou em coordenação com operadores turísticos, promove os serviços públicos existente. O serviço 
poderá ser solicitado através de uma aplicação existente ou algo semelhante. O problema é que a 
maioria dos passageiros de cruzeiros não planeia a sua visita até chegar a Málaga (apenas 16% 
organiza excursões com o serviço dos cruzeiros). A autoridade do turismo necessita de trabalhar 
em conjunto com as linhas de cruzeiros e com as agências de viagens, ao abrigo de um acordo que 
beneficie todas as partes, para promover a oferta turística, sobretudo a aplicação dedicada e as 
ofertas que esta irá conter. Recomenda-se que se trabalhe com operadores turísticos, já que 
podem ter a flexibilidade necessária para um tipo de serviço como este. 

Otimizar carreiras de autocarros turísticos a partir dos terminais. 
A ideia é otimizar carreiras de autocarros turísticos para reduzir o 
congestionamento, sobretudo em áreas específicas, por exemplo em Malagueta 

(onde muitas vezes há apenas uma faixa) em coordenação com a autoridade de mobilidade de 
Málaga e operadores turísticos. A câmara municipal faz uma análise do funcionamento atual de 
autocarros turísticos que prestam serviços a passageiros de cruzeiros, para definir medidas 
específicas para reduzir o seu impacto no trânsito e melhorar as condições do serviço. É preciso 
avaliar horários de chegada e partida, áreas de tomada e largada de passageiros, quantas pessoas 
se recolhe nos terminais, destinos, rotas e problemas identificados pelos condutores, operadores 
turísticos e autoridades para se tomar as medidas mais adequadas. 
Por outro lado, pode acompanhar-se a análise destas medidas com a revisão da gestão e estado 
das estradas, para, na medida do possível, harmonizar todos estes elementos com o fluxo de 
passageiros de cruzeiros presente e futuro (Paseo Ciudad de Melilla, Paseo de la Farola são 
exemplos de eixos que seria interessante reorganizar os sentidos de marcha). 

Definir rotas de vaivéns primárias e alternativas 
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Em Zadar vão ser definidas rotas primárias e secundárias para ligar o terminal de cruzeiros ao 
centro da cidade, para dar a condutores de vaivéns e táxis informação de trânsito em tempo real e 
instruções sobre rotas preferenciais e mais curtas. A execução desta medida levanta três questões 
críticas: 1) Definição de rotas; 2) Distribuição de informação de trânsito em tempo real aos 
condutores; 3) Monitorização das rotas feita pelos condutores. Quanto à primeira questão, há 
duas rotas disponíveis. A segunda questão resolve-se com a inclusão do sistema existente de 
distribuição em tempo real nos sistemas de navegação dos veículos, que já podem receber 
informação de trânsito em tempo real e recalcular as rotas. A segunda abordagem passa por ter 
um ITS (sistema de trânsito inteligente) em toda a cidade. A solução do terceiro problema é exigir 
que os vaivéns tenham dispositivos de rastreio. Os benefícios da execução desta medida para os 
passageiros de cruzeiros seria uma transferência mais conveniente destes, poupando tempo em 
deslocação e aumentando o tempo útil para se fazer visitas. 

Desenvolver sistemas inteligentes para gestão de fluxos de trânsito 

O objetivo é ter um equilíbrio entre o número de turistas (incluindo 
passageiros de cruzeiros) em cada área de atração para permitir uma 

experiência melhor e diminuir o impacto na qualidade de vida dos residentes. A primeira atividade 
é um sistema que regula o acesso de autocarros de turismo a certas áreas turísticas, com base na 
capacidade dessas áreas. A capacidade deverá ser determinada com base no número de atrações, 
serviços de mobilidade disponíveis, espaços públicos, número de restaurantes e outros 
parâmetros relevantes. Depois desse definir a capacidade será disponibilizado um número 
limitado de áreas de estacionamento para autocarros de turismo e os operadores poderão 
reservá-los através de uma plataforma comum.   

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS Visão 06 - Regras de acesso para transportes melhores e mais limpos 
 CIVITAS Visão 14 - Informação em tempo real para transportes públicos 

Coccossis. H., Mexa, A., Collovini, A., Parpairis, A. e Kostandoglou, M. (2001). Defining, measuring e 
evaluating carrying capacity in European tourism destinations. Athens. 
Castellani, V. e Sala, S. (2012). Carrying Capacity of Tourism System: Assessment of Environmental 
and Management Constraints Towards Sustainability. 
  

http://www.civitas.eu/content/civitas-insight-06-access-regulations-facilitate-cleaner-and-better-transport
http://civitas.eu/content/civitas-insight-14-real-time-information-public-transport?_ga=2.27357433.497569096.1532951411-1662732483.1393507435
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7. OPÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Quando um navio de cruzeiro aporta, os passageiros de cruzeiros podem optar por excursões 
organizadas ou visitas individuais. levando em conta que os passageiros de cruzeiros são 
frequentemente idosos, muitas vezes com limitações de mobilidade, os destinos devem ter 
soluções adequadas para estimular mobilidade independente na cidade, com a ideia de se tornar 
mais acessível a todos os passageiros de cruzeiros, independentemente das suas limitações físicas, 
deficiências ou idade.  
É necessário garantir transportes públicos e privados e edifícios/atrações acessíveis para dar aos 
passageiros com mobilidade limitada tudo aquilo de que necessitam para se poderem deslocar de 
forma independente para as atrações da cidade. Por um lado, tem de haver acessos de cadeira de 
rodas a toda a frota de transporte pública ou privada e tem de haver visitas de autocarros 
acessíveis para as atrações principais. Por outro lado, é necessário ter a abordagem correta ao 
planeamento da acessibilidade e à eliminação de barreiras estruturais. É necessário criar mais 
caminhos pedonais e passeios mais confortáveis, complementados por meios mecânicos (p.ex. 
elevadores) e lancis rebaixados e rampas em zonas não pedonais, para promover um acesso livre e 
sem barreiras à atrações e instalações dos destinos. Além disto, poderá alugar-se equipamento 
como cadeiras de rodas elétricas para facilitar o movimento de pessoas com mobilidade limitada. 
Para tal deverá haver cadeiras de rodas elétricas em pontos-chave da cidade que sejam visitados 



P a g .  | 34 

por passageiros de cruzeiros (ou outros turistas) ou próximo de lugares de estacionamento 
dedicados para autocarros de turismo.  

RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

  

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
Quando estiver em jogo a acessibilidade de espaços públicos, será a câmara municipal a 
desencadear a ação. Poderá haver outras iniciativas privadas como parte de um pacote turístico 
oferecido pelo cruzeiro ou pelos operadores de autocarros ou exploradas por uma start-up.  
É de encorajar o envolvimento dos utilizadores finais para testar rotas, equipamento e instalações. 

INVESTIMENTO 
Consoante o tipo de intervenção, o investimento poderá ser de médio a elevado.  

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Promover a criação de projeto com cadeiras de rodas elétricas 
O LCTP de Lisboa propôs uma medida com cadeiras de rodas elétricas para 
facilitar a deslocação de pessoas com mobilidade limitada. Haverá cadeiras de 

rodas elétricas em pontos-chave da cidade, em particular próximo a pontos de paragem de 
autocarros de turismo que ligam o terminal de cruzeiros às áreas turísticas ou perto de interfaces 
de transportes públicos. Uma das vantagens é que os autocarros de turismo não necessitarão de 
parar tão perto das atrações, onde se criam congestionamentos aquando da tomada e largada de 
passageiros, por ser uma operação morosa e devido à falta de lugares de estacionamento. Graças 
a esta medida, os autocarros podem estacionar mais longe das atrações e os passageiros podem 
facilmente deslocar-se até lá e explorar a área, regressando ao mesmo local. É fundamental a 
coordenação com operadores de autocarros e cruzeiros, já que o acesso ás cadeiras de rodas 
poderá eventualmente ser incluído nos pacotes tradicionais e o município pode zelar pela sua 
integração com outras iniciativas de mobilidade sustentável. 

