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Introdução ao manual
Este Manual contém todas as informações necessárias para as cidades 
planearem a organização da SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE de 16 a 
22 de setembro de 2019.

Inclui:

 � as Orientações temáticas para obter uma explicação do tema de 2019;
 � o Manual para os promotores locais da campanha que apresenta os 

requisitos para participar nesta iniciativa europeia.

O Manual começa com informações básicas sobre a campanha. Também 
inclui uma lista de ligações úteis no final do documento.

O objetivo desta publicação é inspirar os promotores locais da campanha 
a organizar atividades apelativas, a implementar medidas permanentes e 
pertinentes e a comemorar o Dia Sem Carros.

Inclui ainda um capítulo sobre como se candidatar aos Prémios 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE.

As cidades têm liberdade para adaptar estas diretrizes ao contexto local. 
As informações incluídas aqui não são exaustivas; são sempre bem-vindas 
novas ideias para completar este Manual.

Informações básicas sobre 
a campanha
A SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE realiza-se anualmente de 16 a 22 
de setembro. Esta iniciativa europeia incentiva as cidades a apresentarem 
e a promoverem medidas de transporte sustentável e a convidarem as 
pessoas a experimentar alternativas ao uso do automóvel.

A Comissão Europeia estabeleceu dois objetivos ambiciosos para a 
mobilidade urbana:

 � a eliminação gradual dos automóveis alimentados com combustível 
convencional até 2050, nas cidades;

 � o progresso para uma logística urbana com emissões zero nos 
principais centros urbanos até 2030.

A Comissária Europeia dos Transportes, Violeta Bulc, centra-se em quatro 
áreas prioritárias: inovação, digitalização, descarbonização e pessoas.

Desde a sua estreia em 2002, o impacte da 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE tem crescido regularmente, tanto na 
Europa como em todo o mundo. Em 2018, a campanha quebrou o recorde 
de participação; 2 792 cidades de 54 países organizaram atividades durante 
a semana.

Mais de metade das cidades participantes implementou medidas 
permanentes, perfazendo um total de 8 848, centrando-se principalmente 
na gestão da mobilidade, na acessibilidade e em equipamentos novos ou 
melhorados para bicicletas.

A semana culmina no Dia Sem Carros, quando as cidades participantes 
reservam uma ou várias áreas exclusivamente para peões, ciclistas e 
transportes públicos durante um dia inteiro. Em 2018, 1 153 cidades 
comemoraram o Dia Sem Carros.
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ORIENTAÇÕES TEMÁTICAS 
DE 2019

As orientações temáticas 
apresentam o tema da campanha 
deste ano e o slogan promocional 

(Caminha connosco!), os benefícios 
de caminhar e andar de bicicleta 

com segurança e as medidas 
políticas necessárias para tal e 

algumas ideias de atividades em 
torno do tema anual

7
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O tema deste ano: 
Caminha connosco! 

O lema da SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE em 2019 é: Caminha 
connosco! Este slogan lembra o tema deste ano «Caminhar e Pedalar 
em Segurança» dando especial destaque a um modo de transporte que é 
frequentemente negligenciado: andar a pé.  

Caminhar e pedalar, ambos modos de transporte ativos, são fundamentais 
para o futuro das nossas vilas e cidades, por toda a Europa. Há 50 anos, 
as pessoas só andavam a pé ou de bicicleta caso não pudessem comprar 
um automóvel. Atualmente, as cidades europeias já não podem suportar a  
excessiva dependência do automóvel. NÓS já não o podemos suportar.  

A campanha da SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE de 2019 incentiva as 
pessoas a escolher modos de transporte ativos ou a combinação andar a 
pé, de bicicleta e de transporte público. Para além da flexibilidade que tal 
proporciona, caminhar e pedalar têm muitos outros benefícios. O seu fácil 
acesso em termos económicos e sociais, a sua confiabilidade, a ausência 
de emissões e o impacte positivo na saúde, são alguns deles. Acima de 
tudo, as cidades onde a mobilidade ativa predomina, transformam-se.  

Para se beneficiar de todas estas vantagens, caminhar e pedalar têm que ser 
SER seguros e INSPIRAR segurança ao público. As autarquias devem 
assegurar infraestruturas rodoviárias nas quais os peões e 
ciclistas não sejam mais «utentes vulneráveis da 
estrada»,  possam deslocar-se sem perigo e sentir-
se em segurança a caminhar ou a pedalar. Cada 
vez mais pessoas optarão por estes modos de 
transporte se a rede rodoviária dedicar espaço 
suficiente para peões e ciclistas. À medida que 
as ruas se tornam mais seguras para caminhar e 
pedalar, as cidades tornam-se mais inclusivas, com 

muito mais espaço público acessível a todos, incluindo crianças e seus pais, 
idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com bagagem.

O investimento em infraestruturas seguras e confortáveis para modos de 
transporte ativos não é apenas um investimento para peões ou ciclistas: é 
um investimento para todos. As pessoas são peões quando andam até à 
paragem de autocarro, estação de comboio ou ao estacionamento, quando 
passeiam com amigos e familiares, quando visitam uma nova cidade ou, 
simplesmente, quando atravessam a rua para fazer compras ou visitar um 
vizinho. Uma infraestrutura segura e acessível é um investimento para a 
sociedade. 

E não podemos esquecer: somos TODOS responsáveis por respeitar e 
garantir a segurança de quem se desloca na estrada.  

Faça com que se possa caminhar e 
pedalar na sua cidade e esta será 
uma cidade onde se vive com prazer. 

Em 2019, Caminha connosco!
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Os benefícios de 
caminhar e pedalar
Caminhar e pedalar apresentam largos benefícios. 
Neste capítulo, os coordenadores locais da 
campanha encontrarão factos e números que lhes 
permitirão defender melhor o lema desta edição, 
caminhar e pedalar em segurança nas cidades.

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE

Em média, os ciclistas vivem mais dois anos do 
que os não-ciclistas e faltam 15% menos dias ao 
trabalho devido a doença1. 

Uma caminhada rápida de 25 minutos por dia 
aumenta sete anos à esperança de vida. Um estudo 
extensivo realizado na Noruega2 acompanhou 
um grupo de homens de 70 e 80 anos e concluiu 
que apenas 30 minutos de exercício diário, como 
andar de bicicleta, permitiam que aqueles homens 
vivessem até mais cinco anos em comparação 
com os homens que não praticavam qualquer 
atividade física.

1. CTC: Safety in Numbers. Halving the risks of cycling. https://
bit.ly/2EUEh86
2. Holme, I., & Anderssen, S. A. (2015). Increases in physical 
activity is as important as smoking cessation for reduction in total 
mortality in elderly men: 12 years of follow-up of the Oslo II study. 
British Journal of Sports Medicine, 49(11), 743-748.

25min

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

Uma pessoa que se desloca 8 km em bicicleta para 
o trabalho, quatro dias por semana, evita 3 220 km 
de condução por ano, o equivalente a 380 litros de 
gasolina e 750 kg de emissões de CO2

3. 

O facto de uma pessoa passar a fazer a pé cinco 
viagens inferiores a 2 km por semana em vez 
de utilizar o automóvel reduz a sua pegada de 
carbono 86 kg por ano (Potter 2004; referenciado 
pela Federação Europeia de Ciclistas).

Os automobilistas estão, geralmente, expostos a 
níveis de poluição duas vezes mais elevados do 
que os peões e os ciclistas4. A diferença deve-
se principalmente ao facto de que um ambiente 
fechado (como no interior de um automóvel) é 
propenso a uma maior concentração de poluentes 
no ar do que ao ar livre. Além disso, como a 
bicicleta é, frequentemente, o modo de mobilidade 
mais rápido nas áreas urbanas – sobretudo em 
horas de ponta – os ciclistas passam menos 
tempo no trânsito e, como tal, são menos afetados 
pela poluição. 

A poluição atmosférica anula os benefícios de 
pedalar e caminhar, para a saúde? Não, os 
benefícios para a saúde compensam os riscos. 
Um estudo demonstra que os benefícios de 
pedalar e caminhar, apenas são superados após 
7 horas de ciclismo ou 16 horas de caminhada 
num ambiente urbano médio. (Tainio ea. 2016)5

3. http://bit.ly/2L2zF3l
4. Dons, Evi & Int Panis, Luc & Van Poppel, Martine & Theunis, 
Jan & Wets, Geert. (2012). Personal exposure to Black Carbon in 
transport microenvironments. Atmospheric Environment.
5. Tainio, M., Nazelle, A. D., Gotschi, T., Rojas-Rueda, D., 
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BENEFÍCIOS SOCIAIS

As pessoas que vivem numa rua sem circulação 
automóvel conhecem melhor os seus vizinhos 
e entreajudam-se muito mais do que aquelas 
que vivem em ruas com trânsito intenso. Menos 
transportes motorizados nas zonas urbanas e 
mais modos de transporte ativos podem melhorar 
as ligações sociais e aumentar a interação da 
comunidade de vizinhança. (Fonte: Aldred/
Universidade de Westminster) 

No espaço ocupado por um automóvel podem 
andar 20 pessoas. (The Ramblers Association, 
2010)

Caminhar é uma parte fundamental de quase 
todas as viagens de transporte público, pelo 
que uma melhor infraestrutura pedonal beneficia 
os transportes públicos. Um estudo demonstra 
que uma cidade com uma rede viária orientada 
para os transportes públicos gera um aumento 
significativo de uma potencial procura de 
transportes públicos6.

Kahlmeier, S., Nieuwenhuijsen, M., Woodcock, J. (2016). Can 
Air Pollution Negate the Health Benefits of Cycling and Walking? 
Journal of Transport & Health, 3(2).
6. García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & 
Sá Marques, T. (2018). Analysing proximity to public transport: 
the role of Street network design. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 76, 102-130.

