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«De comboio pelo clima» junta especialistas em Sessão de Debate sobre
Alterações Climáticas e Mobilidade Inteligente

A ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental e a APA – Agência Portuguesa do Ambiente,
promovem, no âmbito da ação «de comboio pelo clima», uma sessão debate sobre alterações climáticas
e mobilidade inteligente que vai decorrer a bordo de uma carruagem do comboio intercidades, no dia 20
de setembro no trajeto Lisboa/Oriente (09h39) – Coimbra B (11h31).
Esta sessão contará com intervenções iniciais de enquadramento por quatro especialistas, seguidas de
debate alargado aos participantes convidados representantes da área académica, da administração e da
sociedade civil, e será acompanhada pelo Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, que
assegurará a intervenção de encerramento.
A ação pretende alertar para a importância do conhecimento e valorização das alterações climáticas
enquanto problema social e individualmente relevante, interligando as suas causas e consequências com
os espaços em que se desenvolve a vida quotidiana de todos, com a finalidade de promover e privilegiar
estilos de vida de baixo carbono. Serão abordados temas como políticas de alterações climáticas e
descarbonização dos transportes/mobilidade inteligente, educação ambiental e a descarbonização do
setor dos transportes, desafios aos transportes urbanos no contexto da descarbonização do setor dos
transportes e mobilidade e tecnologias de informação.
Integrada na Semana Europeia da Mobilidade, esta ação decorre no âmbito da iniciativa «O Clima é
Connosco», que tem como objetivo contribuir para o conhecimento sobre alterações climáticas e sobre
os impactes das escolhas e decisões dos cidadãos para a redução de gases com efeito de estufa,
contribuindo para uma economia resiliente e de baixo carbono. O projeto trabalha conceitos e perceções
das pessoas de forma a que as alterações climáticas não sejam vistas como um problema “dos outros”,
mas sim como um problema de todos, e que está nas nossas mãos, nas nossas ações do dia-a-dia,
contribuir para a sua mitigação e adaptação.
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