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Há 5,8 mil milhões para reabilitação urbana e mobilidade sustentável
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Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente diz que cerca de 20% do dinheiro destina-se à mobilidade sustentável e o restante à

reabilitação urbana.
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O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes. Foto: D.R.
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O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente afirmou esta segunda-feira que existem 5.780 milhões de euros, provenientes de fundos e de

investimento de promotores, para projetos de reabilitação urbana e de mobilidade sustentável num prazo de dez anos.

Segundo José Mendes, dos mais de cinco mil milhões de euros disponíveis, “20% orienta-se para a mobilidade sustentável e o restante para a

reabilitação urbana”.
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“Mais do que um desafio, acredito que está aqui uma grande oportunidade, uma oportunidade para mudarmos o país – e é para isso que

serve um Programa Nacional de Reformas -, mas também uma oportunidade para os agentes, para os municípios, para os operadores

privados de expandirem o seu negócio, de criarem emprego e de criarem riqueza em Portugal”, afirmou.

José Mendes lembrou que existem seis programas na área da reabilitação urbana: o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e

Revitalização Urbanas (IFRRU 2020), os instrumentos para áreas urbanas (PEDU e PARU), o Casa Eficiente, o programa de eficiência

energética nos bairros sociais, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) e o Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível.

Na área da mobilidade sustentável, os cinco programas em curso são a descentralização do setor dos transportes urbanos, a descarbonização

da frota de transportes públicos, a expansão das redes do Metro de Lisboa e do Metro do Porto, o programa de Mobilidade Elétrica e o

programa de Mobilidade Suave.
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