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Semana da Mobilidade

Prémio SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE

O Prémio SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE
pretende valorizar o trabalho desenvolvido pelas
autoridades locais no âmbito da iniciativa SE-
MANAEUROPEIADAMOBILIDADE. Com este
prémio pretende-se promover campanhas bem-
sucedidas e sensibilizar para a necessidade de
acções locais na área da mobilidade urbana sus-
tentável. As cidades e vilas finalistas são convi-
dadas para uma cerimónia em Bruxelas e são
destacadas em várias publicações. Para além da
entrega do galardão ao município vencedor na
área dos transportes urbanos sustentáveis na
Europa, é ainda entregue um vídeo promocional
das acções desenvolvidas.

Na edição de 2015 do Prémio SEMANAEU-
ROPEIADAMOBILIDADE, foram seleccionadas

três cidades finalistas. Um júri composto por
peritos na área da mobilidade urbana seleccio-
nou a cidade que mais fez para promover a mo-
bilidade sustentável e a consciência dos cida-
dãos nesse sentido. Seguem abaixo os critérios
que conduziram no ano passado à seriação das
três cidades finalistas e da cidade vencedora.

Lisboa
Lisboa foi nomeada em 2015 pela primeira

vez para a lista dos três finalistas. Na corrida ao
prémio, a capital portuguesa organizou uma
semana de actividades direccionada para dife-
rentes públicos-alvo. Por exemplo, os trabalha-
dores foram desafiados a participar em jogos
e os residentes convidados a participar em fó-

runs de discussão sobre o tema da Semana
Europeia da Mobilidade. Alguns destes eventos
foram feitos no âmbito de projectos europeus,
como o MOBI que promove a mobilidade inte-
ligente dos trabalhadores. Esta cidade também
organizou dois Dias Sem Carros.

Lisboa revelou-se exemplar quer na promo-
ção de actividades durante a Semana Europeia
da Mobilidade, quer na implementação de me-
didas permanentes. Esta cidade promoveu a
acessibilidade (percursos pedestres e eleva-
dores) e infraestruturas para bicicletas (esca-
das com calhas bike-friendly, estacionamentos
para bicicletas, etc.). A frota de transportes
também foi renovada no sentido de incluir no-
vos veículos ligeiros eléctricos.

Palma de Maiorca
Palma de Maiorca celebrou o Dia Sem Carros

com uma vasta gama de actividades, incluindo
uma competição fotográfica, workshops sobre
manutenção de bicicletas, um mercado de ar-
tesanato, um concerto de jazz, actividades li-
gadas ao desporto e à saúde, entre outras. No
Dia Sem Carros uma grande parte da cidade
foi fechada aos veículos motorizados.

Palma de Maiorca empenhou um esforço
notável no desenvolvimento do seu Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável. Em 2013 esta
cidade apresentou a primeira versão do plano,
em 2014 finalizou o plano e em 2015 aprovou-
o. Algumas medidas já foram implementadas,
tais como uma nova ciclovia e um estaciona-
mento para 72 bicicletas. Com a liderança ac-

tiva do presidente da câmara, a cidade realizou
um inquérito sobre mobilidade, estabeleceu
parcerias locais e envolveu os cidadãos através
de anúncios nos jornais.

Múrcia – a cidade vencedora do Prémio
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE 2015

Múrcia implementou uma iniciativa perma-
nente de integração das bicicletas com os
transportes públicos (foto), iniciativa esta que
se enquadrou perfeitamente no tema da Se-
mana Europeia da Mobilidade de 2015 – a in-
termodalidade. Esta cidade tem uma aborda-
gem inovadora no que toca à e-mobilidade in-
termodal, complementada com e-bicicletas e
e-scooters, tendo atraído uma série de segui-
dores entre os residentes da cidade. Múrcia
tem uma boa estratégia para recompensar as
melhores práticas em viagens pendulares, com
um esquema eficiente de transportes públicos.
Pessoas com mobilidade reduzida também re-
cebem uma atenção especial. O presidente da
câmara e vários políticos participaram em reu-
niões com os residentes.

