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O QUE É O PART?

O PART é um programa de financiamento das
autoridades de transporte para a implementação e
desenvolvimento de medidas de apoio à redução
tarifária nos sistemas de transporte público coletivo
de passageiros, bem como para o aumento da oferta
de serviço e a expansão da rede.

O PART é financiado pelo Fundo Ambiental, nos
termos definidos no Decreto-Lei n.º 6-B/2021, de
15 de janeiro.

CONSULTA
MAIS INFORMAÇÃO EM:
WWW.CIMAT.PT/TRANSPORTES
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OBJETIVOS
No sentido de garantir a realização do transporte
público coletivo de passageiro no Alto Tâmega, no
contexto da pandemia COVID-19, o PART2021 visa a
atribuição de financiamento na compensação dos
operadores de transportes pela realização dos
serviços essenciais.
O PART tem por objetivo “combater as
externalidades negativas associadas à mobilidade,
nomeadamente:

congestionamento
01

emissão de gases de efeito de estufa
02

poluição atmosférica
03

ruído
04

consumo de energia
05

exclusão social
06
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MUDANÇA DE PARADIGMA

O PART em contexto pandémico, tem sido um
instrumento essencial para a Autoridade de
Transportes do Alto Tâmega, garantir os
transportes essenciais à mobilidade dos
cidadãos, fazendo uso das verbas destinadas
ao nosso território, para financiamento da
atribuição de compensações aos operadores
de transportes.

COMBATER A PANDEMIA

Tem sido possível a utilização das verbas
alocadas ao Programa de Apoio à Redução
Tarifária, de forma adaptada aos
circunstancialismos de cada território, e desta
forma implementar os serviços de
transportes públicos que efetivamente são
necessários na região do Alto Tâmega,
respondendo assim às limitações e
determinações de saúde pública e aos seus
efeitos na sustentabilidade no setor, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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O HISTÓRICO DO PART 2019 E 2020

O ano de 2019 foi o primeiro de implementação do
Programa de apoio à redução tarifária nos
transportes públicos.
No PART2019, no Alto Tâmega, a tipologia das
medidas adoptadas pela Comunidade Intermunicipal
para a repartição das dotações seguiu os seguintes
moldes:

Apoio à redução tarifária ou à gratuitidade para
grupos alvo específicos;
Pretendeu-se comparticipar com um valor fixo
mensal de 16€, todos os alunos do Alto Tâmega
aderentes ao 4_18 . A aplicar em período escolar e
até final do ano civil de 2019.
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APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA OU
À GRATUITIDADE PARA GRUPOS
ALVO ESPECÍFICOS;

PART2020
MEDIDAS DE REDUÇÃO TARIFÁRIA
As medidas de redução tarifária aplicadas pela Autoridade de Transportes da Comunidade Intermunicipal do
Alto Tâmega para o ano de 2020, visaram atrair passageiros para o transporte coletivo, com foco nos
estudantes do Alto Tâmega, apoiar as pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a
60%, e ainda garantir as linhas de serviço público de transporte de passageiros consideradas essencial para a
população do Alto Tâmega, no contexto e durante a vigência do Estado de Emergência, decretado pelo D.L.
14-A/2020, de 18 de março, face á situação de calamidade pública causada pela pandemia COVID-19.
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PART2021
TRANSPORTE PÚBLICO
NO ALTO TÂMEGA
EM TEMPOS DE PANDEMIA
O plano de aplicação do PART2021 tem como pilar
central, garantir os serviços essenciais de
transporte público coletivo de passageiros,
utilizando para isso as verbas destinadas ao Alto
Tâmega, para efetuar compensações aos
operadores de transporte pela realização dos
serviços essenciais, decorrentes das medidas
excecionais de proteção da saúde pública adotadas
que produzem efeitos desde a declaração do estado
de emergência, que sejam deficitários do ponto de
vista da cobertura dos gastos operacionais pelas
receitas da venda de títulos de transporte, até ao
final do ano de 2021.
Medidas de financiamento dos serviços de
transporte, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º
6-B/2021, de 15 de janeiro.
No ano de 2021 não se aplicam as tipologias de
medidas de redução tarifárias, de modo a que as
autoridades de transportes possam garantir as
obrigações de serviço público inerentes à prestação
do serviço público de transporte de passageiros.
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ENQUADRAMENTO DO PART2021

contexto pandémico
01

garante da mobilidade dos cidadãos
02

03

sustentabilidade no setor dos
transportes
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ALTO TÂMEGA

COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL
DO ALTO TAMÊGA

MAIS INFORMAÇÃO EM:
WWW.CIMAT.PT/TRANSPORTES