Melhorar acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida  
Em colaboração com os operadores de transportes e turísticos, o município 
irá permitir a entrada de dois minibus especiais de baixo carbono 

concebidos para transferir pessoas com mobilidade reduzida para o centro histórico, onde há 

menos congestionamento em áreas críticas. 
Reduced environmental and noise pollution.  
Increased city accessibility for people with reduced 
mobility. 

Improved and more sustainable offers 
targeting passengers and tourist with 
reduced mobility. 
Improved quality of life in cities in terms 
of pollution and noise reduction. 
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várias restrições à circulação de veículos.  Neste momento, este tipo de veículo pode transportar 
10 pessoas e 2 utilizadores de cadeira de rodas. Serão reservados dois lugares de estacionamento 
para os minibus num parque de estacionamento próximo dos monumentos UNESCO. Este parque 
de estacionamento é privado, para já, mas o Município está prestes a adquiri-lo. É uma ação de 
baixo custo que tem o apoio de muitos interessados, mas é necessário que a polícia controle os 
acessos para evitar que os operadores de autocarros utilizem estes miniautocarros para serviços 
de transfer regulares. Esta medida irá aumentar a acessibilidade para pessoas de mobilidade 
reduzida e crucial para dar aos passageiros de cruzeiros com mobilidade reduzida a oportunidade 
de visitar o centro da cidade de Ravenna. 

MELHORAR a acessibilidade para passageiros com deficiência e 
mobilidade reduzida 

Esta medida vai exigir a análise da infraestrutura atual nos terminais de 
cruzeiros e de ferrys. Idealmente as melhorias levarão à utilização de modos de baixo carbono 
durante todas as visitas à cidade. A questão crítica é o apoio financeiro. Neste momento não 
existe qualquer infraestrutura, pelo que será preciso muito dinheiro para melhorar as 
infraestruturas existentes. outra questão fundamental é a colaboração com promotores SUMP. 
Esta medida leva em conta que grande parte dos passageiros de cruzeiros são pessoas de terceira 
idade com mobilidade reduzida. Esta medida concentra-se em dar aos passageiros tudo aquilo de 
que necessitam para chegar a todas as atrações da cidade. 

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS Destaque na acessibilidade 
CIVITAS VISÃO 02- Mobilidade acessível, permitir vida independente para todos 

 
 
  

http://civitas.eu/sites/dhttp:/civitas.eu/sites/default/files/documents/file/2013_collective-transport_accessibility.pdfefault/files/documents/file/2013_collective-transport_accessibility.pdf
http://civitas.eu/sites/dhttp:/civitas.eu/sites/default/files/documents/file/2013_collective-transport_accessibility.pdfefault/files/documents/file/2013_collective-transport_accessibility.pdf
http://www.civitas-initiative.eu/sites/default/files/civitas_insight_accessible_mobility_enabling_independent_living_for_all.pdf
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8. ESTIMULAR INTERMODALIDADE DE PASSAGEIROS 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Os dados do Eurostat da última década demonstram que 80% dos passageiros nos EU-28 preferem 
meios de transporte individuais, atraídos por maior mobilidade e flexibilidade. Transporte 
intermodal terá de ser uma alternativa viável num futuro próximo, para contribuir para a redução 
de congestionamento e poluição em muitas áreas urbanas.  
A lógica intermodal prevê uma fórmula mista composta de comboios, ferrys marítimos, 
embarcações fluviais e aviões para os troços mais longos, e por fim a utilização de veículos de 
estrada para cobrir o "first and last mile". 
No caso específico de turismo de navios de cruzeiro, esta lógica irá dar aos passageiros duas novas 
opções: chegar confortavelmente ao porto de origem para embarcar sem os seus carros pessoais e 
poder utilizar um veículo no porto de escala, que permita visitar locais históricos e áreas de 
interesse natural. 
O termo "transporte intermodal " não define um novo tipo de transporte, mas sim uma 
abordagem inovadora ao atual sistema de transportes, passando de uma utilização independente 
e isolada do sistema simples e tradicional para um sistema integrado. 
O problema mais relevante em termos de planeamento é ter nós intermodais eficientes: um bom 
nó é um ponto de ligação, que liga pelo menos 3 sistemas de transportes e permite o intercâmbio. 
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Raramente se cria uma estrutura destas de raiz. Normalmente cria-se após uma análise das 
infraestruturas existentes, através de intervenções destinadas a sobrepor as várias redes de 
transportes em pontos estratégicos e bem servidos. Por exemplo, em alguns casos poderá ser 
suficiente melhorar os serviços ligados às estações ferroviárias, garantindo sinergias fortes com 
transportes públicos locais (autocarro, elétrico, metro), acrescentando ou aproximando estações; 
mais, a criação de novos sistemas de mobilidade, tais como aluguer ou partilha de veículos mais 
limpos, pode ser importante. 
Em geral estes projetos têm um objetivo ainda mais alargado, que passa por desenvolver toda a 
área circundante, posicionando-se como um motor do crescimento económico.  

RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
Quanto à maioria dos sistemas de transportes, o município é frequentemente o iniciador, com 
medidas concretas sendo tomadas por operadores privados (agências de mobilidade, de 
transportes públicos, serviços públicos) com concordância da câmara municipal. 

• Desenvolvimento de políticas, estudo de viabilidade, desenho técnico/funcional/legal e 
comunicação da política para ter a aprovação do público; 

• Elaboração da estratégia, que inclui uma análise pormenorizada da plataforma intermodal 
em causa, identificação das principais rotas e destinos-chave, bem como potenciais 
problemas de ligação. 

INVESTIMENTO 
Dependendo do tipo de intervenção, o investimento pode ir de médio a elevado.  

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Analisar opções de transportes públicos para chegar à cidade  
Esta análise centra-se sobretudo na capacidade ferroviária do local (Região Friuli 
Venezia Giulia) em aumentar o número de turistas, com um enfoque específico nos 
passageiros de cruzeiros, dando-lhes soluções alternativas de transportes públicos pra 

chegar ao centro da cidade e terminal de cruzeiros de Trieste. O desenvolvimento da estação 
ferroviária do aeroporto de Trieste (Ronchi dei Legionari Station) é um passo importante nessa 

menos tráfego e congestionamento. 
menos gáses de efeito de estufa e poluição atmosférica. 
menos veículos privados em áreas urbanas de destinos 
de cruzeiro, tanto do exterior como dos residentes.  

menos recurso a veículos privados, mais 
recurso a transportes públicos e meios 
de transporte mais sustentáveis. 
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direção e esta nova ligação pode ser aproveitada pelos passageiros de cruzeiros que cheguem de 
avião, como uma solução sustentável e confortável para chegar a Trieste. 

