SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE

Exemplo de Medidas Permanentes
Categoria

Medida Permanente

Utilização da bicicleta

Novas ciclovias
Ampliação de ciclovias
Sinalização
Aluguer
Criação de sistema de uso coletivo
Aumento do sistema de uso coletivo
Infraestruturas p/ estacionamento
Melhoria da rede de bicicletas
Formação para uma segura utilização da bicicleta
Criação de oficinas de manutenção
Criação de sistemas de uso de bicicletas elétricas
Instalação de pontos de carregamento para bicicletas elétricas

Pedonalização (ZSTA)

Encerramento de rua(s) ao trânsito automóvel - todos
os dias
Encerramento de rua(s) ao trânsito automóvel - ao fim
de semana e/ou feriados
Encerramento de rua(s) ao trânsito automóvel – no verão (sazonal)
Semipedonalização (trânsito condicionado)
Melhoria de infraestruturas (pavimentos, passadeiras,
passadeiras aéreas...)
Requalificação do espaço público
Criação / extensão de percursos pedonais urbanos
Caminhos seguros p/ as escolas
Alargamento das zonas verdes e de lazer
Lançamento de projetos de pedonalização

Transportes públicos

Criação de rede de transportes coletivos interurbanos e intermodais
Novas linhas / extensão das existentes
Criação de corredores “bus”
Novas paragens com ligações a estações e a parques
(intermodalidade)
Horários: extensão / maior frequência
Linhas expresso em horas de ponta
Introdução de veículos “limpos”
Sistemas de informação
Áreas reservadas a TP
Criação / mudança de terminais (Interfaces,
interparques)
Criação de linhas de TP gratuitos
Reforço e melhoria do sistema de TP
Lançamento de projetos de novos modos de transporte
Transportes públicos c/ piso rebaixado

Categoria

Acalmia e ordenamento / controlo
do tráfego

Acessibilidades

Novas formas de utilização de
veículos

Cargas e descargas

Gestão da mobilidade

Medida Permanente
Redução de limite de velocidade (bandas sonoras,
sinalização, ...)
(Re)Ordenamento da circulação / estacionamento
Novos regulamentos de circulação e de estacionamento
Abolição do estacionamento em determinados locais
Instalação de parquímetros / aumento da área de
parqueamento
Criação / ampliação de parques de estacionamento p/ automóveis
Novos planos de circulação / estacionamento
Zonas p/ residentes

Pavimento táctil
Rampas p/ cadeiras de rodas
Rebaixamento de passeios
Ampliação dos passeios
Colocação de dispositivos sonoros em semáforos
Eliminação de barreiras arquitetónicas
Planos de acessibilidade
Criação / aumento de lugares para estacionamento
para pessoas com mobilidade condicionada

Partilha do automóvel (“car pooling”)
Utilização coletiva do automóvel (“car sharing”)
Utilização responsável do carro
Utilização de veículos limpos
Instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos
Implementação on-line de esquemas de partilha de automóveis

Restrição a veículos de distribuição de mercadorias
Plataforma de descarga para transferência de cargas
Utilização de veículos “limpos”
Implementação de zonas de cargas e descargas
Novo regulamento de cargas e descargas

Planos de ação de mobilidade sustentável
Planos de mobilidade para empresas / para escolas
Projetos / Ações de educação e sensibilização sobre
Prevenção Rodoviária; Segurança Ambiental e Mobilidade
Sustentável
Criação de equipas de trabalho no âmbito da
mobilidade sustentável / segurança rodoviária
Criação do cartão de munícipe para utilização de vários serviços
disponibilizados pela Câmara (relacionados com acessibilidade e
mobilidade)
Introdução de veículos “limpos” para uso da Autarquia
Outros (Serviço do Município para ajudar companhias a desenvolver
planos de mobilidade)

Categoria

Outros

Medida Permanente
Escola de Trânsito
Loja / Quiosque da Mobilidade
Serviços informativos sobre mobilidade (ex. linha verde, sítio na
Internet, agenda...)
Criação de medidas conducentes à redução do ruído e aumento da
qualidade do ar
Criação / ampliação de circuitos de manutenção
Ecopista (Greenways)
Zonas de emissões reduzidas (Interdição a carros com mais de x
anos na cidade, por ex.)