Transporte 
menos 

motorizado em 
áreas urbanas 
e modos mais 
ativos podem 

melhorar as 
conexões 
sociais e 

impulsionar a 
interação entre 

os vizinhos

BENEFÍCIOS DE SEGURANÇA

Os benefícios de andar de bicicleta para a saúde 
ultrapassam os riscos de segurança por um fator 
de 20 para 1.7 

A segurança em números: um número mais 
elevado de peões e ciclistas faz com que caminhar 
e andar de bicicleta seja mais seguro. Tal é 
justificado pelo facto de que, quanto maior for o 
seu número, maior é a expetativa dos condutores 
encontrarem peões e ciclistas. Por exemplo, 
o risco de incidente quando se caminha numa 
localidade onde existe duas vezes mais peões é 
reduzido 66%.8

Além disso, andar de bicicleta não é tão arriscado 
quanto se possa pensar. Se bem que cada 
fatalidade já seja demasiada, em média, no 
Reino Unido, por cada 32 milhões de quilómetros 
pedalados regista-se uma morte. Esta distância 
representa mais de 800 vezes a volta do mundo.9

Segundo os peritos na matéria,  devíamos 
caminhar diariamente pelo menos 6 000 passos 
para melhorar a saúde e 10 000 para perder peso. 
Parece muito, mas se caminhar para o trabalho e 
se se mantiver ativo durante todo o dia, atingirá 
esse número muito facilmente.

https://bit.ly/2JLZ0uy

7.  Mayer Hillman (1993) Cycling and the promotion of health, 
Policy Studies
8.  Jacobsen, P. L. (2003). Safety in numbers: More walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention, 9(3), 
205-209
9.  Federação Europeia de Ciclistas (ECF), https://bit.
ly/2NDaRkZ
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BENEFÍCIOS ECONÓMICOS

Ao tornar as ruas mais convidativas para peões 
e ciclistas proporciona-se um real benefício 
económico para o comércio local, restaurantes, 
etc. Existem inúmeros exemplos que comprovam 
que a redução da circulação automóvel, a redução 
dos lugares de estacionamento ou o encerramento 
de uma rua ao trânsito beneficia o comércio local. 

Por exemplo, desde a implantação do novo plano 
de mobilidade de Madrid com a regulação do 
acesso de veículos em zonas urbanas (UVAR), 
as compras efetuadas em dezembro de 2018 
aumentaram 9,5% na Gran Via (sem circulação 
automóvel), 8,6% em Madrid Central e 3,3% na 
área urbana em geral.10

De igual modo, no Reino Unido, um inquérito 
confirmou que, após a introdução de uma nova 
infraestrutura pedonal num distrito de Londres, 
66% dos peões declararam que compravam mais 
e 90% dos comerciantes locais concordaram que 
as alterações verificadas na rua resultaram num 
aumento geral das compras.11

Um estudo12 liderado pela Federação Francesa de 
Ciclistas (Fubicy) e pelo CNRS, com o apoio do 
governo francês, concluiu que os condutores de 

10. El Pais, El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid 
Central frente al 3,3% en el resto de la ciudad, 22. Januar 2019, 
https://bit.ly/2Hr8r6n + https://bit.ly/2EZVYU8
11. Living Streets, 2018, The Pedestrian Pound, http://bit.
ly/2FkfLgO
12.  Fubicy e ADEME, 2003, «Piétons et cyclistes dynamisent les 
commerces de centre-ville et de Proximité», estudo dirigido pela 
Fubicy, com a cooperação de ADEME. Dossier du vélo urbain n° 
6, agosto de 2003 – publicação Ademe n.° 4841

automóveis gastam, em média, apenas 53,7% do 
tempo despendido por peões nas lojas locais. Os 
ciclistas passam mais tempo nas lojas locais do 
que condutores de automóveis: em média 60,4% 
do tempo que os peões passam em lojas locais. 
Os peões e os ciclistas têm tendência a entrar 
nas lojas locais com mais frequência do que os 
condutores de automóveis.

Para além do benefício económico para as 
empresas locais, a mobilidade ativa também 
resulta em poupanças consideráveis para os 
particulares. Um estudo belga13 realizado a pedido 
do governo regional de Bruxelas, concluiu que 
o residente médio de Bruxelas que substitua um 
automóvel por uma bicicleta, pode poupar 2 853 
EUR por ano. Este montante inclui custos como 
a manutenção, os impostos e o combustível, mas 
exclui os custos de aquisição.

13.  Transport & Mobility Leuven. (2012). Impact et potentiel de 
l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 
2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Tempo gasto 
em lojas 

locais
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Medidas de longo 
prazo nas cidades 
europeias
O que podem fazer as autarquias locais para 
promover a utilização de modos de transporte 
ativos? Leia alguns exemplos de atividades e 
medidas que as cidades podem implementar. 

Nas cidades onde as distâncias são geralmente 
curtas, o potencial para se andar a pé ou de 
bicicleta é muito maior. Por exemplo, os londrinos 
efetuam, diariamente, quase 2,4 milhões de 
trajetos em transportes motorizados (automóvel, 
mota, táxi ou transporte público) que poderiam 
ser percorridos a pé (menos de 2 km). 40% destes 
trajetos, demoraria para a maioria das pessoas, 
menos de 10 minutos a pé. Um estudo identificou 
mais 1,2 milhões de trajetos motorizados que 
poderiam ser parcialmente percorridos a pé (por 
exemplo, conduzir ou apanhar o autocarro de/
para uma estação de comboio)14. 

A fim de se aproveitar todo este potencial devem 
efetuar-se investimentos em infraestruturas 
para andar a pé e de bicicleta. No entanto, 
uma preocupação dos decisores políticos e 
administrativos europeus é, criarem-se medidas 
a favor de caminhar e pedalar nas suas vilas ou 
cidades e estas, muitas vezes, poderem vir a 
provocar um maior congestionamento de trânsito. 
No entanto, vários estudos de caso publicados 
pelo projeto FLOW15 vêm demonstrar o contrário, 
que instalar infraestruturas para caminhar e 
pedalar diminui efetivamente o congestionamento 
de trânsito. A título de exemplo, em Estrasburgo, a 
introdução de melhores infraestruturas pedonais 
levou a uma diminuição de 40% na duração das 
viagens de autocarro. 
14.  Transport for London, 2017, Analysis of Walking Potential
15.  Flow Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

2.4 milhões de 
viagens diárias por modos 
motorizados

melhor 
infraestrutura 

para peões em 
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pessoas, 40% destes 
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Podem ser tomadas diversas medidas para promover o uso da bicicleta e a 
caminhada, e para tornar seguros estes modos de mobilidade.

PLANO PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Para planear consistentemente a prática de caminhar e pedalar nas cidades, 
alinhando estratégias para a utilização desses modos de transporte com a 
estratégia global de mobilidade urbana, é necessária a adoção de planos 
específicos. Estes documentos de planeamento podem fazer parte do plano 
de mobilidade urbana sustentável (PMUS) de uma cidade, ou ser integrados 
no mesmo.

Na Polónia, Cracóvia foi a primeira cidade a adotar em 1993 uma política 
de transportes sustentável, que visava uma melhor utilização do espaço 
e um tratamento equitativo dos diversos meios de transporte. Para esse 
efeito, a cidade foi dividida em três zonas (A, B e C). Todas as zonas A 
destinavam-se exclusivamente a peões e ciclistas, as zonas B permitiam 
acesso limitado aos veículos automóveis e as zonas C eram principalmente 
para a circulação automóvel. Verificou-se, em todas as zonas, um objetivo 
comum fundamental, tornar a cidade mais acessível para as pessoas com 
mobilidade reduzida. Para tal, Cracóvia implementou sistemas de informação 
de voz nos semáforos, alguns passeios foram rebaixados nos cruzamentos e 
instalaram-se elevadores nos principais cruzamentos com vários níveis. Em 
alguns passeios, adicionaram-se linhas táteis para indicar aos invisuais a 
existência de cruzamentos nas proximidades. Esta infraestrutura melhorada 
beneficiou todos os utilizadores, e não apenas as pessoas com mobilidade 
reduzida.16

O Cantão de Basileia, na Suíça, integrou andar a pé e de bicicleta como 
o ponto fulcral do seu plano de mobilidade urbana sustentável. Este 
documento estratégico compreende a combinação da implementação de 
infraestruturas e de medidas de sensibilização. Entre as medidas mais 
visíveis contam-se a criação de uma ponte pedonal simultaneamente para 

16. European Commission, 2017, Health Equity Pilot Project, Walkability in Kraków, http://bit.
ly/2L2NDCr
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utilizadores de bicicletas, por cima de um cruzamento perigoso, o aumento 
de estacionamento para bicicletas nas principais plataformas de transportes 
públicos, ou campanhas personalizadas de planeamento dos transportes. 

Por outro lado, no caso de Viena17, a atribuição de funções de «Responsável 
pela Caminhada» ou «Responsável pelo uso da bicicleta» a funcionários 
da administração municipal, pode ajudar a planear e coordenar melhor as 
ações e os planos de mobilidade ativa.

MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

Quando se fala de infraestruturas para peões e ciclistas é essencial prever 
a existência de ciclovias e passeios amplos, confortáveis, seguros e bem 
conservados.

No centro de Paris, foi criado um novo espaço de oito 
hectares sem automóveis ao longo do Rio Sena para 
caminhar, pedalar e lazer18. Até muito recentemente, 
a área era uma via rápida congestionada, ao longo 
do rio, com intensa circulação automóvel. Seis 
meses após a abertura do cais a ciclistas e peões, 
Paris registou menos 1 349 automóveis (28,8%) 
por dia, no centro da cidade (fevereiro de 2017 em 
comparação com 2016). Este projeto insere-se num 
contexto de largo investimento em ciclovias e na 
introdução de zonas extensas de 30 km/h, de «zonas 
de encontro» de 20 km/h e de áreas pedonais19. 

Infraestruturas para andar de bicicleta e caminhar não estão apenas reservadas 
às grandes cidades como Paris. Cidades mais pequenas como Vitoria-Gasteiz 
(Espanha), Groninga (Países Baixos) ou Graz (Áustria) estão a tomar medidas 
inovadoras para tornar a mobilidade ativa tão fácil e confortável quanto possível. 

