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PRÉMIO SEM 2021 
Localidades finalistas 

 

 

A Comissão Europeia anunciou hoje, em Bruxelas, as 6 localidades finalistas que concorrem 

ao prémio SEM 2021 nas suas duas categorias: “Pequenas cidades” (menos de 100.000 

habitantes) e “Grandes cidades” (acima de 100.000 Habitantes) tendo sido eleitas duas cidades 

portuguesas, respetivamente Valongo e Amadora. 

 

Na categoria de grandes cidades estão nomeadas: 

 

 Amadora (Portugal) - pela integração de todos os grupos etários em eventos de 

mobilidade sustentável - tais como passeios de bicicleta, testes de veículos elétricos e um 

diálogo organizado com os “Jovens Repórteres para o Ambiente”; e a utilização de parcerias 

promocionais estratégicas, com retalhistas locais. 

 

 Kassel (Alemanha) – pela criatividade na organização de atividades, como uma caça ao 

tesouro de mascotes da campanha, em toda a cidade; e um maior envolvimento das crianças 

na mobilidade sustentável através de passeios a pé e de bicicleta. 

 

 Lüleburgaz (Turquia) – pelo destaque à ligação entre saúde e mobilidade sustentável e 

ativa, através de diálogos com médicos especializados em neurologia, psicologia e 

cardiologia; e por uma maior acessibilidade dos passeios. 

 

Na categoria de pequenas cidades estão nomeadas: 

 

 Alimos (Grécia) - pelo abrangente programa de atividades e o notável envolvimento das 

pessoas e associações locais durante a semana, incluindo uma peça de teatro interativa da 

"história da bicicleta"; e a transformação das estações de transporte público, em espaços 

de atividades lúdicas. 

 

 Miajadas (Espanha) - pelo seu forte enfoque na criação de caminhos seguros para a 

escola, redes de ciclovias e melhoria da mobilidade dos peões, incluindo a reafectação 

permanente do espaço rodoviário e sinalização mais visível para veículos e peões.  

 

 Valongo (Portugal) - pela sua extensa variedade de medidas permanentes; pelas 

atividades que integraram a opinião pública; e por uma abordagem multimodal, incluindo a 

criação de zonas pedonais atrativas e rampas novas e melhoradas para cadeiras de rodas, 

em toda a cidade. 

 

Estes prémios reconhecem as excelentes ações desenvolvidas pelos municípios e como estes 

promoveram, com sucesso, a mobilidade urbana sustentável durante a semana de 16 a 22 de 

setembro de 2021. 

 

As cidades finalistas foram eleitas por um painel independente de peritos em mobilidade e 

transportes, e as vencedoras serão anunciadas durante a cerimónia de entrega de prémios, que se 

realizará online a 28 de março de 2022 às 15h00 CET. Para mais informações e para assistir à 

cerimónia, clique aqui. 
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Urbanistas, especialistas em mobilidade, coordenadores locais e outros interessados em participar 

num workshop online de planeamento da mobilidade urbana sustentável organizado pelo 

Secretariado da SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE a 28 de março, das 10h00 às 13h00 CET. 

são convidados a inscreverem-se aqui. 

 

A SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE decorre de 16 a 22 de setembro de cada ano, 

proporcionando às cidades uma oportunidade de testar medidas de planeamento inovadoras, 

promover novas infraestruturas e aumentar a sensibilização sobre mobilidade sustentável nas suas 

comunidades. Ao encorajar as pessoas a escolher meios de transporte sustentáveis, tais como a 

pé ou de bicicleta, podemos reduzir as nossas emissões de carbono, melhorar a qualidade do ar e 

tornar as nossas áreas urbanas mais agradáveis para viver e trabalhar. 

 

Apesar das contínuas restrições COVID-19 em 2021, a SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE viu 

um aumento recorde de participação: mais de 3100 cidades de 53 países participaram na 

campanha. 

 

Para mais informações sobre a campanha visite www.mobilityweek.eu. 
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