Estudar um serviço de transportes públicos dedicado entre a estação 
ferroviária e o terminal de cruzeiros 
Em Trieste o terminal de cruzeiros fica do outro lado da praça principal, no centro da 
cidade, o que tem repercussões positivas e negativas. Isto traz grandes benefícios 

para turistas que, ao desembarcar neste porto de escala, dão consigo no meio de inúmeros locais 
de interesse (museus, monumentos, lojas, restaurantes, etc.) no centro da cidade, mas também é 
uma preocupação em termos de mobilidade. Os passageiros que usam Trieste como porto de 
origem e o número elevado de passageiros que desembarca precisam de chegar ao terminal de 
cruzeiros ou de ser transferidos para os seus destinos. A este propósito, o desenvolvimento 
recente da estação ferroviária do aeroporto de Trieste deverá fazer aumentar o fluxo de 
passageiros na estação ferroviária da cidade. Uma melhor ligação entre o terminal de cruzeiros e a 
estação ferroviária que fica a penas a 1 km seria um passo no sentido da aplicação de serviços de 
mobilidade eficientes, facilitando os movimentos dos turistas que entram ou saem da cidade. 

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS Visão 15 – melhores ligações de serviços intermodais 
 CIVITAS solução de mobilidade: transferências intermodais para transportes públicos  
 CIVITAS solução de mobilidade: Intermodalidade com transportes públicos 
 Caso de Bucareste (Roménia)   
 Caso de Pomerânia (Polónia)  
 OECD ligações intermodais para os destinos  

 
  

http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_15_linking_intermodal_services_better.pdf
http://civitas.eu/measure/intermodal-interchanges-public-transport
http://civitas.eu/measure/intermodality-public-transport
http://www.eltis.org/discover/news/transport-infrastructure-projects-bucharest
http://www.eltis.org/discover/news/public-transport-pomerania-gets-push-poland
https://www.oecd.org/industry/tourism/2016%20-%20Policy%20paper%20on%20Intermodal%20Connectivity%20for%20Destinations.pdf
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9.CARTÃO DE TURISTA INTEGRADO 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

O objetivo da solução é facilitar o acesso dos passageiros de cruzeiros a transportes públicos, 
bicicletas-sistema de partilhas e/ou aluguer de veículos elétricos a partir do porto para as atrações 
da cidade e vice-versa, com a utilização de um cartão inteligente de turista adequado às 
necessidades do turismo de cruzeiro. Já muito utilizado em cidades em todo o mundo, os cartões 
de turista são um instrumento de marketing que integra vários serviços no destino, públicos e 
privados, tais como descontos em monumentos, ofertas especiais em lojas aderentes e acesso a 
transportes públicos. Estes cartões têm normalmente uma validade entre 1 e 7 dias. 
A conceção de um cartão feito para os passageiros de cruzeiros serve como estímulo para a 
utilização de soluções de Transportes de Baixo Carbono, e contribui para a economia local. Para lá 
da integração dos transportes públicos (autocarros, elétricos, metro, etc.), estes cartões devem 
incluir acesso a sistemas de partilha de bicicletas e veículo elétricos (carros, bicicletas, trotinetas, 
transportadores pessoais), com utilização ilimitada ou com descontos. Consoante a infraestrutura 
existente, a localização das principais atrações e as características da cidade, pode dar-se 
prioridade a um meio de transporte em detrimento de outros.  
Parcerias público-privadas são necessárias para fazer ofertas aos turistas. Por um lado, com 
empresas privadas de aluguer, atrações turísticas e comércio tradicional, enquanto por outro lado, 
com os navios para promover e vender este serviço antes de atracar. 
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Mais, seja através de cartões inteligentes ou de aplicações, os municípios poderão beneficiar dos 
dados recolhidos para aumentar a gestão de turistas e de mobilidade, enquanto os passageiros 
poderão ter toda a informação local num único sítio e em tempo real (caso da aplicação). 
Recomenda-se que se desenvolva uma aplicação, dando a possibilidade de oferecer toda a 
informação aos passageiros de cruzeiros de forma única e intuitiva. 

RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 

Para garantir a integração do sistema de transportes públicos, a câmara municipal, através do 
pelouro de turismo e mobilidade, deve lançar o processo de execução, sendo ainda assim possível 
a iniciativa privada. 
Poderá esperar-se uma execução fácil em cidades que já dispõem destes cartões, especialmente 
se for gerido por uma entidade pública. 
O primeiro passo será conceber e desenhar as funcionalidades do cartão. Recomenda-se uma 
colaboração com interessados públicos e privados desde o início para se ter um acordo cobre o 
funcionamento do cartão. Por exemplo, o regime de retribuição (cartão com descontos em lojas 
locais, um cartão “tudo incluído” com uma compensação financeira ou uma cominação de ambos) 
e a tecnologia necessária (cartão magnético, com chip, aplicação etc.). 
Depois de definido o quadro geral, a fase de execução pode passar por um concurso público. A 
operação costuma passar pela autoridade de turismo da cidade. No entanto, pode haver um 
concurso para adjudicar a operação externa do sistema. A operação deste sistema costuma incluir 
a venda de cartões, negociação de serviços e manutenção técnica. 

INVESTIMENTO 
O investimento esperado é reduzido. Irá variar consoante o estado atual do cartão de turista ou de 
cidade, já que o investimento é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento. de modo 
crescente em termos de custos estão: 

• Incluindo novas categorias /serviços num programa existente de cartão inteligente.  
• Atualizar um sistema não inteligente para passar a sê-lo e incluir novos serviços.  
• Desenvolver um sistema de cartão inteligente para turistas de raiz.  

mais visitas nas atrações turísticas. 
mais consumo local por parte dos passageiros. 

oferta de transporte otimizada. serviços 
para passageiros de cruzeiros. 
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REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Integrar mobilidade dos cruzeiros no cartão de turista  
Há um pacote personalizado nos cartões inteligentes que já existem (tais como 
Málagapass), concebido especificamente para passageiros de cruzeiros, que 
facilita acesso a todos os transportes públicos, e promove comércio local e 

atracões turísticas. O tempo médio passado nas atrações e o meio de transporte ótimo para 
chegar a cada destino deve ser levado em conta. Atrações mais distantes, como o jardim botânico 
(7 km do porto), poderão ser oferecidas com opções de utilização de transportes públicos ou de 
partilha de viatura, enquanto que as que ficam a distâncias médias, como o Museu Russo ou o 
Museu de Vidro e Cristal (3 km do porto), poderiam incluir a utilização de sistemas de partilha de 
bicicletas ou serviço de aluguer de transportadores pessoais elétricos.  
O cartão, que deve ser de fácil acesso após a chegada ao porto, destina-se a ser utilizado de forma 
fácil e intuitiva. Mais, destina-se também a aumentar o contributo do turismo de cruzeiro para a 
economia local. O serviço melhora a experiência dos passageiros, dando-lhes a oportunidade de 
planear itinerários antes da chegada ou nesse momento. Poderão igualmente ser feitas sugestões 
de rotas com descontos (entradas, restauração e transporte).  

Integrar opções de transporte sustentável e bilhetes para atrações 
culturais  
O intuito desta ação é estimular a criação de um pacote multimodal com 

diversos serviços de mobilidade, bem como entradas para atrações culturais. Estes serviços podem 
incluir partilha de bicicletas, transporte de turistas, transportes públicos, aplicações de caminhada 
e acessos a monumentos e museus. O transporte de turistas pode desempenhar um papel crucial, 
já que podem ajudar a colmatar lacunas na rede de mobilidade da cidade (p.ex: um passageiro 
utiliza transportes públicos no centro da cidade e em seguida recorre a um serviço dedicado de 
transporte de turistas para um local fora da cidade, como Sintra ou Cascais). Em coordenação com 
outras medidas, este pacote deverá ser promovido entre turistas e vendido no terminal de 
cruzeiros para ter maior impacto. 

