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É uma campanha europeia que 
decorre, anualmente, de 16 a 22 de 
Setembro. Proporciona às cidades 
uma oportunidade de experimentar 
alternativas de transporte sustentáveis. 
Ao incentivar as pessoas a escolher 
modos de transporte sustentáveis, como 
caminhar e andar de bicicleta, podemos 

reduzir as nossas emissões de carbono, 
melhorar a qualidade do nosso ar e 
tornar as nossas cidades, locais mais 
agradáveis para se viver e trabalhar. Até 
hoje, 2018 foi o ano de maior sucesso da 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE, 
com quase 2.800 cidades e vilas a 
participarem.

Registe as suas ações e eventos em www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Sobre a SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE



#walkwithus

Caminhar e Pedalar em Segurança
Embora os nossos corpos estejam 
concebidos para se moverem, temos imensa 
dificuldade em encontrar tempo para nos 
mantermos ativos. e Grande parte da nossa 
rotina diária é feita sentados: no trânsito, à 
mesa ou, em frente a um écran. Mas como 
seria se tivéssemos a oportunidade de 
incluir o exercício físico no nosso dia-a-dia e 
ao mesmo tempo economizar dinheiro?

Esta edição, com o tema inspirador 
“Caminhar e Pedalar em Segurança” e sob 
o slogan “Caminha connosco” pretende 
evidenciar que caminhar e pedalar, em 
segurança, traz muitos benefícios, quer 
sejam à nossa saúde e ao Ambiente, como 
também à nossa conta bancária!

Modos de transporte ativos, como andar 
a pé e a utilização da bicicleta, são livres 
de emissões e contribuem fortemente 
para manter os nossos corações e corpos 
saudáveis.
As cidades que promovem a caminhada e o 
uso da bicicleta como formas de mobilidade 
em vez do uso do automóvel particular, 
são cidades mais atraentes, têm menos 
congestionamento e apresentam uma maior 
qualidade de vida.
Quanto aos benefícios de “pedalar”, para 
a nossa saúde, estudos mostram que os 
regulares utilizadores de bicicleta vivem em 
média mais dois anos do que aqueles que 
não o fazem e são, também, mais saudáveis 
tirando menos 15% de dias por motivo de 
doença, no trabalho. No caso de andar a 
pé, e no caso de 25 minutos de caminhada 
rápida por dia, pode adicionar até sete anos 
à sua vida!

Para mais informações consulte:
www.mobilityweek.eu/theme-2019



MOBILITYACTIONS

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Pretende participar na SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE para além de 16 a 
22 de Setembro?

Para mais informações consulte 
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

Empresas, ONG, escolas e quem 
desejar participar na campanha 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE 
são encorajados a registar a sua 
MOBILITYACTION online.

Ao contrário da participação na 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE, 
as MOBILITYACTIONS podem ser 
realizadas durante todo o ano e, como 
tal, registadas online em qualquer 
altura. Partilhe com todos nós quais 
são as ações que está a desenvolver 
para incentivar, caminhar e pedalar em 
segurança! 



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Prémios de Mobilidade Sustentável
Os Prémios da 
S E M A N A E U R O P E I A D A M O B I L I D A D E 
reconhecem o trabalho desenvolvido pelas 
Câmaras Municiais (candidatas) na organização 
do mais impressionante conjunto de ações, entre 
16 e 22 de setembro. Estes prémios dividem-se em 
duas categorias: uma para municípios com mais 
de 50.000 habitantes, as “large cities” e outra para 
municípios com um número inferior, as “small cities”. 
O Prémio PMUS galardoa as autoridades locais 
e regionais pela excelência no planeamento da 
mobilidade urbana sustentável.

LISBOA  
PORTUGAL

VENCEDORA   
“Large Municipalities”

Posjetite našu YouTube stranicu i pogledajte naše video snimke dodjele nagrada: 

Os vencedores do 
Prémio de Mobilidade 
Sustentável 2018 
são:

GRANDE 
MANCHESTER  
REINO UNIDO

7º Prémio PMUS

LINDAU   
ALEMANHA

VENCEDORA   
“Small Municipalities”



Mais Informações

www.mobilityweek.eu
Secretariado Europeu
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Bruxelas – BÉLGICA
Tel: +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Pode fazer download de publicações e ferramentas para a organização da sua 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE, no portal europeu e/ou no portal da Agência 
Portuguesa do Ambiente
.
Alguma dúvida? Entre em contato com o Secretariado Europeu ou com o seu
Coordenador Nacional: www.mobilityweek.eu/contact

Com o apoio político e financeiro de:
COMISSÃO EUROPEIA
Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes
Jean-André de Mot 28
B-1049 Bruxelas – BÉLGICA
www.ec.europa.eu/transport
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