17.  Cidade de Viena: https://bit.ly/2Gsa5kw
18.  Informação sobre Paris: https://bit.ly/2ZtFVpS
19.  Cidades sem partículas finas: https://bit.ly/2IRNv7J
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28.8%

Vitoria-Gasteiz foi pioneira na introdução do conceito 
de «superblocos»20. A cidade foi dividida num número 
de parcelas, no interior das quais foi dada prioridade 
às pessoas que se deslocam a pé ou de bicicleta. 
Os automóveis e os transportes públicos foram 
deslocados dos blocos para as estradas circundantes. 
Em 2014, após a implementação dos superblocos, 
Vitoria-Gasteiz atingiu uma quota modal de 67% para 
os modos de transporte ativos.21

Na cidade de Groninga, no norte dos Países 
Baixos, desde os anos 70 que foram desenvolvidas 
infraestruturas relacionadas com a utilização 
da bicicleta com o objetivo de dar relevante 
importância ao ciclista em detrimento do condutor 
de automóvel. As infraestruturas incluem várias 
«ruas para ciclistas», que são ruas projetadas para 
bicicletas, mas nas quais os automóveis também 
podem circular. Este tipo de infraestrutura melhora 
consideravelmente a segurança dos ciclistas. O 
município continua a apostar na inovação em termos 
de infraestrutura cicloviária com a introdução de 
ciclovias aquecidas e semáforos inteligentes que dão 
prioridade aos ciclistas22. De acordo com o governo 
dos Países Baixos, a percentagem da utilização da 
bicicleta em Groninga, como meio de transporte, 
atinge quase 50%23.

Em Graz, adotou-se uma estratégia global para a promoção da mobilidade 
ativa através do investimento em infraestrutura cicloviária e campanhas 
de informação. A rede de ciclismo da cidade é constituída por 123 km de 
ciclovias, além de 800 km de zonas 30 km/h amigáveis para bicicletas. A 
cidade de Graz também tem uma das maiores áreas pedonais contíguas do 

20.  Medidas CIVITAS: https://bit.ly/2UtcIrn
21.  EPOMM: https://bit.ly/2XGygCZ
22.  The Guardian, How Groningen invented a cycling, https://bit.ly/2emxN54
23.  Ministério da Infraestrutura e da Gestão da Água, 2018, Cycling Facts, https://bit.ly/2vqpzAF 
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mundo (6% do centro da cidade)24. Tal facto resulta numa elevada repartição 
modal entre o uso da bicicleta e o andar a pé: 20% para cada modo de 
transporte25.

Uma cidade de menor dimensão, Igoumenitsa (Grécia), vencedora do 
prémio da SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE em 2017, melhorou a sua 
rede cicloviária (criação de novas pistas e renovação, extensão, sinalização 
das existentes) e desenvolveu sistemas públicos de aluguer e partilha de 
bicicletas. O município também criou e ampliou as ruas pedonais, bem como 
melhorou passeios, cruzamentos e passadeiras. 

ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS

A disponibilidade de soluções adequadas para estacionamento de bicicletas 
é essencial para a promoção da sua utilização em meio urbano, para fazer 
ligação com os transportes públicos ou, simplesmente, para permitir que as 
pessoas andem no centro da cidade depois de aí terem chegado neste meio de 
transporte. 

Muitas cidades europeias estão a investir em instalações de estacionamento de 
bicicletas e, por vezes, criam estruturas de grande dimensão para dar resposta 
à procura. Em Utreque, na Holanda, por exemplo, o parque para bicicletas 
localizado sob a estação ferroviária terá capacidade para 12 500 bicicletas até 
ao final de 2020.26 Embora os resultados possam parecer menos espetaculares, 
as cidades búlgaras são muito ativas na instalação de novos parques para 
bicicletas dado que o regulamento nacional sobre o estacionamento impôs, 
desde 2016, a criação de estacionamentos para bicicletas em locais diferentes 
nas áreas urbanas. O regulamento aplica-se a áreas residenciais (1,5 lugares 
de estacionamento por apartamento), residências de estudantes (1 lugar de 
estacionamento por 2 camas), edifícios de escritórios (1 lugar de estacionamento 
por 100 m2 de escritórios), lojas (1 lugar de estacionamento por 35 m2) e, 
naturalmente, estações de transportes públicos (1 lugar de estacionamento por 

24.  SOOT free cities: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/graz 
25.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=1&list=1 
26. City of Utrecht: http://bit.ly/2MWtOPV

30 passageiros/hora)27 , entre outras imposições.

O design inovador de infraestruturas para estacionamento de bicicletas é uma 
característica das cidades europeias, tais como Hradec Králové, na República 
Checa, onde, em 2015, foi construída uma «torre de estacionamento»28. 
totalmente automatizada. A torre de sete andares disponibiliza estacionamento 
seguro para mais de 110 bicicletas num espaço de apenas 8 m x 8 m. A torre 
está próxima da estação ferroviária, de modo que o estacionamento está visível, 
e permite que os moradores viajem em segurança em modos de transporte 
sustentáveis. 

APLICAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS PARA 
CAMINHAR E PEDALAR

A utilização de aplicações móveis e de outros 
dispositivos eletrónicos pode ajudar as cidades a 
mobilizar as respetivas comunidades e fazer com 
que as pessoas andem mais a pé e de bicicleta. 
O município de Gdansk (Polónia) introduziu um 
jogo de mobilidade ativa em diversas escolas 
locais. Os alunos podiam registar as suas viagens 
a pé e de bicicleta, tocando com os seus cartões 

personalizados em sensores eletrónicos. Três meses após a campanha, o 
número de alunos que se deslocavam a pé para a escola atingiu 57,4%, 
em comparação com 48,4% antes da campanha29. Em Bolonha, a aplicação 
Bella Mossa30 recompensa os ciclistas e os peões com prémios como 
bilhetes de cinema ou a oferta de bebidas em bares parceiros. A aplicação 
permite ao município manter regularmente 15 000 utilizadores ativos.

A introdução de bicicletas elétricas contribui para promover a utilização 
da bicicleta em trajetos mais longos e torna o seu uso mais acessível, por 
exemplo, para os idosos. Incluindo bicicletas elétricas nas suas frotas de 

27.  ECF, 2018, Making Buildings Fit for Sustainable Mobility, https://bit.ly/2UKlPVF
28.  ENDURANCE, 2015, Bike Tower – Automatic Parking System for Bikes, https://bit.ly/2ICoE8y
29.  Ficha de informação SWITCH: https://bit.ly/2XFwvG5
30.  Boa prática REFORM https://bit.ly/2GuwwFS
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partilha de bicicletas públicas, as cidades podem disponibilizar bicicletas 
elétricas para todos. Dois excelentes exemplos são Milão, com o seu 
esquema BikeMi31, e Madrid, com o seu esquema BiciMAD32. Estas cidades 
disponibilizam, respetivamente, 1 150 e 2 028 bicicletas elétricas aos seus 
moradores. Enquanto a frota de Madrid é 100% elétrica, as bicicletas 
elétricas e as partilhadas convencionais de Milão partilham os mesmos 
pontos de recolha.

REGULAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO

31.  Sítio Web de BikeMi: https://bit.ly/2ZMTIam
32.  Sítio Web de BiciMAD: https://www.bicimad.com/index.php?s=que
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8% em Bolzano, o que representa 80% de todas as viagens sem automóvel no 
interior da cidade. Para ilustrar o que a iniciativa School Streets consegue 
impedir, em termos de congestionamento, é constatar que se as 6 000 
crianças fossem transportadas de carro para a escola, haveria pelo menos 
4 800 viagens adicionais na rede rodoviária durante as horas de ponta. Tal 
equivaleria a 8% do volume total diário das viagens de automóvel33. 

Um estudo-piloto acerca de um serviço de «pedibus» (ou seja, um grupo 
que se desloca a pé para a escola) para uma escola primária de Córdoba 
(Espanha) demonstrou que 43,7% dos participantes prescindiu, total ou 
parcialmente, do seu automóvel particular em favor da caminhada. Segundo 
um estudo realizado por Kingham e Ussher (2007), os «pedibus» podem 
ajudar a melhorar o sentido de comunidade e ajudar as crianças a desenvolver 
capacidades sociais desde tenra idade. O conceito está a alargar-se a vários 
países, incluindo a Irlanda, onde cidades como Dublin, Waterford e Limerick 
estão a promover esta boa prática.

As campanhas para caminhar e pedalar não visam apenas as crianças. Em 
Bruxelas, as campanhas de sensibilização, tais como Bike to Work34 ou Bike 
Experience35 contribuíram para uma mudança de paradigma do modo de 
transporte “pedalar”, e andar a pé está em destaque graças à expansão da 
zona pedonal central para 50 hectares, a segunda maior na Europa.

33.  FLOW, 2018, The role of walking and cycling in reducing congestion, https://bit.ly/2a01oAX
34.  Sítio Web de Bike to work: https://www.biketowork.be/ 
35.  Sítio Web de Bike Experience: https://bikeexperience.brussels/
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Para além de tornar mais seguro andar a pé 
e pedalar, a criação de zonas 30 km/h também 
pode diminuir a circulação automóvel e, por 
conseguinte, reduzir o ruído e as emissões em 
determinadas áreas. Na Alemanha, os ministros 
dos Transportes aprovaram alterações legais para 
facilitar a instauração de zonas 30 km/h ao longo 
das vias principais nas proximidades de escolas, 
infantários e hospitais. Até agora, estas zonas 
estavam limitadas a áreas residenciais. 

A iniciativa School Streets ajuda a aumentar a 
segurança e a autonomia dos transportes das 
crianças que frequentam as escolas primárias de 
Bolzano. A iniciativa introduz uma restrição horária 
para o acesso de automóvel a determinadas ruas 
em torno de uma escola durante um curto período 
(por exemplo, 15 minutos) durante as horas de 
ponta, coincidente com o horário de início e fim 
das aulas. Esta medida impede eficazmente que 
os pais deixem e recolham de automóvel, as 
crianças nos portões da escola. Existem cerca 
de 6 000 crianças a frequentar a escola primária 
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Que atividades podemos 
organizar para promover a 
multimodalidade?

