
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 19,75 x 32,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 82553242 19-09-2019

Durante esta semana (de 16 a 22
de setembro) vários municípios
e entidades públicas promovem

iniciativas de natureza diversificada dire-
cionadas para a promoção de práticas de
mobilidade, integradas na campanha de
sensibilização “European Mobility
Week” - Semana Europeia da Mobilidade
– uma campanha promovida pela Comis-
são Europeia (Comissão). 

Esta “campanha” emblemática teve iní-
cio em 2002 (logo após o grande sucesso
do “Dia Europeu sem Carros”), e desde
então é organizada anualmente não só
com o propósito de consciencializar os ci-
dadãos europeus para as vantagens da
melhoria das condições de mobilidade ur-
bana, na qualidade de vida dos cidadãos,
das cidades, do ambiente e respetiva saú-
de pública, mas também para distinguir
cidades/municípios na promoção de polí-
ticas, iniciativas e boas práticas de mobi-
lidade que tenham sido implementadas e
propulsoras de uma melhoria de mobili-
dade urbana.

Apesar de ser uma iniciativa eu-
ropeia, a Semana Europeia da Mobilidade
está aberta a possíveis interessados ao re-
dor do mundo. Assim sendo, a Semana
Europeia da Mobilidade conta com ini-
ciativas de cerca de 3000 cidades/municí-
pios de mais de 50 países (entre os quais
se inclui a participação de cidades/muni-
cípios da Índia, Coreia do Sul, Turquia,
Colômbia, entre outros), e ainda de mais
de 2500 ações de mobilidade provenien-
tes de Organizações Não Governamen-
tais, Associações Civis e outras entidades
públicas.

Em termos europeus, Portugal é um dos

países que conta com uma grande adesão
a esta iniciativa (mais de 100 iniciativas –
o dobro das iniciativas, em comparação
com o ano anterior), tendo a região do
Minho acompanhado a tendência nacio-
nal e apresentar-se como uma das regiões
que respondeu positivamente ao apelo da
Comissão. Referir que estão a ser desen-
volvidas diversas iniciativas lúdicas e
sensibilizadoras em Braga, Guimarães,
Viana do Castelo, Barcelos, Fafe, Vila
Nova de Famalicão e Vila Nova de Cer-
veira. 

Convém referir ainda que esta “campa-
nha” pretende também realçar os projetos
de mobilidade mais relevantes no que diz
respeito à sustentabilidade e inovação nas
suas respetivas urbes. Para tal, foi criado
um prémio para servir de incentivo aos
municípios no momento da criação de
projetos que revertam a degradação da
qualidade do ar e os vários problemas
ambientais que afetam as cidades euro-
peias. No ano passado, Lisboa foi o muni-
cípio galardoado com o prémio da Sema-
na Europeia da Mobilidade para grandes
cidades, pelo seu “empenho na promoção
do ambiente e da mobilidade sustentá-
vel”. Referir que a pequena cidade alemã,
Lindau, recebeu o prémio da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade para pequenas cida-
des, numa final que derrotou a cidade
portuguesa de Oliveira do Bairro (Avei-
ro). Vamos ver o que vai acontecer este
ano? Quem irá receber este prémio?

Ao promover a Semana Euro-
peia da Mobilidade, a Comissão coloca o
foco nos cidadãos, a partir de uma cons-
ciencialização pela adoção de transportes
públicos ou de outras formas de desloca-

ção, como caminhar ou fomentar o uso da
bicicleta ou trotinetas eletrónicas. Todas
estas campanhas são importantes para
que a Europa inverta a tendência de subi-
da dos índices de poluição que tem asso-
lado gravemente o nosso planeta nas últi-
mas décadas. No Acordo de Paris, vários
países deixaram a sua intenção em conse-
guir eliminar cerca de 80 a 95% das suas
emissões até 2050, mas, de acordo com
os investigadores, 2050 poderá ser tarde
demais. Os próprios afirmam que estas
medidas devem ser antecipadas até ao
ano de 2030 – data que os próprios inves-
tigadores afirmam como ser uma data de
não-retorno ambiental.

Deste modo, tornar a Europa
num continente com baixos índices de
emissões de carbono, melhorar a qualida-
de do ar nas principais cidades europeias,
assim como adaptar a sociedade e a eco-
nomia europeia para este modo de vida
mais ecológico e sustentável, apresen-
tam-se como desafios estruturais e urgen-
tes, que devem ser encarados não só por
toda a administração europeia e nacional,
mas também para todos os cidadãos euro-
peus. Por essa razão, desafiamos o leitor a
acompanhar de perto esta e outras ações
de sensibilização que ocorrem durante to-
do o ano para que entenda a importância
da preservação do nosso meio-ambiente e
para que fique consciente das reais impli-
cações dos nossos atos no futuro das pró-
ximas gerações. Todos nós temos um pa-
pel importante a desempenhar nesta causa
e todos nós devemos contribuir para uma
sociedade mais dinâmica e proactiva na
área ambiental.
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