Múrcia celebrou o Dia Sem Carros e testou
a conversão de uma das ruas principais em
rua pedonal. Um total de seis mil pessoas par-
ticipou em eventos do Dia Sem Carros. As me-
didas permanentes implementadas pela ci-
dade incluem suportes para bicicletas nos au-
tocarros, a permissão de bicicletas dobráveis
dentro dos autocarros, a abertura das faixas
de autocarros aos ciclistas e a ampliação da
área de estacionamentos pagos para carros. |

O que é a Semana Europeia
da Mobilidade?

ASemana Europeia
da Mobilidade é a
campanha euro-
peia para a promo-

ção da mobilidade urbana sus-
tentável e decorre todos os
anos de 16 a 22 de Setembro,
desde 2002. Esta é uma ini-
ciativa da Comissão Europeia
e representa uma oportuni-
dade única para reflectir sobre
os desafios que as cidades e
vilas enfrentam de modo a fo-
mentar uma mudança no
comportamento dos cidadãos
e progredir rumo a uma es-
tratégia de transportes urba-
nos mais sustentável.

No âmbito da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade, as auto-
ridades locais são incentivadas
a organizar actividades de sen-
sibilização em relação a deter-
minados tópicos e um tema,

deslocação em bicicleta está
relacionada com todos os as-
pectos que constituem uma
“cidade habitável”. As bicicle-
tas poupam espaço e energia
e não provocam poluição so-
nora nem atmosférica. Con-
tribuem para a mobilidade
sustentável e o bem-estar, e
são eficientes e saudáveis. A
bicicleta assume portanto um
papel de destaque, represen-
tando também um impor-
tante aliado nas deslocações
pendulares intermodais.

Mobilidade Inteligente.
Economia Forte

Todos os anos, a Semana Eu-
ropeia da Mobilidade desen-
rola-se em torno de um tema.
O tema de 2016 é “Mobilidade
inteligente. Economia Forte”.

“A Semana Europeia da Mo-
bilidade deste ano incentiva-nos
a fazer uma reflexão sobre as
vantagens económicas dos mo-
dos de transporte mais susten-
táveis, como a bicicleta, andar
a pé, o transporte colectivo ou
público e, claro, os veículos me-
nos poluentes. E não vamos es-

quecer o potencial que as bici-
cletas de carga podem repre-
sentar na logística urbana! É
muitas vezes mais rápido e mais
agradável deslocar-se de bici-
cleta ou combinar diferentes
modos de transporte numa
única viagem. A boa notícia é
que isso também traz benefí-
cios económicos – mantém-nos
activos, o que melhora a saúde
e, ao mesmo tempo, reduz as
importações de petróleo e me-
lhora a qualidade do ar. Isso sig-
nifica que estas escolhas são o
melhor investimento para nós,
para as nossas vilas e cidades,
e para a economia em geral.
Todos beneficiam!”

Comissária Europeia dos
Transportes, Violeta Bulc

Este ano participam na Se-
mana Europeia da Mobilidade
cerca de 2000 cidades de 47
países. Em Portugal, partici-
pam 46 cidades e vilas. No dis-
trito de Aveiro participam
cinco municípios: Águeda, Oli-
veira de Azeméis, Oliveira do
Bairro, Sever do Vouga e Vale
de Cambra. |

da Mobilidade pretende-se que
os cidadãos e agentes locais
reflictam sobre a verdadeira
função das nossas ruas em
meio urbano e lancem oportu-
nidades para encontrar solu-

ções para problemas como a
poluição atmosférica e sonora
das cidades e vilas, o conges-
tionamento, os acidentes ro-
doviários, a ocupação do es-
paço público e os problemas
de saúde.

No que toca aos meios de
transporte sustentáveis, a

bem como a lançar e imple-
mentar medidas permanentes
que melhorem a situação dos

transportes sustentáveis na
respectiva cidade ou vila.

Durante a Semana Europeia

Esta é uma iniciativa
da CE e representa
uma oportunidade
única para reflectir
sobre os desafios 
que as cidades 
e vilas enfrentam
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