Utilize as redes sociais e mobilize a população:

Promova as práticas de caminhar e pedalar nas redes sociais. Utilize 
o slogan deste ano e a hashtag correspondente: Caminha connosco! 
& #WalkWithUs  
Desafio da caminhada: lance uma campanha nas redes sociais e 
envolva os donos das lojas locais. Durante o fim de semana, pergunte 
às pessoas quanto tempo demorariam a andar a pé até ao seu café 
ou parque preferido. E, depois, verifique se estão certos! Apostamos 
que fazem uma estimativa superior. E enquanto lá estão, podem 
fazer compras ou tomar um café, comer um bolo e, depois, fazer um 
percurso diferente para casa.
Organize um concurso de selfies nas redes sociais e entregue um 
prémio a quem publicar fotos a utilizar os modos de mobilidade mais 
ativos, na sua deslocação de A a B. O prémio pode ser um artigo ou 
um serviço relacionado com estes modos de transporte: caminhar e/
ou pedalar.

Andar a pé e de bicicleta não é uma mera questão de trans-
porte, tem a ver também com a ligação entre pessoas: 
A mobilidade ativa é económica e deve ser disponível a todos. Mostre 
que uma cidade equipada para andar a pé e pedalar, também é 
acessível para as pessoas com mobilidade reduzida.
Incentive as pessoas a partilhar as suas experiências de caminhar 
e pedalar. A título de exemplo, os «campeões» da mobilidade ativa 
podem acompanhar voluntários nas suas viagens diárias durante uma 
semana e mostrar-lhes os percursos mais bonitos. 
Nas empresas e nas escolas, peça às pessoas para indicarem no 
mapa, onde vivem. As pessoas que fazem os mesmos trajetos podem 
viajar juntas, a pé ou de bicicleta! 

Organize competições de mobilidade ativa nos locais de trabalho, nos 
bairros e nas escolas, ou entre estes, a fim de incentivar as pessoas 
a andarem mais a pé e de bicicleta. Dê um verdadeiro incentivo para 
deixarem o carro em casa: ofereça um prémio valioso (por exemplo, 
uma bicicleta ou um dia suplementar de férias).
Coopere com outras cidades e participe numa competição entre 
cidades, através de uma aplicação móvel comum. Quem tomará mais 
medidas? 
Existem muitos modos de mobilidade ativa: caminhada, bicicletas, 
bicicletas elétricas, bicicletas de carga, trotinetas e até patins, 
skateboards ou hoverboards. Organize um «ponto de mobilidade 
ativa» temporário, onde as pessoas podem testar novos modos de 
mobilidade. 
Implemente um sistema de informação participativa temporário. As 
pessoas poderão escrever em painéis de informação a distância e 
o tempo necessário para chegar a um ponto específico, a pé ou de 
bicicleta.
Muitas pessoas conhecem as respetivas cidades apenas de carro. 
Organize «circuitos alternativos» a pé ou de bicicleta e ajude-os a 
descobrir a cidade de forma diferente, como turistas na sua própria 
cidade!
Utilize a semana de atividades para criar parques pop-up ou pontos de 
encontro pop-up. Em vez de lugares de estacionamento, as pessoas 
ficam com um pouco de espaço para conhecer novos amigos e se 
divertir!
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Mobilize os moradores locais e as partes interessa-
das para melhorar as atividades de andar a pé e de 
bicicleta ao longo de todo o ano:
Utilize a campanha para realizar um inquérito aos moradores sobre 
como se sentem acerca de caminhar e pedalar na sua cidade, que 
mudanças gostariam de ver e o que poderia convencê-los a deixar 
o carro em casa. Se a sua cidade estiver a realizar um processo de 
consulta, por exemplo, um plano de mobilidade urbana sustentável, 
a SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE é a oportunidade perfeita 
para começar o processo!
Colabore com os operadores locais de partilha de bicicletas e proponha 
boas ofertas durante a semana de atividades. Setembro é um bom 
momento para criar novos hábitos de mobilidade nas deslocações 
para a escola ou para o trabalho.  
Existem muitas aplicações móveis para tornar caminhar e pedalar 
mais confortáveis e mais atraentes. Por que não trabalhar com uma 
destas aplicações para encorajar as pessoas a andar mais a pé e de 
bicicleta? 36 
Colabore com os meios de comunicação para obter uma rubrica 
regular na rádio local. Algumas estações de rádio oferecem tarifas 
reduzidas para iniciativas locais, mas talvez consiga até negociar uma 
cobertura ou um patrocínio gratuito. 
Colabore com os comboios e/ou as empresas de transportes públicos 
da sua cidade e certifique-se de que as pessoas são incentivadas 
a andar a pé ou de bicicleta até às estações. Um aspeto que pode 
certamente ajudar é o estacionamento de bicicletas funcional e fácil 
de usar. 

36. http://mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/

A educação é fundamental para aumentar o número de 
pessoas que anda a pé e de bicicleta a longo prazo:

Quanto mais cedo as crianças descobrirem como é andar a pé 
e de bicicleta na cidade, mais elas vão favorecer estes modos de 
deslocação e aderir aos mesmos enquanto adultos. Desenvolva 
ferramentas e/ou jogos pedagógicos em conjunto com as escolas e 
torne a nova geração a geração da mobilidade ativa. 
Foram envidados esforços para que os veículos mais pesados 
(conhecidos como SUVs) e os de transporte de mercadorias se 
tornassem menos perigosos em caso de colisão com peões ou ciclistas. 
Estes veículos serão equipados com sistemas de deteção de peões 
e ciclistas e, assim, evitar-se-ão muitos acidentes. Outras melhorias 
incluem visão direta para os motoristas de camiões e camionetas. 
Apresente exemplos de veículos mais seguros em colaboração com 
os proprietários de frotas locais e promova a sensibilização.
Organize uma campanha para crianças e adultos sobre os refletores, 
que reduzem o risco de acidente até 85%. Inspire-se no «Dia Nacional 
dos Refletores» dinamarquês: distribua refletores de segurança e 
organize uma «Corrida de Refletores».

Adapte a sua linguagem e as suas mensagens: 

Para incentivar as pessoas a andar a pé ou de bicicleta, utilize 
argumentos que têm um impacto evidente na sua vida quotidiana: é 
mais barato, é uma atividade desportiva gratuita, é mais rápido do que 
usar o carro. Os argumentos sobre a saúde ou o ambiente são, por 
vezes, demasiado abstratos e pouco imediatos.
Incentive o respeito mútuo por todos os modos de transporte e 
lembre aos automobilistas que os peões e os ciclistas, sendo os mais 
vulneráveis, têm prioridade.
Para promover andar a pé e de bicicleta, utilize as infraestruturas 
confortáveis e agradáveis já existentes e promova um comportamento 
adequado e o respeito por todos os utilizadores do espaço. 
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Não fale demasiado sobre segurança; na cabeça das pessoas, falar 
de segurança na estrada implica a existência de perigo.
Quando regula o acesso de veículos a determinadas zonas, não 
está a fechá-las (aos automóveis), na verdade, está a ABRI-LAS (às 
pessoas)! 

Seja ambicioso:

Organize um dia sem carros em toda a cidade.

Como o dia sem carros este ano é um domingo (22 de setembro), 
pode planear e promover uma oferta alternativa para as famílias e os 
turistas, convidando-os a testar todas as opções de mobilidade. Como 
as ruas estarão sem carros, pode organizar um festival, como este em 
Viena https://www.streetlife.wien/streetlife-festival/ 

Por que não quebrar um recorde do mundo? Existem muitos recordes 
do mundo para estabelecer ou quebrar. Use a sua imaginação e 
estabeleça um recorde do mundo de mobilidade ativa com os seus 
moradores.
Tire inspiração da «Caixa de Atividades» para os promotores locais 
da campanha, preparada pelo coordenador nacional alemão da 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE. 
Algumas ideias: lançamento de um concurso de fotografia com 
pessoas a reproduzir a imagem de Abbey Road dos famosos Beatles 
numa... passadeira. Por que não participar no concurso europeu de 
fotografia? Descubra mais ideias originais (em alemão) em https://www.
umweltbundesamt.de/europaeische-mobilitaetswoche-downloads 
Selecione algumas ideias entre os melhores exemplos identificados 
pela Federação Europeia de Ciclistas: https://ecf.com/sites/ecf.com/
files/141223-Map-of-Ideas.pdf

Recursos

European Commission
DG MOVE https://ec.europa.eu/transport/home_en

 - Urban Mobility: https://bit.ly/2kLbVDu

 - Road Safety, Walking and Cycling as Transport Modes https://bit.
ly/2TlOFeq

 - Cycling: https://bit.ly/2I77OOO

European organisations, platforms and projects
CIVITAS: https://civitas.eu/

 - Thematic Group: Car-Independant Lifestyles: https://bit.ly/2UISIWM

 - CIVITAS INSIGHT, The high potential of walking: https://bit.ly/2KPuky6

 - CIVITAS INSIGHT, Accessible mobility: enabling independent living for all: 
https://bit.ly/2Gx7DdO

Eltis: http://www.eltis.org/
Walk 21: https://www.walk21.com/
European Cyclists Federation: https://ecf.com/

 - ECF Map of ideas: https://bit.ly/2CiVt4e

FLOW: http://h2020-flow.eu/

 - FLOW Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

ISAAC, Pedbike planner: https://www.pedbikeplanner.eu/#home

National and local initiatives and good practices

 - Activity box (and other materials) developed by the German 
EUROPEANMOBILITYWEEK National Coordinator: https://bit.ly/2Br5Lmz

 - Vienna’s platform for walking: https://www.wienzufuss.at/ and cycling: 
https://www.fahrradwien.at/

 - Transport for London. Economic benefits of walking and cycling: https://bit.
ly/2qQVqYO
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MANUAL PARA OS 
PROMOTORES LOCAIS DA 

CAMPANHA

O Manual para os promotores locais da 
campanha explica os três critérios de 

participação (atividades durante a semana, 
medidas permanentes e Dia Sem Carros) 

e como pode efetuar o registo on-line. 
Também inclui um capítulo sobre os Prémios 

SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE.

