Prémio Semana Europeia da Mobilidade 2011
Na edição de 2011, ao contrário do que vem sendo habitual, nenhum
município português se candidatou ao prémio. Das 22 candidaturas
enviadas à Coordenação Europeia, um júri, constituído por um painel de
peritos independentes, elegeu as 10 melhores autoridades locais cuja
participação na iniciativa de 2011 se destacou pelo envolvimento de
parceiros durante a preparação e organização da SEM; pela integração do
tema no âmbito das atividades desenvolvidas; a campanha e a abrangência
do plano de ação e eventos; as atividades individuais e a implementação de
medidas permanentes de transporte. O júri considerou ainda o esforço
demonstrado pelas autoridades locais em relação ao seu orçamento
disponível. Destas 10 cidades foram ainda eleitas as 3 finalistas e
candidatas ao Prémio SEM 2011: Bolonha, Itália (FINALISTA); Budapeste,
Hungria; Gävle, Suécia; Labin, Croácia; Larnaka, Chipre (FINALISTA);
Léon, Espanha; Murcia, Espanha; Östersund, Suécia; Skopje, Macedónia;
Zagreb, Croácia (FINALISTA).
Destas 3 cidades finalistas, a vencedora deste galardão foi a cidade italiana
de Bolonha, prémio entregue numa cerimónia oficial, em Bruxelas, a 05 de
Março de 2012.
Bolonha conquistou o júri da semana europeia da mobilidade através da
organização de um fim-de-semana inteiro, com uma zona sem tráfego
automóvel; medidas permanentes como, a criação de postos de
carregamento elétrico para carros; um projeto de alargamento, para 130
km, de uma rede de percurso pedonal e ciclável, sobre o qual os cidadãos
foram convidados a manifestar a sua opinião. Foram ainda desenvolvidas
inúmeras atividades (com animadores de rua, feirantes e associações
desportivas) na zona fechada ao tráfego automóvel, no coração da cidade, o
que atraiu por volta de 60 000 visitantes, iniciativas que a autoridade local
decidiu repetir em eventos futuros. O município organizou também
numerosas excursões de bicicleta, workshops sobre a sua utilização e
postos para auto reparações; jogos; passeios e uma exibição sobre carros
elétricos. Agentes da autoridade participaram em sessões informativas
dando dicas e explicações às famílias, sobre uma utilização segura da
bicicleta e foi criado um posto de informação para que os cidadãos estejam
a par da oferta de serviços a ciclistas.