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 Comissão Europeia DG MOVE- Estudo sobre cartões inteligentes nos Transportes públicos 
 Min. de trabalho e pensões do Reino Unido - Análise de programas de cartões inteligentes em 
autoridades locais 

 
 
 
 
  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/studies/doc/2011-smartcards-final-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214512/rrep738.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214512/rrep738.pdf
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10.MELHORAR OFERTA DE ROTAS PEDONAIS PARA PASSAGEIROS DE CRUZEIROS 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Andar a pé e de bicicleta são reconhecidamente promovidos como meios de transporte 
sustentáveis, com efeitos positivos na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida das 
cidades em geral, na medida em que ajudam a reduzir o congestionamento e a procura de meios 
mais poluentes, diminuem elementos negativos como poluição sonora e ambiente, executam 
políticas viradas para a reapropriação de espaços urbanos e um ambiente urbano mais amigo das 
pessoas. No entanto, para que estes meios de deslocação sejam abraçados pelos citadinos e 
apoiados pelas autoridades e instituições locais, a infraestrutura tem de garantir um ambiente 
seguro e eficaz para que as pessoas andem a pé ou de bicicleta sem preocupações ou limitações 
desnecessárias.  
Quando aos destinos de cruzeiros, há pelo menos duas boas razões para melhorar a oferta de 
passeios a pé nos portos de escala: ajuda a evitar que os fluxos de passageiros assoberbem a 
mobilidade da cidade e estimula uma distribuição mais homogénea de turistas na idade, ajudando 
a recuperar o comércio numa área de captação mais alargada do que aquela simplesmente em 
redor das atrações turísticas. 
Para que andar a pé seja promovido de forma eficaz é necessário fazer uma análise das rotas e 
distâncias, cobrir distâncias excessivas (p.ex. dos terminais aos centros urbanos ou outras áreas de 
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interesse) com vários meios (transportes públicos, vaivéns, etc.), levando em conta o tempo 
disponível, hábitos, preferências e características dos passageiros de cruzeiros.   

Melhoraras rotas pedonais nas áreas de turismo é essencial e pode incluir, entre outros 
elementos, um sistema de passeios bem desenvolvido, caminhos através de jardins públicos, 
criação de zonas pedonais em áreas de comércio.  

RESULTADOS ESPERADOS 

RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
O primeiro passo é o planeamento estratégico sectorial, compreender como o contexto influencia 
a oferta e a procura, avaliar a direção e sentido dos fluxos, informação e infraestrutura necessárias 
para optar por se deslocar a pé na sua experiência do ambiente urbano e atrações locais. 
Planear e promover rotas pedonais deverá ter o seu lugar natural no tema mais alargado da 
mobilidade local e políticas de transporte, sendo a deslocação a pé um meio que deverá ser 
apoiado e valorizado. 
Os passos subsequentes são a conceção pormenorizada, definir entre outras medidas os prazos, 
custos, recursos, indicadores de desempenho e afetar responsabilidades, seguindo-se a execução. 
O plano poderá ser financiado em parte ou totalmente com recursos próprios por instituições 
locais (autoridade distrital/regional, câmara municipal, autoridade portuária, etc.) ou através de 
pedidos de financiamento ao abrigo de programas nacionais ou europeus concebidos para 
promover a mitigação das alterações climáticas, descarbonização da economia ou integração de 
mobilidade elétrica em ambientes urbanos. Parcerias público-privadas podem ser mais uma opção 
para desenvolver este plano. 

INVESTIMENTO 
Consoante o tipo de intervenção, o investimento poderá ser de médio a elevado. 

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSAPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

MELHORAR acessibilidade a pontos de interesse próximos do 
terminal de cruzeiros 

cada vez mais passageiros de cruzeiros que preferem 
andar a pé como meio de transporte. 
cada vez menos passageiros de cruzeiros utilizam 
opções não sustentáveis. 
redução de gases de efeitos de estufa e poluição 
atmosférica. 
maior satisfação dos turistas. 

menor ncecessidade de lugares 
de estacionamento. 
menos poluição ambiental e 
sonora. 
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Esta medida prevê a criação de uma rede pedonal e ciclável que ligue o terminal de cruzeiros com 
pontos de interesse naturais que tenham sido identificados em conjunto com os interessados 
locais.  Esta ação é essencial para dar aos passageiros de cruzeiros um meio de deslocação 
alternativo próximo do terminal. Mais, esta medida aumenta o número de excursões disponíveis 
para os passageiros de cruzeiros que podem aproveitar partes de Ravenna que agora raramente 
são visitadas por eles. 

Definir nova rota pedonal/ciclável entre o porto e o centro da cidade 
A Câmara municipal de Zadar, juntamente com a autoridade distrital e 
autoridade nacional responsável estão a desenvolver uma medida inovadora 
para criar uma nova rota pedonal e ciclável num antigo corredor ferroviário 

fora de uso e que ainda pode ser ligado a uma rota pedonal ao longo da margem e que vai do 
centro da cidade a Punta Bajlo. Esta medida dá aos passageiros de cruzeiros e a todos os outros 
utentes da cidade uma solução atrativa para chegar ao centro da cidade e ligar-se a povoações 
adjacentes como Zaton. 

Melhorar a mobilidade dos passageiros de cruzeiros do terminal de 
cruzeiros e de ferry para a cidade. 
Vai ser instalada sinalética horizontal e vertical do terminal à cidade. Os sinais 

horizontais irão incluir vias com diferentes cores para orientar os turistas para as várias “portas de 
saída” dos portos e das várias áreas da cidade. Idealmente as linhas continuarão na cidade para 
ligar todas as atrações turísticas e pontos de informação. 

Criar pontos de informação para turistas ao longo das rotas para 
turistas na cidade e na área do porto. 
Esta medida prevê a criação de cinco pontos de informação para passageiros 
de navios (o primeiro na entrada principal do porto, o segundo na estação 

ferroviária e os outros em pontos de interesse específicos na cidade). Podem ser criados e geridos 
por um operador privado e/ou por uma agência pública com um acordo com a câmara municipal.  
Estes pontos levarão em conta que os passageiros de cruzeiros têm uma janela temporal limitada 
(4-6 horas em média) para visitar a cidade, e terão roteiros turísticos adequados às suas 
necessidades. 

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS Visão 01 – infraestruturas rodoviárias mais seguras para ciclistas e peões 
 CIVITAS Visão 08 - o enorme potencial da caminhada  
 planeamento do Desenvolvimento do Turismo na cidade: Princípios e problemas 
 Caso de Barcelona (Espanha)  
 Caso de St. Olav Ways (Noruega)  