OS TRÊS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

Qualquer cidade europeia ou que não seja europeia está convidada a 
participar na SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE. A sua inscrição on-line 
será aprovada desde que cumpram pelo menos um dos seguintes critérios:

 � Organizar atividades durante a semana de 16 a 22 de setembro, tendo 
em conta o tema anual.

 � Implementar pelo menos uma nova medida permanente que contribua 
para uma mudança do automóvel particular para meios de transporte 
sustentáveis. As medidas implementadas durante os últimos 12 
meses também são elegíveis, desde que sejam promovidas durante a 
semana de 16 a 22 de setembro.

 � Comemorar o Dia Sem Carros, de preferência em 22 de setembro, 
atribuindo uma ou várias áreas reservadas a peões, ciclistas e 
transportes públicos durante, pelo menos, um dia inteiro (1 hora antes 
até 1 hora após o horário de trabalho). 

Apenas as cidades que se comprometam com todos os três critérios referidos 
acima serão «Participantes Golden» e elegíveis para se candidatarem aos 
Prémios SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE (consulte o capítulo abaixo).

COMO REGISTAR-SE ON-LINE

Vá a www.mobilityweek.eu e clique no botão de registo.

30
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Após inscrever-se pela primeira vez ou iniciar sessão com a conta do ano 
passado, deve preencher o formulário de inscrição on-line. Pode escolher o 
seu idioma.

As cidades devem fornecer as informações seguintes:

 � Atividades organizadas durante a semana de 16 a 22 de setembro.
 � Medidas permanentes implementadas nos últimos 12 meses e 

promovidas durante a semana de 16 a 22 de setembro.
 � Informações sobre a(s) área(s) fechada(s) ao trânsito durante o Dia 

Sem Carros e atividades organizadas durante o dia.
 � Iniciativas relacionadas com a UE em que a sua cidade também 

participa.

Após a conclusão do registo on-line, o seu coordenador nacional validará 
o pedido apresentado. Uma vez aprovado, será enviado um e-mail de 
confirmação automática. Após este processo, a participação da sua cidade 
será publicada on-line na página «Participantes».

Poderá atualizar as informações fornecidas em qualquer momento até o final 
de setembro.

Se necessário, pode atualizar facilmente o perfil da sua cidade com o 
nome e o endereço eletrónico do promotor local da campanha responsável 
pela SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE no município. Se sua cidade 
já tiver um perfil, mas não se lembrar dos dados para iniciar a sessão ou 
do endereço eletrónico, pode contactar o seu coordenador nacional ou o 
Secretariado europeu para obter ajuda.

A assinatura da Carta apenas é obrigatória se se candidatar ao Prémio 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE.
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COMO INICIAR A CAMPANHA

Comece por analisar o tema anual, vendo o que implica e identificando um 
ponto que se adapte à sua cidade e ao contexto nacional. Dê prioridade à 
boa prática que já existe. Talvez deva analisar como esta pode ser ampliada 
ou mais desenvolvida e, subsequentemente, planear alterações para 
melhorá-la.

Obter apoio político. Se a sua administração tiver dificuldade em ligar-se 
ao tema anual, porque não o considera relevante para a cidade, peça uma 
carta de apoio ao coordenador nacional.

Não seja muito polémico ou negativo nas mensagens que decidir 
transmitir. Embora realisticamente não possamos esperar eliminar os 
automóveis, camiões e outros veículos das estradas para combater os 
efeitos económicos negativos do transporte automóvel individual, certamente 
podemos demonstrar que o público e as empresas têm ao seu dispor uma 
variedade de opções em termos de deslocação e transporte de mercadorias.

Recolha as suas provas. Recolha os factos e os números que apoiam a 
mobilidade sustentável na sua cidade. Use-os como prova para salientar as 
suas mensagens para diferentes grupos-alvo.

Construa parcerias eficazes. Alcançar uma mobilidade inteligente e 
sustentável é um processo moroso, que requer não só apoio político mas 
também parcerias empenhadas. As autarquias locais são incentivadas 
a entrar nestas parcerias e a envolver os intervenientes locais tanto 
quanto possível. Cada autarquia local deve procurar parceiros locais que 
sejam relevantes para os diferentes eventos e coordenar a preparação da 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE em estreita cooperação com os 
mesmos.

Portanto, os municípios devem estabelecer parcerias com organizações 
de transportes (públicos), associações ambientais, de saúde e desportivas, 
empresas locais (incluindo os respetivos contactos externos, ou seja, 
clientes, fornecedores, parceiros), a comunicação social (local), etc.

Com frequência, as empresas estão interessadas em participar, para 
mostrar que aceitam a sua quota-parte de responsabilidade para combater 
as alterações climáticas e cuidar da comunidade e da saúde dos seus 
funcionários. As autarquias locais devem utilizar estes pontos para conquistar 
mais parceiros.

As empresas, organizações e outros parceiros potenciais que não sejam 
elegíveis para contribuir para a SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE 
(16-22 de setembro), mas que planeiam organizar algumas atividades 
complementares durante o ano, podem registar-se a título individual. Graças 
ao recurso AÇÕESDEMOBILIDADE, estas organizações podem ir a www.
mobilityweek.eu/about-mobilityactions e registar a sua ação.

Construa com base em iniciativas existentes. Quer a nível local, regional 
ou nacional, já existirão iniciativas que, de alguma forma, se relacionam com 
o ponto principal da sua campanha. Alinhar-se com estas iniciativas pode 
reforçar o seu caso, ampliar as suas mensagens e reduzir o esforço.

ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DE 16 A 22 DE 
SETEMBRO

As cidades são convidadas a centrarem-se no tema anual da campanha 
quando desenvolvem o seu programa. No entanto, podem organizar 
atividades sobre temas específicos relacionados com o transporte urbano 
sustentável. Aqui estão alguns exemplos de atividades recorrentes.

Lançamento oficial da SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE 

Os eventos públicos e da comunicação social em 16 de setembro são 
perfeitos para lançar a campanha. Durante um evento de lançamento, pode:

 � Assinar a Carta em público com um representante político para 
mostrar o seu compromisso

 � Lançar as medidas permanentes que a cidade planeou
 � Apresentar ofertas especiais, tais como um bilhete de transporte 

público com tarifas especiais
 � Organizar uma excursão guiada a pé ou um grupo para andar de 

bicicleta

E não se esqueça de convidar a comunicação social, os parceiros e os 
moradores com antecedência!
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Atividades de transporte público

Todos os operadores de transporte público poderão utilizar a campanha como 
uma oportunidade para promover soluções multimodais, demonstrando que 
podem oferecer uma alternativa efetiva aos automóveis particulares.

Segue-se um conjunto de atividades dedicadas ao transporte público.

 � Viajar de transporte público: apresentar ofertas especiais, oferecer 
bebidas após o trabalho em paragens próximas ou no autocarro, 
criar um desafio para os viajantes, organizar um debate entre os 
operadores de transportes públicos e os viajantes, informar os 
passageiros sobre a partilha de automóveis e sistemas de partilha dos 
mesmos, etc.

 � Transporte público acessível: trabalhar com organizações de pessoas 
com deficiência, atividades com cadeiras de rodas ou vendas para 
fazer as pessoas compreender os desafios enfrentados por pessoas 
com mobilidade reduzida, etc.

 � Comunicação com clientes e funcionários: realizar inquéritos para 
descobrir o grau de satisfação e as expectativas dos utilizadores, 
organizar visitas ao escritório de controlo dos transportes públicos 
com explicações sobre frequência, velocidade e itinerários, preparar 
uma exposição de transportes públicos inovadores, com passeios de 
teste de veículos novos não poluentes e inteligentes, etc.

Atividades de ciclismo

O ciclismo relaciona-se com todos os aspetos que tornam uma «cidade 
habitável». As bicicletas economizam espaço e energia e não causam nem 
poluição atmosférica nem ruído.

Todas as propostas de atividades enumeradas aqui destinam-se a chamar a 
atenção para os benefícios do ciclismo.

 � Viajar de bicicleta: criar um posto de informação, estabelecer um 
sistema de «parceria» entre os ciclistas novos e os mais experientes, 
organizar um dia de «Ir de bicicleta para o trabalho», oferecer o 
pequeno-almoço a quem vai de bicicleta para o trabalho, usar as 
aplicações disponíveis para desafios de ciclismo, participar do Desafio 
de Ciclismo Social, etc. 

 � Infraestrutura e serviços de ciclismo: trabalhar com associações locais 
de ciclismo, oferecer serviço de reparação de bicicletas, distribuir 

informações sobre itinerários de ciclismo seguros, organizar um 
passeio numa ciclovia inaugurada recentemente, pedir às associações 
locais de ciclismo ou à Polícia para atribuir às bicicletas um número de 
série contra roubo, etc.

 � Andar de bicicleta está na moda: organizar uma exposição dos novos 
modelos e protótipos de bicicletas, organizar um desfile de moda de 
roupa para ciclismo ou desenvolver kits de ciclismo, etc.

Atividades a pé

Embora por vezes ignorado, caminhar é um importante meio de deslocação. 
As atividades propostas podem ser organizadas facilmente.

 � Andar a pé: incentivar as empresas a recompensar os funcionários 
que se deslocam a pé para o trabalho (por exemplo, pequeno-almoço, 
incentivos financeiros ou direito a um dia adicional de férias anuais), 
o diretor da empresa deve dar um passeio nas ruas ao redor do(s) 
edifício(s) da empresa para avaliar a acessibilidade para os peões, etc.

 � «Viver as ruas»: organizar para que os autarcas explorem a cidade 
a pé para avaliarem os problemas, como barreiras físicas, passeios 
partidos, estacionamento ilegal, despejo de lixo, etc.

 � «Dia de estacionamento»: convidar os moradores a fazer um uso 
criativo dos lugares de estacionamento, a plantar árvores numa 
rua menos agradável, organizar para que os lojistas participem na 
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campanha.
 � Escolas: as crianças são acompanhadas por altos funcionários na sua 

caminhada diária para a escola, organizar qualquer tipo de competição 
ou atividade, como o jogo da cobra é uma boa ideia, utilizar as novas 
tecnologias para se envolver com as crianças, etc.

