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SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 2020 

Informação complementar 
 
 

Arrancou hoje, na sua 19ª edição, a Semana Europeia da Mobilidade, estendendo-se até 

ao dia 22 e culminando, como habitualmente, com o Dia Europeu Sem Carros. 

 

Este ano, o tema da campanha é “Emissões Zero, Mobilidade para todos”, refletindo o 

ambicioso objetivo da União Europeia de ser “o primeiro continente neutro em termos de 

clima até 2050”, tal como estabelecido por Ursula von der Leyen, Presidente do Comissão 

Europeia, ao apresentar o European Green Deal (Acordo Verde Europeu). 

 

Com este tema específico pretende-se dar especial destaque à importância de um acesso a 

transportes zero emissões e à promoção de uma mobilidade inclusiva. 

 

Apesar das diferentes condições climáticas, geográficas e socioeconómicas nas áreas urbanas 

da Europa, é possível a tomada de medidas para promover a neutralidade carbónica em meio 

urbano e a mobilidade inclusiva. A SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE 2020 incentiva as 

pessoas e as autoridades locais a tomarem medidas que permitam alcançar, a longo prazo, o 

objetivo de um continente neutro em termos de carbono. 

 

Para esta edição e atendendo às contingências e constrangimentos consequentes do atual 

contexto da pandemia Covid-19, no seu discurso, a Comissária dos Transportes da UE, Adina 

Vălean, afirmou: "Este ano é um grande desafio para as nossas vilas e cidades. Mas a 

pandemia também nos mostrou que as pessoas apreciam e esperam que as nossas cidades 

se tornem mais seguras, mais limpas e acessíveis a todos. Durante esta Semana e para além 

dela, as nossas cidades parceiras de toda a Europa mostrarão como as cidades europeias 

podem ser mais verdes e mais digitais". 

 

Desde 2002 que esta campanha europeia tem como objetivo estabelecer uma ligação da 

mobilidade com questões ambientais diversas, desde as globais, como as alterações 

climáticas, às associadas à melhoria da qualidade do ar, ao melhor usufruto do espaço, à 

promoção de modos de transporte mais sustentáveis, bem como ainda à melhoria das 

acessibilidades, à segurança rodoviária, à melhoria da qualidade de vida das nossas cidades 

e vilas e, consequentemente de cada um de nós. 

 

Este ano, devido à atual situação de pandemia tornou a sua participação num desafio ainda 

maior quer na concretização das ações a desenvolver, quer nas medidas permanentes a 

implementar. Mostrando que é possível, 2736 cidades respetivamente de 49 países dão, 

mais uma vez, o seu contributo em prole de uma mobilidade mais sustentável, abraçando e 

promovendo esta campanha junto dos seus cidadãos. 

 

Portugal, um dos países aderentes desde a sua 1ª edição participa, mais uma vez, reiterando 

assim o seu compromisso para com esta campanha europeia, verificando-se a adesão de 72 

municípios. 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade promotora e coordenadora nacional 

desta campanha, disponibiliza aqui informação e documentação atualizada.  

 

Aceda aqui para mais informação relativa aos municípios aderentes e aos programas a 

desenvolver durante esta iniciativa. 

 

Aceda aqui ao filme alusivo à edição de 2020. 

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=138&sub2ref=168
https://mobilityweek.eu/2020-participants/?year=2020&country=PT
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2020/Campaign_video_-_eu_languages/EMW_2020_PT.mp4
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