Prémios de Mobilidade Sustentável
O Prémio da SEMANA EUROPEIA DA
MOBILIDADE galardoa as autoridades locais
que demonstram esforços significativos na
promoção da mobilidade urbana sustentável. Em
2017, acrescentou-se uma segunda categoria
que reconhece as cidades europeias de menor
dimensão com um excelente trabalho em prol da
mobilidade sustentável. O Prémio SUMP (PMUS
– Planos de Mobilidade Urbana Sustentável)
celebra um excelente planeamento da mobilidade
urbana sustentável.

Os vencedores do Prémio de Mobilidade Sustentável de 2017:
VIENA ÁUSTRIA
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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

Prémio da SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE de 2017 para municípios de menor dimensão

TURDA ROMÉNIA

6.º Prémio SUMP

Veja, no YouTube, os vídeos de cada um dos finalistas:

youtube.com/europeanmobilityweek

Com o apoio político e financeiro de:
COMISSÃO EUROPEIA
Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes
Rue Jean-André de Mot 28 / Jean-André de Motstraat 28
B-1049 Bruxelas – BÉLGICA

Combina e move-te!

Sobre a SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE
A SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE
decorre, anualmente de 16 a 22 de
setembro, possibilitando às localidades
a oportunidade de testar alternativas
de transporte sustentável. Ao incentivar
a escolha de meios de transporte
sustentáveis, como andar a pé e 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. Com a participação
de mais de 2.500 localidades a
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE
de 2017 foi, até hoje, a edição mais bem
sucedida.

Registe as suas atividades e eventos on-line em www.mobilityweek.eu

Combina e move-te!

Os europeus adoram variedade - na
comida, na moda, na música - então
porque é que quando se trata de
transporte somos tão pouco criativos
e apenas optamos por um único
meio de transporte? Este ano a
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE
encoraja-nos a explorar as muitas
diferentes opções disponíveis para se
deslocar de A para B e faz-nos pensar
sobre qual o modo que melhor se adapta
às nossas deslocações diárias. Por que

não tentar ir de bicicleta para o ginásio,
de comboio para o local de trabalho, ou
a pé até às lojas? Ao abraçar o conceito
de multimodalidade e conjugando
mais do que um meio de transporte
sustentável nas nossas deslocações
diárias não teremos apenas um impacte
positivo sobre o ambiente, mas podemos
também acabar por descobrir que
estamos em melhor forma física, felizes,
e com algum dinheiro extra também!

Para obter mais informações, visite: www.mobilityweek.eu/theme-2018

#mobilityweek

#MixAndMove

AÇÕESPARAAMOBILIDADE
Quer participar na SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE para além de 16 a 22 de
setembro?
Ao contrário da participação na
As empresas, as ONG, escolas e outras SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE,
partes interessadas que pretendam as
AÇÕESPARAAMOBILIDADE
envolver-se
na
campanha
da podem ser realizadas em qualquer
SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE altura do ano, por qualquer entidade e
são incentivadas a registar a sua não exclusivamente pelos Municípios.
AÇÃOPARAAMOBILIDADE on-line.
Divulgue ao mundo quais as ações
que pratica para incentivar formas de
deslocação mais inteligentes.
Visite www.mobilityweek.eu/mobility-actions para obter mais informações.

www.mobilityweek.eu

