Semana Europeia da
Mobilidade 2019

Decorre anualmente, de 16 a 22 de setembro, a Semana Europeia da Mobilidade, evento abraçado por
muitos países europeus, incluindo Portugal, e no âmbito da qual decorre o Dia Europeu sem Carros.
O seu objetivo é facilitar um debate alargado sobre a necessidade de mudanças de comportamentos em
relação à mobilidade, especificamente no que se refere à utilização do automóvel particular. Como já é
hábito, o Dia sem Carros será o culminar das atividades de toda a Semana.
A iniciativa tem como objetivos principais:


Encorajar o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento sustentável
e, em particular, com a proteção da qualidade do ar, com a mitigação do aquecimento global e com
a redução do ruído;



Consciencializar os cidadãos para os efeitos que a sua escolha de um modo de transporte, terão na
qualidade do ambiente;



Proporcionar aos cidadãos oportunidades para se deslocarem a pé, utilizarem a bicicleta e os
transportes públicos, em vez do automóvel privado e ainda, promover a intermodalidade;



Proporcionar aos cidadãos uma oportunidade para redescobrirem a sua cidade ou vila, os seus
habitantes e o seu património, num ambiente mais saudável e agradável.

Embora os nossos corpos estejam concebidos para se moverem, temos imensa dificuldade em encontrar
tempo para nos mantermos ativos.
Refletindo sobre a questão concluímos que grande parte da nossa rotina diária é feita sentados: no trânsito,
à mesa, ou em frente a um écran. Mas como seria se tivéssemos a oportunidade de incluir o exercício físico
no nosso dia-a-dia e ao mesmo tempo economizar dinheiro?
A edição deste ano tem com o tema inspirador “Caminhar e Pedalar em Segurança” e sob
o slogan “Caminha connosco” pretendendo evidenciar que caminhar e pedalar, em segurança, traz muitos
benefícios quer sejam à nossa saúde e ao Ambiente, como também à nossa conta bancária!
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Modos de transporte ativos, como andar a pé e a utilização da bicicleta, são livres de emissões e contribuem
fortemente para manter os nossos corações e corpos saudáveis.
As cidades que promovem a caminhada e o uso da bicicleta como formas de mobilidade em vez do uso do
automóvel particular, são cidades mais atraentes, têm menos congestionamento e apresentam uma maior
qualidade de vida.
Quanto aos benefícios de “pedalar” para a nossa saúde, estudos mostram que os regulares utilizadores de
bicicleta vivem em média mais dois anos do que aqueles que não o fazem e são, também, mais saudáveis
tirando menos 15% de dias por motivo de doença, no trabalho. No caso de andar a pé, e no caso de 25
minutos de caminhada rápida por dia, pode adicionar até sete anos à sua vida!
Também, em setembro deste ano, caminhe connosco e experimente os benefícios que tais opções de
mobilidade lhe podem trazer.
Para assinalar a semana Europeia da Mobilidade 2019 a Resíduos do Nordeste desenvolve a atividade
“De bicicleta para o trabalho”.
A iniciativa “De bicicleta para o trabalho” (adaptação do “Bike to Work”) tem como objetivo desafiar as
empresas/instituições a mobilizarem os seus colaboradores a deslocarem-se de bicicleta para o seu local
de trabalho, sensibilizando-as para a necessidade de reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana,
promovendo os meios suaves de mobilidade.
Assim, os trabalhadores da Resíduos do Nordeste, no próximo dia 20 de setembro, deslocam-se de bicicleta
ou a pé para o trabalho, utilizando viaturas apenas nos casos estritamente necessários.
Aproveitamos para apresentar a nova viatura elétrica
da empresa, inserida na estratégia de aquisição de
veículos ecológicos.

Resíduos do Nordeste, 13 de setembro de 2019.
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