  

http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_safer_road_infrastructure_for_cyclists_and_pedestrians.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_08_high_potential_of_walking.pdf
https://hrcak.srce.hr/file/267085
http://www.accessibletourism.org/resources/case-study-14-ec-barcelona-accessible-cruise-destination-spain.pdf
https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/Documents-Library/documents/England-documents/walking_routes_case_study_15_nov_2016_final.pdf
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11. MELHORAR OFERTA DE ROTAS CICLÁVEIS PARA PASSAGEIROS DE CRUZEIROS 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Os passageiros de cruzeiros devem ser levados a explorar a cidade recorrendo preferencialmente 
a meios de transporte limpos e alternativos. A exploração independente e ativa de destinos de 
cruzeiros deve ser estimulada e adequadamente apoiada pelas câmaras municipais e autoridades 
portuárias. Neste contexto, é necessário estabelecer a infraestrutura e instalações necessárias 
para promover a utilização de bicicletas pelos passageiros de cruzeiros. Se já houver uma rede de 
ciclovias ou se estiver a ser planeada, deve haver um enfoque na melhoria das vias existentes e na 
construção de novas vias que possam ajudar a indústria dos cruzeiros. Uma infraestrutura bem 
planeada e mantida é um requisito para aproximar as bicicletas dos passageiros de cruzeiros.  Se 
não houver infraestrutura desta natureza, quando for planeada deverá levar-se em conta o 
turismo de cruzeiros (e turismo em geral).  
Seja como for, a ciclovia não deve limitar-se a ligar o terminal à cidade e à sua rede de ciclovias (se 
houver), antes deve garantir um acesso confortável e seguro dos passageiros de cruzeiros às 
principais atrações turísticas em duas rodas. Um elemento importante a levar em conta é a ligação 
da infraestrutura com serviço de aluguer de bicicletas e com uma sinalética apropriada para apoiar 
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as necessidades de orientação dos passageiros de cruzeiros. É ainda necessário prestar atenção às 
indicações dos itinerários. Devem ser simples e intuitivas (ver abaixo um exemplo da rede de 
bicicletas Pesaro “Bicipolitana” na secção de Recursos).   

RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
A infraestrutura da cidade, como a rede de ciclovias é da responsabilidade da Câmara municipal, 
mas é importante que esteja coordenada com operadores turísticos e associações culturais para 
definir as rotas. 
O primeiro passo é cartografar a rede existente. Em seguida identificar o terminal de cruzeiros e os 
pontos de interesse (p.ex. áreas turísticas). Ao combinar estas duas camadas de informação 
permite identificar necessidades de intervenção. De seguida devem definir-se as prioridades (onde 
intervir em primeiro lugar) e em seguida passar à execução. 

INVESTIMENTO 
Consoante o tipo de intervenção, o investimento poderá ir de médio a elevado.  

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Melhorar a rede ciclável, pensar em vias favoráveis ao turismo  
A câmara municipal de Lisboa tem uma estratégia de alargar a rede ciclável de 
Lisboa de 90 km par 200 km, até 2021. Esta medida visa criar ou melhorar a 

infraestrutura a pensar nos passageiros de cruzeiros (e turistas em geral). O processo deve 
começar por analisar a infraestrutura atual e o que se deseja para o futuro. Cruzando esta 
informação com a localização do terminal de cruzeiros e das principais atrações visitadas pelos 
passageiros dos cruzeiros permite identificar lacunas e aspetos a melhorar. Será instalada 
sinalética nas ciclovias ou em aplicações indicando a direção das áreas e atações turísticas, 
distância e tempo até à chegada e o caminho a seguir. Um serviço de partilha de bicicletas será 
coordenado com esta medida e estará disponível perto do terminal. 

AUMENTAR passeios de bicicleta para o centro da cidade 
Em Ravenna vai ser criada uma rede segura e completa de ciclovias a ligar 

mais passageiros de cruzeiros a utilizar bibicletas como 
meio de transporte. 
menos passageiros de cruzeiros a usar meios de 
transporte não sustentáveis. 
menos gases de efeito de estufa e poluição atmosférica. 

mais satisfação dos turistas.  
menos necesisdade de estacionamento. 
menos poluição ambiental e sonora. 
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o terminal de cruzeiros ao centro da cidade. Apesar de o SUMP de Ravenna já incluir uma solução 
semelhante, o LCTP identificou uma ciclovia alternativa mais adequada para fins turísticos, onde se 
pode aplicar investimentos privados a médio prazo. Esta ação poderá ser associada a serviços de 
bicicletas/autocarros que permita aos passageiros de cruzeiros regressar ao terminal de autocarro. 
A criação de ciclovias é fundamental para permitir aos passageiros de cruzeiros andar de bicicleta 
não apenas próximo do terminal, mas também ir assim para o centro da cidade de Ravenna. 

Melhorar a acessibilidade a pontos de interesse perto do terminal 
de cruzeiros 

Esta medida cisa a criação de uma rede de vias cicláveis e pedonais que 
ligue o terminal de cruzeiros com pontos de interesse naturais 

identificados com os interessados locais. Esta ação é essencial para dar aos passageiros de 
cruzeiros um meio de deslocação alternativo próximo do terminal. Mais, esta medida aumenta o 
número de excursões disponíveis para os passageiros de cruzeiros que podem aproveitar partes 
de Ravenna que agora raramente são visitadas por eles. 

Melhorar a ligação de bicicleta entre o porto e a cidade  
Em Málaga a infraestrutura para bicicletas existente (vias & estacionamento) 
será complementada com ligações seguras aos terminais do porto e áreas 

turísticas. Os planos existentes para alargar a oferta a linhas públicas na cidade devem ser revistos 
para garantir condições de segurança que permitam a promoção da utilização de bicicletas entre 
passageiros de cruzeiros evitando conflitos com os residentes. O porto e os seus terminais devem 
ser incluídos nos mapas da cidade para facilitar o acesso de dos visitantes aos postos públicos de 
partilha de bicicletas, lojas de aluguer e atrações localizadas num raio de 5 km. A rede de bicicletas 
deve ser complementada com opções de estacionamento para bicicletas próximas de atrações 
turísticas e, caso seja necessário, reorganizadas. Esta irá provavelmente exigir uma revisão do 
plano atual de mobilidade e uma recolha de perspetivas de interessados para justificar 
modificações. Será necessário recorrer a fundos públicos e poderá concorrer com outras ligações 
de bicicleta mais necessárias. No entanto, esta medida deve ser vista como uma medida que 
impacta a cidade inteira e não apenas a indústria do turismo de cruzeiro, já que o porto é um polo 
de atração e geração de deslocações. Uma execução adequada irá afetar de modo positivo as 
questões de congestionamento em redor do porto, enquanto dá aos passageiros de cruzeiros 
ciclovias seguras para chegar a áreas turísticas que fiquem para lá do centro histórico. 

Definir uma nova rota ciclável/pedonal entre o porto e o centro da 
cidade 
A Câmara municipal de Zadar, juntamente com a autoridade distrital e 

autoridade nacional responsável estão a desenvolver uma medida inovadora para criar uma nova 
rota pedonal e ciclável num antigo corredor ferroviário fora de uso e que ainda pode ser ligado a 
uma rota pedonal ao longo da margem e que vai do centro da cidade a Punta Bajlo. Esta medida 
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dá aos passageiros de cruzeiros e a todos os outros utentes da cidade uma solução atrativa para 
chegar ao centro da cidade e ligar-se a povoações adjacentes como Zaton. 

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS soluções de mobilidade- serviços/melhorias para passeios a pé e de bicicleta 
 CIVITAS Nota Política: Escolhas inteligentes para cidades. De bicicleta pela cidade 
 CIVITAS Recomendação Política nota 03 – cidades amigas das bicicletas – Como podem as 

cidades estimular a utilização de bicicletas 
 CIVITAS Visão 01 – infraestrutura rodoviária mais segura para ciclistas e pões 
 Projeto BICY, Programa para a Europa Central: como desenvolver o turismo de bicicleta? 
 Projeto BICY, Programa para a Europa Central: Melhores práticas com bicicletas 
 Caso de Pesaro (Itália) 

 
  

http://civitas.eu/demand-management/walking-cycling
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-09_m_web.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_03_cycling_walking.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_03_cycling_walking.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_safer_road_infrastructure_for_cyclists_and_pedestrians.pdf
http://www.bicy.it/docs/35/How_to_develop_cycle_tourism_ang.pdf
http://www.bicy.it/docs/128/WP3_2_1-Best-Practices-in-Bicycle-Planning.pdf
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/COMUNE_PESARO/AREE_TEMATICHE/VIABILITA_MOBILITA/Pagine/Bici/Bicipolitana/mappa/MappaBicipolitana-fronte.pdf
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12. ZONA DE BAIXAS EMISSÕES E PROGRAMA DE TAXA DE CONGESTIONAMENTO 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

O trânsito e as suas repercussões imediatas – emissões poluentes e congestionamento – são cada 
vez mais um problema para muitas cidades de dimensões médias. Resolver estes problemas é uma 
preocupação das autoridades locais, especialmente – no tocante a cidades portuárias – quando os 
picos causados pelo turismo dos navios de cruzeiro se adicionam aos fluxos habituais de pessoas e 
carga. 