 � Ecopistas: organizar passeios a pé ou de bicicleta, ou piqueniques, 
em ecopistas já existentes e não oficiais (com precauções), 
acompanhados de representantes locais.

Promoção do uso responsável do automóvel

Aqueles que precisam de usar o seu automóvel para determinados fins 
também podem contribuir para um ambiente urbano mais sustentável.

Pode considerar-se uma vasta série de atividades, conforme as enumeradas 
abaixo. Estas variam desde a condução cuidadosa e segura até aumentar o 
número de passageiros por automóvel (partilha de boleia).

 � Oferecer aos automobilistas presos em engarrafamentos uma bola 
anti-stress ou outros objetos para torná-los cientes das consequências 
do seu comportamento.

 � Convidar as escolas de condução a oferecer sessões de treino 
eficiente de energia (ecocondução).

 � Promover a ecocondução entre os condutores profissionais, como 
motoristas de autocarros escolares, taxistas, motoristas de empresas 
e instituições, etc.

 � Lançar uma campanha com postos de gasolina locais para incentivar 
a verificação regular da pressão dos pneus (abaixo de 0,4 bar 
representa um aumento de 10 % no consumo de combustível).

 � Organizar competições nas quais os automobilistas entregam a sua 
carta de condução por um determinado período de tempo e recebem 
em troca um bilhete de transporte público.

 � Durante a transmissão das informações de trânsito na rádio local, 
pedir aos condutores para mudarem e combinarem com outros meios 
de transporte se quiserem evitar engarrafamentos.

 � Apresentar sistemas de partilha de automóvel e de boleia.
 � Caso não exista algum sistema de partilha de automóvel na sua 

cidade, organize um inquérito para identificar potenciais participantes 
para um sistema no futuro.

 � Organizar uma exposição na qual o público possa ver e testar veículos 
não poluentes, elétricos, híbridos e a gás natural.

 � Verificar se o presidente da câmara municipal pode usar um veículo 

elétrico durante a SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE para chamar 
a atenção da comunicação social.

Atividades de transporte urbano de mercadorias

A mobilidade sustentável não diz respeito apenas à forma como nos 
deslocamos nas nossas cidades, mas também à forma como transportamos 
as mercadorias. A fim de promover o transporte urbano de mercadorias 
sustentável, pode organizar um passeio de bicicleta de carga, uma exposição 
de entregas, lançar novos sistemas de partilha de bicicletas de cargas, gerir 
a logística do seu evento por bicicleta de carga, etc.

De acordo com uma investigação da Universidade Livre de Bruxelas e a 
experiência do projeto «Cyclelogistics», entre 50 % e 70 % dos movimentos 
de mercadorias nas cidades europeias poderia efetuar-se de bicicleta (de 
carga).

Crie um espaço exclusivo para entregas. Uma plataforma ou parque de 
estacionamento situados fora da(s) área(s) sem carros seria reservada 
às entregas de mercadorias destinadas às lojas. Então, os veículos não 
poluentes procederiam à entrega das mercadorias às lojas.

Promoção da gestão da mobilidade

A gestão da mobilidade pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar uma 
mudança comportamental. Durante a SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE, 
as autarquias locais podem criar parcerias com escolas e empresas e 
implementar planos de mobilidade escolar e planos para os viajantes.
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A fim de incentivar a mudança comportamental, pode organizar atividades 
como a promoção de deslocações pendulares sustentáveis em boletins 
empresariais, a atribuição de prémios a empresas sustentáveis, o 
estabelecimento de um coordenador ou grupo de trabalho de empregados 
para as questões de mobilidade, etc.

Atividades dos planos de mobilidade urbana sustentável

A SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE é uma excelente oportunidade 
para motivar o interesse relativamente aos planos de mobilidade 
urbana sustentável. Pode organizar diversas atividades para promover 
adicionalmente os planos de mobilidade urbana sustentável:

 � Montar uma exposição sobre os cenários possíveis para o 
desenvolvimento dos transportes

 � Organizar uma conferência sobre o plano de mobilidade urbana
 � Organizar reuniões de bairro sobre a mobilidade urbana
 � Apresentar/implementar algumas das medidas do plano de 

mobilidade urbana (novos itinerários de autocarro, novos parques de 
estacionamento com ligação direta à rede dos transportes públicos, 
ciclovias, planos para viajantes pendulares ecológicos, centros de 
mobilidade, etc.)

Atividades de lazer e convívio

As atividades de lazer poderão permitir a oportunidade de descobrir a cidade 
em segurança e apreciá-la num ambiente mais calmo, sem carros. Todavia, 
o ponto central da SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE deve continuar a 
ser o transporte urbano, e não o desporto ou a cultura.

 � Serviços de transporte especial para explorar a cidade
 � Excursões organizadas por guias turísticos ou clubes de percursos 

pedestres
 � Circuitos pedestres em parceria com lojas de desporto, escolas, 

associações, etc.
 � Chaves de hotel que também permitem o acesso a transportes 

públicos ou sistemas de bicicletas públicas
 � Organizar concertos gratuitos, peças de teatro, atividades de rua, 

artistas, palhaços, etc., em espaços públicos
 � Providenciar uma parede em branco na praça principal para recolher 

as opiniões das pessoas
 � Pedir às associações desportivas locais e/ou às lojas e às empresas 

para organizar atividades desportivas nas ruas
 � Oferecer viagens utilizando meios de transporte específicos, como 

carruagens puxadas a cavalo, comboios turísticos, barcos solares, etc.

Atividades relativas à saúde

As consequências do transporte para a saúde afetam a maioria da população 
e, em especial, os grupos vulneráveis, como as crianças e os idosos.

Os serviços de saúde locais, as companhias de seguros de saúde, as 
associações médicas e as organizações desportivas podem ser parceiros 
adequados para organizar atividades de mobilidade e para a saúde.

 � Peça à rede de controlo da qualidade do ar, à agência europeia do 
ambiente e/ou da energia (AEA, IEE) ou aos centros de informação 
e documentação sobre o ruído (INCE, CIDB) para organizar uma 
exposição relativa ao ar e ao ruído

 � Peça à polícia e/ou aos centros de controlo técnico automóvel 
para oferecer testes antipoluição aos veículos em parques de 
estacionamento

 � Convide as organizações de seguros de saúde a fornecer informações 
sobre os benefícios da atividade física para a saúde, como integrar a 
atividade física na rotina diária, etc.

 � Peça a um hospital/médicos para oferecer «exames médicos» 
(tensão arterial, circulação, peso, massa óssea, etc.) para incentivar a 
sensibilização para os problemas de saúde

 � Use um aparelho portátil de medição da qualidade do ar, que possa 
ser utilizado em diferentes meios de transporte
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MEDIDAS PERMANENTES

Ao fazer a sua inscrição, apresenta-se no formulário on-line uma lista 
atualizada de medidas permanentes. Este capítulo é apenas uma introdução 
à longa lista de medidas permanentes que a sua cidade pode implementar.

As cidades participantes são convidadas a apresentar as suas novas 
medidas permanentes que contribuem para a transferência modal do 
automóvel particular para meios de transporte ecológicos.

Sempre que possível, pelo menos uma destas medidas deve ser uma 
reatribuição permanente do espaço de estrada a favor da caminhada, 
das bicicletas ou dos transportes públicos como, por exemplo, passeios 
mais largos, novas ciclovias ou faixas para autocarros, novos sistemas de 
moderação do tráfego, limite de velocidade mais baixo.

Estas medidas não precisam ser dispendiosas. Evidenciam o compromisso 
da autarquia local relativamente à mobilidade urbana sustentável. Algumas 
medidas permanentes possíveis são:

Transportes públicos

 � Melhoria e ampliação da rede de transportes públicos (vias reservadas 
a veículos de alta ocupação, paragens novas, linhas novas, áreas 
reservadas, etc.)

 � Aumento da frequência, introdução de serviços expresso, etc.
 � Uso de veículos não poluentes para as frotas de transporte público 

(elétricos, híbridos, gás natural, etc.)
 � Venda de bilhetes multimodais
 � Serviços integrados para vários meios de transporte público 
 � Negociar com os operadores paragens perto dos principais locais de 

trabalho
 � Permitir as bicicletas nos veículos nos períodos fora de ponta
 � Construir novos bicicletários nas paragens de transporte público
 � Adaptar as paragens de autocarro
 � Dispor de horários e outras informações em formatos acessíveis (letra 

grande, em Braille, formato áudio, etc.)
 � Adaptação da infraestrutura para possibilitar a acessibilidade 

(autocarros de piso rebaixado, elevadores, rampas, etc.)
 � Garantir informações sobre o nível de acesso através de sítios Web, 

aplicações móveis, folhetos, etc.
 � Introduzir novos estilos de horários, sítios Web ou aplicações, abrir 

serviços de informação multimodal e descobrir aquilo que os clientes 
pensam

Equipamentos para bicicletas

 � Melhoria da rede e dos equipamentos para bicicletas (ampliação, 
renovação, sinalização, estacionamento, fechaduras, etc.)

 � Criação de sistemas de bicicletas públicas ou de partilha de bicicletas
 � Criar um posto ou stand de informações sobre bicicletas para 

funcionários, moradores, visitantes, etc.
 � Providenciar instalações de vestiário ou chuveiro para ciclistas
 � Implementar instalações de estacionamento de bicicletas seguras e 

protegidas
 � Adquirir bicicletas para um grupo público ou empresarial que utiliza 

bicicletas
 � Instalar um serviço público de reparação de bicicletas
 � Reatribuir estacionamento para bicicletas na entrada de edifícios da 

administração pública, escritórios, centros comerciais, etc.

