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MAIOR PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA DE SEMPRE: 94 MUNICÍPIOS 
Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu sem Carros 

 
 
A 17ª edição da Semana Europeia da Mobilidade com a realização do Dia Europeu sem Carros, encerra 
este sábado, dia 22 de setembro. 
 
Portugal atingiu este ano um recorde de participações (mais 31 do que na edição anterior) com a adesão 
de 94 municípios e, respetivamente, 98 localidades assegurando, assim, a maior participação de sempre 
neste compromisso. 
 
O aumento significativo neste ano permite encarar com otimismo o compromisso nacional com as 
medidas e objetivos desta campanha em Portugal. 
 
A Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade promotora e coordenadora nacional desta 
campanha, congratula-se com o êxito alcançado. 
 
A nível europeu, sob o slogan “Combina e Move-te”, superaram-se os números das edições anteriores 
com a adesão de 53 países (mais 3 do que em 2017) e 2672 localidades (mais 147 do que no ano 
passado). 
 
A Comissária Europeia dos Transportes, Violeta Bulc, apontou 2018 como o "Ano da multimodalidade", 
em que a Comissão Europeia pretende reforçar a importância da multimodalidade no sistema de 
transporte da União Europeia. 
 
A "multimodalidade" no setor dos transportes, ou "transporte multimodal", é a utilização de diferentes 
modos (ou meios) de transporte na mesma viagem. O conceito aplica-se tanto ao transporte de 
mercadorias como ao transporte de passageiros. A multimodalidade aproveita as vantagens específicas 
de cada modo de transporte como uma mais-valia, tais como: conveniência, velocidade, custo, 
confiabilidade, previsibilidade e que, em combinação entre si, podem oferecer soluções de transporte 
mais eficientes (para pessoas e bens) que ajudarão a aliviar a pressão do congestionamento de tráfego e 
ainda tornar todo o setor mais ecológico, mais seguro e eficiente. 
 
Para além das ações de promoção e sensibilização que decorrem durante a realização desta campanha, 
cada Município assume um compromisso duradouro, investindo em medidas que concretizem e 
permitam atingir o objetivo principal desta campanha, viver-se em cidades e vilas mais sustentáveis, 
assegurando-se uma mobilidade mais sustentável. 
 
Portugal contribui todos os anos com a implementação de várias medidas permanentes, pelo que este 
ano serão ultrapassadas as 3656 medidas, desde a 1ª edição. 
 
A Agência Portuguesa do Ambiente disponibiliza aqui informação e documentação atualizada. 
 
Aceda aqui para mais informação relativa aos municípios aderentes e às ações a desenvolverem durante 
esta iniciativa. 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=138&sub2ref=168
http://www.mobilityweek.eu/2018-participants/?year=2018&country=PT


 
Assista aqui ao filme alusivo à edição de 2018. 
 
Aceda aqui ao vídeo com a mensagem da Comissária Violeta Bulc. 
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https://www.youtube.com/watch?v=YLe81FSVON4
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I155576&sitelang=en&lg=EN
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