Entre os instrumentos disponíveis para resolver alguns destes problemas contam-se os programas 
de controlo de tráfego, tipicamente aplicados através da delimitação de áreas da cidade e do 
controlo de tráfego nos pontos de acesso, permitindo apenas a passagem de veículos autorizados. 
ZONAS DE BAIXAS EMISSÕES  
O transporte rodoviário é uma das principais causas de poluição nas cidades. Por ser um risco real 
para a saúde dos citadinos, muitos países, incluindo a UE, têm normas mínimas para a qualidade 
do ar.  
Zonas de baixas emissões (LEZs) são frequentemente a medida mais eficaz ao alcance das cidades 
para reduzir poluição atmosférica, em especial emissões de material particulado e dióxido de 
azoto. Este programa de LEZ cria áreas, no perímetro da cidade, nas quais a circulação de veículos 
com emissões elevadas é controlada: normalmente impede-se estes veículos de ter acesso às 
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áreas envolvidas. Pode haver LEZ em atrações turísticas e nas áreas do terminal de cruzeiros para 
levar os operadores de autocarros, táxi etc. que levam os passageiros de cruzeiros do terminal às 
atrações ou ao aeroporto a recorrer a veículos de baixas emissões.  
TAXA DE CONGESTIONAMENTO  
Cada via tem um limite de capacidade, normalmente expressa em termos de veículos por hora ou 
por dia. Ocorrem congestionamentos quando o número de veículos ultrapassa a capacidade 
potencial dessa via, normalmente em locais específicos e a horas específicas.  

Os programas de taxa de congestionamento visam mitigar o congestionamento nas cidades, 
reduzindo o volume de tráfego em certas vias ou em áreas específicas, levando condutores a 
procurar alternativas de transporte mais sustentáveis, tais como transportes públicos e bicicletas. 
A maior parte de políticas desta natureza centram-se em zonas, ou seja, os condutores pagam 
uma taxa para utilizar uma via ou entrar numa determinada zona quando a capacidade é menor. 
As taxas podem variar consoante o tipo de programa e a hora do dia, com taxas mais elevadas 
durante as horas de ponta em dias úteis. 
O controlo de acesso é um elemento fundamental para o sucesso de ambos os programas. Outra 
possibilidade é cobrar por categorias, que está relacionado com o tipo de transporte de 
pessoas/carga e a propriedade de transporte público/privado, com a possibilidade de vedar o 
acesso a uma classe em concreto, a título perante ou temporário. Com estas ações as autoridades 
locais gerem os centros urbanos e a área do terminal de cruzeiros, acompanhando as alterações 
no mercado e as novas diretivas ambientais. 
Assim, a taxa de congestionamento nas áreas turísticas e no acesso ao terminal de cruzeiros 
poderá ser um instrumento para gerir o fluxo de autocarros e viaturas privadas. Por exemplo uma 
taxa de congestionamento num porto de origem pode impedir os passageiros de embarcar e 
desembarcar com os seus veículos pessoais, levando-os a escolher transportes públicos para 
chegar ao terminal. 

RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
No caso dos sistemas de transportes, o iniciador é o município, mas as medidas concretas podem 
ser executadas por operadores privados (agências de mobilidade, empresas de TIC, serviços 
públicos) com o acordo da câmara municipal. 

menos tráfego no centro das cidades 
menos poluição ambiental e sonora 
mais segurança nos transportes 
menos veículos privados nas áreas urbanas dos destinos 
de cruzeiros tanto vindos do exterior como dos 
residentes.  

mais capacidade viária para bicicletas 
ou transportes públicos 
maior utilização de transportes públicos 
e de meios de transporte mais 
sustentáveis 
zonas onde se aplicam estes programas 
são mais atraentes 
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• Desenvolvimento de políticas, estudo de viabilidade, desenho técnico/funcional/legal e 
comunicação da política para ter a aprovação do público; 

• Elaboração da estratégia, que inclui uma análise pormenorizada da área em causa, 
identificação das principais rotas e destinos-chave, bem como potenciais problemas de 
tráfego 

• Aplicação do sistema, bem como a sua execução, instalação e manutenção; 
• Aumentar sistemas de controlo de tráfego e normas de monitorização  
• Operação e ajuste, incluindo operações diárias, manutenção do sistema, avaliação corrente 

(de benefícios para o trânsito, poluição, segurança rodoviária e custos) e ajustes 
necessários  

INVESTIMENTO 
Consoante o tipo de programa, o investimento poderá ser de médio a elevado.  

No caso da zona de baixas emissões o investimento poderá ser reduzido para a administração 
pública, mas será elevado para os sectores privados. Neste caso poderá pensar-se em incentivos 
públicos, mas isto fará aumentar o nível de investimento público. 

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Limitar acesso de autocarros turísticos ao centro da cidade 
Autocarros turísticos que entrem em Ravenna terão de estacionar em 
estacionamentos específicos identificados como plataformas multimodais 
e pagar um bilhete de acesso. Os passageiros de cruzeiros têm pouco 

tempo para visitar o centro da cidade, os seus autocarros continuarão a estacionar próximo da 
estação num local preferencial. Mais, não terão de pagar o bilhete. Esta ação está prevista no 
SUMP e terá um impacto direto na mobilidade dos passageiros de cruzeiros. 

Introduzir zonas de baixas emissões  
Via haver uma cona de baixas emissões no Porto Corsini (a área perto do 
terminal de cruzeiros) através de ações graduais para limitar a circulação 

dos veículos pesados mais poluentes, incluindo os autocarros que transferem os passageiros de 
cruzeiros, que terão de cumprir normas ambientais mais exigentes. Em 2020, segundo disposições 
da Região Emilia Romagna, que prevê a substituição de todos os autocarros EURO 2 dedicados aos 
transportes públicos locais, os passageiros de cruzeiros serão transportados por veículos de 
categoria EURO 3 ou superior. A cada 4 anos, segundo os cenários SUMP, a categoria mínima de 
emissões para o acesso ao Porto Corsini será atualizada para contribuir para a redução de 
emissões poluentes oriundas da transferência de passageiros de cruzeiros. A médio e longo prazo, 
após a construção de uma instalação de armazenamento de LNG no Porto Corsini, calcula-se que 
parte da frota de autocarros dedicados ao transporte dos navios de cruzeiro será movida a LNG 
e/ou eletricidade. 
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OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
CIVITAS Visão 06 - regras de acesso para um transporte mais limpo e melhor 
CIVITAS Recomendação Política nota 04 – integração de estacionamento e gestão de acessos 
Caso de Valletta (Malta) 
 Caso de Londres (Reino Unido)   
 Caso de Estocolmo (Suécia)  
 Caso de Milão (Itália)  

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Asian Development Bank 
(2015),  Introduction to Congestion Charging:  A Guide for Practitioners in Developing Cities, 
disponível em https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159940/introduction-
congestion-charging  