Zonas para peões

 � Criação ou ampliação de zonas para peões
 � Melhoria da infraestrutura: passarelas, passeios, passadeiras, 

iluminação, etc.
 � Redistribuição ou pedestrianização do espaço público

Novas formas de propriedade e uso do veículo

 � Lançamento de sistemas on-line de partilha de automóvel
 � Uso responsável do automóvel (ecocondução, etc.)
 � Utilização de veículos (mais) ecológicos
 � Instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos

Distribuição de mercadorias

 � Novos regulamentos para a distribuição de mercadorias
 � Utilização de veículos (mais) ecológicos
 � Criação de plataformas de descarga para a transferência de 

mercadorias
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Parque de estacionamento
 � Introduzir novas áreas de estacionamentos ou sem estacionamento
 � Impor as regras de estacionamento mais rigorosamente
 � Fornecer informações sobre regulamentos de estacionamento
 � Introduzir o horário de trabalho flexível para reduzir o 

congestionamento nas horas de ponta
 � Reservar os melhores lugares de estacionamento (mais próximo da 

entrada) para quem partilha carro
 � Providenciar uma boleia garantida para quem partilha carro em caso 

de emergência
 � Reatribuir o estacionamento longe da entrada de escritórios

Sistemas de moderação do tráfego e acesso reduzido

 � Programas de redução de velocidade perto de escolas
 � Redução das zonas de estacionamento exterior
 � Criação de parques de estacionamento com ligação direta à rede dos 

transportes públicos
 � Restrição permanente de acesso aos centros das cidades

Acessibilidade

 � Lançamento de planos de acessibilidade
 � Criação de instalações para pessoas com mobilidade reduzida
 � Eliminação de barreiras arquitetónicas
 � Rebaixamento e alargamento de passeios
 � Criação de passeios táteis e rampas para 

cadeiras de rodas
 � Instalação de dispositivos sonoros nos 

semáforos

Gestão da mobilidade

 � Adoção de planos de viagem de locais de 
trabalho e escolas

 � Criação de centros de mobilidade e de 
serviços de informação

 � Desenvolvimento de materiais educacionais
 � Planos de mobilidade urbana em consulta 

com os intervenientes locais
 � Fornecimento de incentivos e bónus para os 

empregadores

 � Facilitar o acesso a áreas comerciais ou outras áreas sociais

DIA SEM CARROS

O Dia Sem Carros é uma oportunidade particularmente boa para experimentar 
os novos modelos em matéria de trânsito e transportes sustentáveis. Mas a 
organização do Dia Sem Carros precisa ser planeada com antecedência, 
pois o encerramento de ruas ao trânsito pode ser um desafio burocrático.

Quando é o Dia Sem Carros?

Encorajamos todas as cidades europeias a continuarem a comemorar o Dia 
Sem Carros na sua data original: 22 de setembro.

Caso se adeque melhor à finalidade do evento, pode ser transferido para 
qualquer outro dia durante a SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE (de 16 
a 22 de setembro). Durante a semana, poderá organizar-se mais de um dia 
sem carros.

Se a sua cidade estiver a organizar um dia sem carros de forma recorrente 
ao longo ano (por exemplo, em março ou em junho), deve registá-lo como 
uma AÇÃODEMOBILIDADE.

O que é considerado um Dia Sem Carros?

Podem definir-se dentro de uma cidade uma ou várias zonas sem carros. 
A(s) zona(s) será(ão) fechada(s) ao trânsito automóvel a maior parte do dia 
(ou seja, uma hora antes até uma hora após o horário de trabalho).

Apenas serão admitidos peões, ciclistas, transportes públicos e veículos 
menos poluentes, como a GPL (gás de petróleo liquefeito), VGN (veículos a 
gás natural), elétricos, etc.

Se for definida mais de uma zona, as vias pedonais poderão ligá-las. A(s) 
zona(s) sem carros também pode(m) ser apoiada(s) de forma útil por uma 
zona tampão com informações específicas para os automobilistas.

Por que é importante aderir ao Dia Sem Carros?

O Dia Sem Carros é um dos três critérios para a participação na 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE e é obrigatório se a sua cidade 
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pretender candidatar-se ao prémio.

Mas o Dia Sem Carros representa muito mais. Muitas cidades aproveitam 
a oportunidade para criar zonas pedonais para o dia e organizar grandes 
eventos abertos no espaço público libertado por este meio.

Para além do aspeto festivo, o evento é a ocasião perfeita para mostrar aos 
moradores como pode ser uma zona ou um centro da cidade sem carros.

Além disso, o Dia Sem Carros tem impacto https://bit.ly/2YMZCHX. Meça 
a qualidade do ar e o ruído nesse dia específico, no dia anterior e no dia 
seguinte. Partilhe os resultados com os moradores. Mostre-lhes que a 
sua mudança comportamental e a aceitação de um estilo de vida menos 
dependente do carro fazem parte da solução. A luta contra as alterações 
climáticas, a melhoria da nossa saúde e a qualidade de vida nas nossas 
cidades estão em jogo.

Como definir a zona sem carros?

A localização e o tamanho da(s) zona(s) sem carros devem ser selecionados 
cuidadosamente, tendo em conta o contexto local. A(s) zona(s) pode(m) 
servir para:

 � dar visibilidade a questões específicas (ruído, qualidade do ar, etc.)
 � apresentar ou testar as medidas previstas (por exemplo, zona pedonal 

permanente)
 � visar grupos específicos (crianças, trabalhadores, etc.)
 � destacar o compromisso das empresas localizadas na zona.

Ao selecionar a(s) zona(s) para comemorar o Dia Sem Carros, terá de 
considerar o número de visitantes que essa zona tem num dia «normal» e o 
número previsto de visitantes adicionais durante o Dia Sem Carros.

Também é necessário ter em consideração as instalações de estacionamento 
exigidas na zona circundante.

Se a sua cidade definir mais de uma zona sem carros, certifique-se de que 
ficam ligadas.

Como garantir uma zona sem carros atribuindo isenções?

O acesso à(s) zona(s) sem carros será controlado e serão instaladas 
barreiras. Será necessária a assistência da autoridade de controlo de tráfico 
urbano, da Polícia e de outro pessoal da autarquia local.

É necessário elaborar uma pequena lista de veículos autorizados. Além dos 
veículos menos poluentes (GPL, VGN, elétricos, etc.), podem conceder-se 
isenções a profissionais de saúde, pessoas com deficiência e para trabalhos 
de reparação urgentes.

Os serviços de emergência (polícia, bombeiros, ambulância) e os 
trabalhadores dos serviços de eletricidade ou gás terão acesso automático 
à zona.

Os pedidos de isenção não previstos na lista acima devem ser dirigidos ao 
departamento da autarquia responsável. As isenções devem reduzir-se a um 
mínimo.

Os moradores devem ser convidados a retirar os seus automóveis no dia 
anterior, para libertar as ruas. Pode ser necessário providenciar parques 
de estacionamento especiais e assinar contratos com operadores de 
estacionamentos.

Uma alternativa será permitir que os moradores conduzam os seus 
automóveis para fora da área, mas não poderão regressar antes de uma 
hora especificada. Portanto, teriam de deixar os automóveis num parque de 
estacionamento.
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As entregas serão autorizadas até uma determinada hora (a especificar) 
em conformidade com as condições gerais. Para os comerciantes que 
necessitem de entregas durante o dia, pode ser criada uma área de descarga 
fora desta zona. A partir desse ponto, a carga será entregue por bicicletas 
de carga ou veículos não poluentes.

Que meios de transporte alternativos é possível disponibilizar 
durante o Dia Sem Carros?

O transporte público é a forma mais imediata e mais eficaz de deslocação 
durante o Dia Sem Carros. As seguintes ações serão aconselháveis:

 � Maior frequência dos serviços
 � Maior acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida
 � Tarifas especiais ou transporte gratuito
 � Iniciativas específicas (bilhetes combinados de estacionamento e 

autocarro ou de autocarro e comboio, bilhetes que oferecem reduções 
em cinemas, piscinas, etc.)

Também vale a pena realizar serviços de transporte especial para ligar 
parques de estacionamento ao centro da cidade ou para efetuar itinerários 
específicos (circuitos turísticos da cidade, estradas circulares, etc.)

Podem utilizar-se veículos menos poluentes (GPL, VGN e elétricos) dentro 
da(s) zona(s) sem carros para a entrega de mercadorias ou para o uso de 

pessoas com deficiência.

As bicicletas também são uma parte importante das alternativas:

 � Envolva as associações e os grupos locais de ciclismo
 � Ofereça o aluguer de bicicletas em parques de estacionamento com 

ligação direta à rede dos transportes públicos, estações ferroviárias, 
paragens de autocarro, etc.

 � Combine os bilhetes de autocarro e a bicicleta ou de estacionamento 
e a bicicleta

 � Oferecer uma bicicleta contra as chaves do carro ou o documento de 
registo também é uma boa iniciativa

 � Preveja instalações de estacionamento cobertas e com pessoal
 � Defina itinerários para bicicletas seguros e bem assinalados fora da(s) 

zona(s) sem carros
 � Não se esqueça de utilizar bicicletas de carga para a logística do seu 

evento, e muito mais!

Onde deixar o seu carro?

Parques de estacionamento com ligação direta à rede dos transportes

Para incentivar os moradores a deixarem os seus carros e a usarem os 
transportes públicos, devem ser criados estacionamentos seguros nas 
proximidades. Estes parques de estacionamento devem ser atendidos por 
um funcionário e devem ter um horário de acordo com as horas do Dia Sem 
Carros. Podem ser gratuitos, ou não (por exemplo, bilhetes combinados 
de estacionamento e autocarro ou de estacionamento e bicicleta). Os 
estacionamentos que não estejam localizados ao longo dos itinerários 
regulares de transporte público devem ser servidos por serviços de 
transporte especial.

Parques de estacionamento de conveniência

Devem criar-se parques de estacionamento especiais perto da(s) zona(s) 
sem carros para quem precisar de usar o automóvel. Estes parques de 
estacionamento podem utilizar-se para deixar alguém, para estacionamento 
de curto prazo (menos de uma hora), para facilitar a partilha de automóvel, 
para entregar mercadorias, etc. Não devem utilizar-se como um parque 
de estacionamento de longo prazo e devem ter pessoal para esse dia. 
Podem fornecer-se serviços de transporte especial destes parques de 
estacionamento para o centro da cidade.
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Parques de estacionamento para moradores

Os parques de estacionamento devem ser reservados para uso dos 
moradores. Devem estar localizados dentro ou perto dos limites da(s) zona(s) 
sem carros. Devem abrir apenas no dia antes do evento e permanecer 
abertos até ao dia seguinte. Podem cobrar-se taxas de estacionamento 
específicas para incentivar os moradores a deixar os automóveis nos 
parques de estacionamento durante todo o dia. Os pormenores devem ser 
organizados com os operadores de parques de estacionamento.