 
  

http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_06_access_regulations_to_facilitate_cleaner_and_better_transport.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_04_access_management_and_parking.pdf
http://www.eltis.org/discover/case-studies/vallettas-pioneering-congestion-charge-malta
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
http://www.transportportal.se/swopec/cts2014-7.pdf
http://www.eltis.org/discover/case-studies/area-c-milan-pollution-charge-congestion-charge-italy
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159940/introduction-congestion-charging.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159940/introduction-congestion-charging.pdf
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13. MELHORAR A GESTÃO DO ESTACIONAMENTO 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Os destinos de cruzeiros são muito afetados pelos congestionamentos causados por autocarros de 
turismo e vaivéns, que levam os passageiros de cruzeiros para as principais atrações turísticas da 
cidade ou em excursões de um dia pela cidade. Quando aos fluxos de tráfego gerados por 
autocarros de turistas na cidade, importa assinalar que normalmente os autocarros levam os 
passageiros tão perto quanto possível do destino devido ao tempo limitado que estes têm para 
visitar a cidade e normalmente levam muito tempo a largar todos os passageiros.  
É necessária uma estratégia para estacionamento de autocarros ed turismo para contrabalançar o 
seu impacto negativo nos fluxos de trânsito local e na qualidade do ar com a necessidade de 
garantir estacionamento dedicado para esses autocarros mais longe das atrações, onde o 
congestionamento se torna crítico. Neste contexto, devem criar-se dois tipos de lugar de 
estacionamento: de curta e de longa duração. O estacionamento de curta duração deve estar mais 
perto das atrações turísticas e ter uma rotação elevada e um tempo de estacionamento limitado, 
servindo apenas para pegar e largar passageiros de cruzeiros. Por outro lado, o estacionamento de 
longa duração serve para apoiar o de curta duração, criando um local onde os autocarros podem 
estacionar após largar os turistas, enquanto aguardam o seu regresso. O estacionamento de longa 
duração deve servir uma área maior do que o de curta duração e deve estar em locais onde não há 
problemas de congestionamento. A quantidade de lugares necessários para cada área turística 
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deve ser calculada em função da capacidade máxima que tal área pode receber em termos de 
número de turistas. 

RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 
É a câmara municipal que deve regular o estacionamento de transporte de turistas. 
A câmara municipal deve estudar os locais de criação destes dois tipos de estacionamento e a 
capacidade a oferecer. Os operadores de autocarros de turismo devem estar envolvidos neste 
processo para que as suas necessidades sejam acauteladas sem comprometer o tráfego ou a 
qualidade de vida da cidade. Uma vez aplicado, é essencial que haja controlo para que as normas 
sejam cumpridas. 

INVESTIMENTO 
O investimento depende dos locais escolhidos e da necessidade de intervenções. Se não for 
necessária muita intervenção, o investimento será reduzido, quando senão poderá ser 
considerável. 

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

Regular o estacionamento de transporte de turistas  
Vai ser criada uma área de estacionamento de curta duração para largada e 
recolha de passageiros associada a uma área de longa duração. As áreas de 

curta duração serão próximas das atrações para que os passageiros com mobilidade reduzida 
possam facilmente ter acesso. Deve prever-se tempo suficiente para que as operações se 
concluam com tranquilidade e para que haja rotação (p.ex 5 minutos). Após largar os passageiros, 
os autocarros dirigem-se para as áreas de longa-duração, que devem servir áreas turísticas 
estratégicas e vários pontos de estacionamento de curta duração, e em seguida voltam a ir buscar 
os passageiros no final da sua visita. O tempo de estacionamento nestas áreas deverá ser 
adequado à sua capacidade e ao número de pontos de curta duração que servem (p.ex: até duas 
horas).  
 

menos congestionamento em áreas críticas 
menos gases de efeito de estufa e menos poluição 
atmosférica 

mais qualidade de vida nas cidades em 
termos de redução de poluição 
atmosférica e sonora. 
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OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS solução de mobilidade: Melhorar a gestão do estacionamento 
 CIVITAS solução de mobilidade: Desenvolver uma estratégia de estacionamento 
 CIVITAS Recomendação Política nota 04 – Integração de estacionamento e gestão de acesso 

 
   

http://civitas.eu/measure/improving-parking-management
http://civitas.eu/measure/developing-parking-strategy
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_04_access_management_and_parking.pdf
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14. SOLUÇÕES TIC E SISTEMAS DE ORIENTAÇÃO PARAPASSAGEIROS DE CRUZEIROS 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
Deve haver alternativas e instrumentos de mobilidade específicos dedicados aos passageiros de 
cruzeiros que preferem a opção de visita faça-você-mesmo e excursões organizadas, escapando às 
multidões e que procuram algo que não é oferecido nas rotas turísticas tradicionais.  
Neste contexto podem escolher-se soluções TIC que possam conduzir as pessoas através de um 
ambiente físico e frequentemente desconhecido, aumentando assim o seu conhecimento e 
experiências do espaço que visitam. São um convite para os passageiros de cruzeiros partirem a 
explorar a cidade a pé, respondendo a necessidades básicas de navegação, identificação e 
informação. As soluções TIC podem ainda representar uma oportunidade para os passageiros de 
cruzeiros, ao dar-lhes informação em tempo real sobre como chegar às atrações turísticas e 
culturais, estimulando o recurso a meios de transporte sustentáveis e serviços de transportes 
públicos eficientes.  
Por um lado, as soluções TIC tais como sistemas de transporte inteligentes (ITS) podem ajudar os 
passageiros de cruzeiros a receber informação sobre trânsito e o funcionamento dos serviços de 
transporte, ajudando-os a fazer as escolhas mais informadas, levando assim a uma utilização mais 
segura, coordenada e “inteligente” das redes de transporte disponíveis.  
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Por outro lado, sistemas de orientação dão mapas, orientações e símbolos universais aos peões 
para os ajudar a chegar aos seus destinos.  

ao tornar a informação mais acessível e mais fácil de compreender, reduz-se a hipótese de 
confusão e contribuem para melhorar e enriquecer as experiências dos peões na cidade. De um 
ponto de vista da execução, dá-se atenção a onde a informação é transmitida e não apenas à 
forma como tal acontece. A informação pode ser disseminada de forma adequada e bem-sucedida 
através de instalações nas ruas (p.ex. monitores interativos, kiosks, totens, e painéis) e/ou através 
de canais digitais (p.ex. aplicações móveis). Os sistemas podem suportar navegação para peões e 
para ciclistas e para pessoas em cadeiras de rodas (neste caso recomenda-se que as instruções 
sejam revistas por alguém de uma associação de pessoas com deficiências). O ambiente pedonal 
deverá ser adequado, conveniente, agradável, ligado, confortável e seguro, pelo que poderá ser 
útil complementar as áreas pedonais com redução da velocidade de circulação automóvel. 

RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS A CURTO E MÉDIO PRAZO  RESULTADOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

PASSOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO 

Tem de ser a cidade/município a lançar esta iniciativa, mas as medidas concretas podem ser 
executadas por operadores privados (agências de mobilidade, empresas TIC, serviços públicos) 
como acordo da câmara municipal. No caso de sistemas de transportes inteligentes a empresa 
pública de transportes deverá estar diretamente envolvida.   

INVESTIMENTO 
O nível de investimento poderá ser entre baixo e médio, consoante a extensão do 
desenvolvimento de soluções de trânsito e o número de plataformas em que se vai disponibilizar a 
aplicação. 