Quais podem ser os melhores parceiros na organização do Dia 
Sem Carros?

A comemoração do Dia Sem Carros pode causar preocupações a alguns 
lojistas. Por isso, devem envidar-se esforços especiais para envolvê-los 
desde a fase inicial da organização.

 � Informe especificamente os lojistas através de um documento oficial 
com informações personalizadas sobre como chegar ao centro da 
cidade sem carro

 � Associe o nome de uma paragem de autocarro, elétrico ou metro a 
uma loja

 � Publicite as lojas do centro da cidade nos artigos de merchandising 
da SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE (por exemplo, colocando os 
logótipos das lojas no mapa da zona sem carros) 

 � Crie um espaço designado para entregas e use veículos não 
poluentes para o efeito

 � Distribua bilhetes de transportes públicos nas lojas
 � Incentive os lojistas a ocupar o espaço público, recuperado graças à 

proibição de veículos, como uma extensão do seu espaço de venda 
(esplanadas ou espaço para bancas na rua). Tenha em atenção 
que o Dia Sem Carros não deve transformar-se num grande evento 
comercial organizado para fins de marketing.

INDEPENDENTEMENTE DAQUILO QUE A SUA 
CIDADE FAÇA ESTE ANO, CERTIFIQUE-SE DO 
SEGUINTE...

Para assegurar a sinergia a nível europeu e dar às pessoas a sensação de 
que fazem parte de um movimento global, não se esqueça do seguinte:

 � Aplique consistentemente as Orientações Visuais http://www.
mobilityweek.eu/communication-toolkit

 � Seja criativo, invente atividades e medidas novas e partilhe-as com o 
seu coordenador nacional ou com o Secretariado europeu http://www.
mobilityweek.eu/contact

 � Promova a hashtag #semanadamobilidade e siga as contas oficiais 
seguintes
Facebook www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
Twitter https://twitter.com/mobilityweek
Instagram https://www.instagram.com/europeanmobilityweek
YouTube www.youtube.com/user/europeanmobilityweek
Flickr www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

 � Utilize as redes sociais tendo em mente os seguintes pontos:
 - partilhe conteúdo relevante para o seu público
 - corrija erros, mas faça-o com respeito (separe os factos da opinião)
 - interaja, fale sobre os sucessos dos seus parceiros e promotores
 - não faça spam
 - verifique a ortografia e volte a verificar as ligações de tudo aquilo que 

publicar
 - não se comprometa com uma dada ação, a menos que esteja 

autorizado a fazê-lo

 � Envie cartas de informação a cada um dos grupos visados 
mais sensíveis (comerciantes, empresas, moradores 
da(s) zona(s) sem carros) para informá-los sobre a 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE e convide-os a participar na 
sua organização

 � Subscreva a nossa e-Newsletter bimensal http://www.mobilityweek.eu/
newsletter

 � Envolva os funcionários municipais na organização da campanha, 
incentive os membros do pessoal a usar mais os meios de transporte 
sustentáveis, e organize um plano de viagens pendulares sustentável 
para eles

 � Controle e avalie as suas ações (número de novos utilizadores dos 
transportes públicos graças a uma determinada atividade, número 
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de pessoas que decidiram deixar de usar os automóveis após a 
campanha, números da melhoria da qualidade do ar, redução de ruído, 
opinião pública sobre os seus planos e ações, etc.)

 � Associe as suas atividades a iniciativas relacionadas da UE (Projeto 
EDWARD – Dia Europeu Sem Mortes na Estrada, Semana Europeia 
do Desporto, CIVITAS, Pacto de Autarcas, etc.)

 � Utilize outros recursos úteis disponíveis on-line (folheto, poster, guia de 
melhores práticas http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources

Todos os materiais de comunicações estão disponíveis em inglês. Este 
manual, o folheto anual, o cartaz e o vídeo da campanha estão disponíveis 
em todas as línguas oficiais da UE.

OS PRÉMIOS SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE

O Prémio SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE é atribuído às 
autarquias locais que se considera terem feito o máximo pela 
sensibilização para a mobilidade sustentável durante a última 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE (16-22 de setembro).

Desde 2017, é atribuído em duas categorias: uma para municípios de grande 
dimensão (superior a 50.000 habitantes) e outra para municípios de menor 
dimensão (inferior a 50.000 habitantes).

Destina-se a promover campanhas bem-sucedidas e a sensibilizar para a 
necessidade de ação local no domínio da mobilidade urbana sustentável.

Os finalistas são galardoados numa cerimónia prestigiada em Bruxelas, em 
março, e figuram em diversos vídeos e publicações.

Critérios de elegibilidade

Aplicam-se os mesmos critérios para as duas categorias.

As autarquias locais são elegíveis para o Prémio 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE se: 
1. Se registaram on-line em www.mobilityweek.eu
2. Apresentaram a Carta de Compromisso assinada
3. São «Participantes Golden», ou seja, cumprem os três critérios:

organizar atividades durante a semana definida e relacionadas com o 
tema anual

implementar pelo menos uma nova medida permanente para reduzir o 
uso do automóvel particular

comemorar o Dia Sem Carros
4. Estão situados na UE-28, em países candidatos à adesão, potenciais 

países candidatos à UE que fazem parte do Processo de Estabilização 
e de Associação (PEA), países do Espaço Económico Europeu (EEE) 
ou países da Zona Europeia de Comércio Livre (EFTA). Estes países 
são: Albânia, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, 
Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, antiga 
República jugoslava da Macedónia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, 
Islândia, Irlanda, Itália, Kosovo1, Letónia, Listenstaine, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Baixos, Noruega, Polónia, 
Portugal, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, 
Suíça, Turquia, Reino Unido.

Critérios de avaliação
Um júri independente de peritos em mobilidade urbana avaliará:
1. A qualidade das atividades que retomam o tema anual
2. O plano de ação para eventos e participação pública
3. A estratégia de comunicação
4. O impacte da(s) medida(s) permanente(s)
5. O âmbito das parcerias com as partes interessadas locais

1. Esta designação não prejudica as posições relativas ao estatuto e está conforme com a Resolução 
1244 (1999) do CSNU e com o parecer do TIJ sobre a declaração de independência do Kosovo.
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Procedimento de candidatura

As autarquias locais que pretendam candidatar-se ao Prémio 
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE devem:

 � Preencher o formulário de candidatura em inglês, fornecendo os 
dados especificados

 � Enviar o formulário de candidatura da forma indicada no sítio Web da 
campanha

 � Incluir uma cópia digital da Carta assinada
 � Fornecer um mapa da zona que esteve fechada ao trânsito automóvel 

durante o Dia Sem Carros
 � Enviar uma seleção de materiais de apoio, tais como imagens (com 

boa resolução), vídeos, ferramentas de comunicação e recortes de 
imprensa

 � Deve ser tudo enviado entre 23 de setembro e 23 de outubro

Cerimónia de atribuição do prémio e Prémio

A cerimónia de atribuição do Prémio SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE 
realiza-se em Bruxelas, com a presença do Comissário Europeu dos 
Transportes. Decorre normalmente em março. Durante a cerimónia, 
também é apresentado o Prémio para o planeamento de mobilidade urbana 
sustentável.

A cada uma das autarquias locais vencedoras será atribuído um vídeo 
promocional, com uma duração de até três minutos, para apresentar os seus 
feitos como campeões do transporte urbano sustentável na Europa.

LIGAÇÕES RELACIONADAS

Sítio Web e documentos da União Europeia

 � European Commission - Mobility and Transport portal https://bit.ly/1epTAxu
 � European Commission - Clean transport, Urban transport https://bit.

ly/2US0w8o 
 � European Commission - Sustainable Transport https://bit.ly/2vjGggO 
 � European Commission - Intelligent Transport Systems (ITS) https://bit.ly/2fSaRtI 

Iniciativas e projetos da UE

 � CIVITAS www.civitas.eu 
 � Eltis www.eltis.org 
 � BiTiBi project – Bike Train Bike www.bitibi.eu 
 � EBSF_2 project: http://ebsf2.eu/ 
 � FLOW project http://h2020-flow.eu/ 
 � FREVUE project https://frevue.eu/ 
 � MaaS4EU project: http://www.maas4eu.eu/ 

Iniciativas das autarquias locais, organizações e empresas espe-
cializadas

 � BKK Budapest, launch of the FUTÁR tool: https://bit.ly/2sMaf2L 
 � FUTÁR tool: http://futar.bkk.hu 
 � Blue Bike: https://www.blue-bike.be/en 
 � City of Esch-sur-Alzette, Pedestrian signposting, https://bit.ly/2BQIcC9 
 � City of Paris, Paris respire: https://bit.ly/2HxHWrQ
 � Hitch: http://www.hitchit.co/ 
 � International Post Corporation, Parcel Lockers webpage: https://bit.ly/2oyyKf7 
 � MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/ 
 � MaaS Global: https://maas.global/ 
 � The Money Advice Service (car cost calculator): https://bit.ly/1Ds8xRu 
 � Le Moniteur Automobile (car cost calculator): https://bit.ly/2HmdTUg 
 � Mulhouse Alsace Agglomération, news item on Compte Mobilité:  

https://bit.ly/2EZAu7s 
 � RATT Timisoara, bike-sharing webpage: http://www.ratt.ro/velo_tm.html 
 � STIB Brussels, walking map: https://bit.ly/2ZpuAHb 
 � Street Life Festival 2018, Vienna, https://www.streetlife.wien/streetlife-festival 
 � Swiss Federal Railways, Multimodal webpage: https://bit.ly/2CMV6xz
 � Tisséo Toulouse, Pastel Card: https://bit.ly/2l4sUPx  
 � Transport for London (TfL), walking map: https://bit.ly/1MIEkxp 
 � UPS, trial of electric tricycles: https://bit.ly/2F322Nl 