REFERÊNCIAS DOS PLANOS DE TRANSPORTE DE BAIXO CARBONO DO LOCATIONS 

instalar painel informativo no terminal de passageiros 
Esta medida envolve instalar um painel informativo no Terminal de 
passageiros próximo do ancoradouro dos cruzeiros no molhe. O painel deverá 

incluir informação sobre atrações turísticas na cidade e sobre formas de lá chegar. O painel irá 
promover meios de transporte alternativos como scooters elétricas, embarcação tradicional 

menos veículos privados nas áreas urbanas dos destinos 
de cruzeiros tanto vindos do exterior como dos 
residentes.  
menos poluição atmosférica e sonora.  
mais possibilidades de passeios a pé para passageiros de 
cruzeiros, turistas e residentes 

menos congestionamento nos 
transportes públicos 
menos congestionamento na via pública 
bairros mais seguros 
mudança de hábitos e comportamentos 
no tráfego da população local 
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vaivém, caminhadas, etc. O painel poderá ser interativo, com informação fixa ou variável. Tendo 
em conta a quantidade de informação, propõe-se a instalação de um painel interativo, p.ex. ecrã 
táctil, para que o passageiro possa selecionar que informação quer ver e explorar em maior 
pormenor. Este painel interativo apresenta muita informação em pouco tempo e dá aos 
passageiros tudo aquilo de que necessitam para conhecer a cidade pelos seus próprios meios. 

Desenvolver uma aplicação para turistas de cruzeiro incluindo todos os 
pontos de atração e atividades  
Em Durres vai desenvolver-se uma aplicação para turistas de cruzeiros em 

colaboração com autoridades de turismo locais e operadores privados, para promover uma série 
de “rotas temáticas turísticas” na cidade, com base em vários critérios (p.ex. “cozinha tradicional” 
etc.). A aplicação para informar os passageiros de cruzeiros é um instrumento mais acessível e 
mais prático do que outros meios de informação. O instrumento mostrará ainda rotas diferentes, 
segundo critérios definidos pelos passageiros de cruzeiros, tornando-a uma medida única para a 
área loca.  

Desenvolver uma aplicação para orientação na cidade  
Em Trieste vai ser desenvolvida uma aplicação de orientação para dar aos passageiros 
de cruzeiros e turistas informação mais pormenorizada acerca dos principais locais 
históricos e culturais e para promover a utilização de soluções de Transporte de Baixo 

Carbono. Esta aplicação é um instrumento útil para orientar turistas, fornecendo informação fácil, 
mas completa e atual sobre como se deslocar na cidade, incluindo informação sobre o património 
cultural da cidade e sobre itinerários perto de locais históricos. A aplicação será de 
descarregamento livre a partir de sites de informação para turistas, ajudando assim os turistas a 
deslocar-se na cidade, sobretudo para aqueles que não dispõem de muito tempo e que precisam 
de informação célere para poderem passear a pé. 

Promover pontos de interesse turístico alternativos  
Quando o navio atraca distribuem-se mapas específicos aos passageiros de 
cruzeiros, possivelmente adaptados de mapas já existentes. O objetivo é 

salientar pontos de interesse alternativos personalizados na cidade (tais como eventos artísticos 
ou edifícios temáticos). É importante que esteja a uma distância acessível do porto segundo as 
preferências definidas pelos grupos ou indivíduos. Há rotas variadas e são concebidas a partir das 
escolhas dos turistas, o que ajuda a evitar sobreposições e congestionamentos nas ruas principais 
do centro histórico. Isto faz-se de duas formas: Em primeiro lugar, do porto às principais atrações, 
as rotas usam ruas secundárias, tão equipadas como as principais, mas com menos turistas. 
Segundo, do porto até atrações alternativas, rotas circulares pormenorizadas adequadas ao tempo 
disponível com pontos de partida diferentes umas das outras. Pode utilizar-se as inúmeras 
paragens de autocarros vaivéns para distribuir os grupos de passageiros, consoante os itinerários 
pré-selecionados. Com esta medida, os passageiros de cruzeiros poderão visitar a cidade seguindo 
rotas circulares personalizadas, enquanto controlam o tempo e esforço envidados, já que o tempo 
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de caminhada (em minutos) e as distâncias (em metros) estão incluídos de forma intuitiva. A 
sinalética nas ruas serve de reforço para a informação dos mapas para facilitar a mobilidade dos 
passageiros.  
Os requisitos financeiros poderão ser resolvidos com a venda de publicidade a comércio local, 
mormente a lojas e restaurantes para cada itinerário que vá melhorar a experiência dos 
passageiros. Adicionalmente, o desenho do mapa deverá aproveitar o mapa já existente “Málaga 
en 8 horas” para reduzir custos de execução. 

Fornecer informação sobre tempo e distância  
Em Málaga vai ser criada uma rede urbana de sinalética integrada em redor do 
porto e áreas turísticas para indicar de forma fácil e multilingue a distância – em 
metros – e o tempo – em minutos – até às atrações mais próximas. Esta rede de 

sinalética corresponde à informação e recomendações dadas aos passageiros de cruzeiros, e 
turistas em geral, por meios institucionais (mapas, internet, aplicações, etc.), para que os 
passageiros na rua descubram uma forma clara e intuitiva de passear enquanto controlam o 
tempo limitado de que dispõem. É por isto que é necessário a conceção de itinerários de passeio 
descritos na medida anterior antes de se instalar a sinalética, já que a informação constante 
ajudará o passageiro do cruzeiro a escolher atrações alternativos e caminhos por vias alternativas.  
Assim, as rotas, tempos, distâncias, destinos e até cores devem ser idênticos na sinalética e nos 
instrumentos disponibilizados aos visitantes.  

OUTROS RECURSOS/EXEMPLOS/REFERÊNCIAS 
 CIVITAS Visão 14 - Informação em tempo real para transportes públicos  
 CIVITAS Visão 08 - O grande potencial da caminhada 
 CIVITAS Recomendação Política nota 10 – sistemas de informação inovadores para transportes 

públicos 
 Projeto SIMPLA (Horizonte 2020): pacote chave na mão 4.5 - aplicações TIC para soluções de 
transporte eficientes e integradas 
 Projeto SOLUTIONS: - Handout - Cluster 1: Transportes públicos 
 Sign Research Fundation: Planeamento de Orientação Urbana e Manual de Aplicação  
 Caso de Pontevedra: “Metrominuto” (Espanha) 
 Caso de Emilia Romagna: “MyCicero” (Itália)  

 
 
 
 

 
 
 

http://civitas.eu/content/civitas-insight-14-real-time-information-public-transport
http://civitas.eu/content/civitas-insight-08-high-potential-walking
http://civitas.eu/content/civitas-insight-08-high-potential-walking
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_09_public_transport_information_0.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_09_public_transport_information_0.pdf
http://www.simpla-project.eu/en/guidelines/turn-key-energy-saving-packages/ict-applications-for-efficient-and-integrated-transport-solutions/
http://www.simpla-project.eu/en/guidelines/turn-key-energy-saving-packages/ict-applications-for-efficient-and-integrated-transport-solutions/
http://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/7.1_public_transportcluster_1_handout_solutions.pdf
http://www.signresearch.org/wp-content/uploads/Urban-Wayfinding-Planning-and-Implementation-Manual.pdf
http://www.signresearch.org/wp-content/uploads/Urban-Wayfinding-Planning-and-Implementation-Manual.pdf
http://www.pontevedra.gal/publicacions/Metrominuto/esp/files/assets/common/downloads/publication.pdf.
https://www.mycicero.it/
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