Síntese de resultados da Campanha SEM/DESC 2013
A edição da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem carros - 2013, contou com
a parƟcipação de 47 países, 39 dos quais, da Europa. Apesar de esta ser uma iniciaƟva europeia, há
países de outros conƟnentes (17%) que, anualmente, já vêm sendo uma presença habitual. Esta adesão
mobilizou um total de 1931 localidades.

1. Tema Transversal - “Ar limpo - Está nas tuas mãos”

Os dados compilados para esta síntese referem-se às Fichas de Avaliação
Local enviadas por 34 das 47 C.M. aderentes, ou seja, 72,34% fizeram
a avaliação da iniciaƟva.

Almada

Leiria

Esta edição da Semana Europeia da Mobilidade teve como objeƟvo a melhoria da qualidade do ar, um
ar mais limpo e, dessa forma, contribuir para uma Europa mais saudável, mais feliz. Todos sabemos que
cidades mais limpas são cidades mais saudáveis. Um ar limpo de impurezas contribui para uma vida
mais longa, numa média de mais oito meses, e reduz ainda a possibilidade de problemas de saúde,
respiratórios e cardiovasculares. O ar saturado de poluentes, tais como material parƟculado e dióxido
de azoto aumenta o risco de doenças pulmonares, incluindo a asma, a pneumonia e cancro do pulmão.
E não é só a saúde humana, que é afetada - a poluição do ar prejudica o meio ambiente, resultando em
acidificação, perda de biodiversidade, redução de ozono e alterações climáƟcas. Alterando os hábitos
de transporte estamos a contribuir para o combate à poluição do ar das nossas cidades. Para a edição
deste ano, o tema central da Semana Europeia da Mobilidade é, “Ar limpo - Está nas tuas mãos!”,
e pretende refleƟr o poder que os cidadãos detêm, através das suas escolhas de mobilidade, em
melhorar a qualidade do ar. É um lembrete de que todos nós temos um papel a desempenhar e de que
as mudanças, mesmo que pareçam pequenas, como o uso de bicicleta nas deslocações ao invés do
carro, ou a opção por meios de transporte públicos, ou ainda a escolha de caminhar, podem melhorar
a nossa qualidade de vida.

Nesta edição de 2013, cujo tema central foi “Ar limpo - está nas tuas mãos!”, foram inúmeras as ações
desenvolvidas, organizadas e asseguradas pelas autoridades locais, muitas delas, no âmbito do tema
e relacionadas com a Qualidade do Ar.
Para além do tema específico, outros temas foram abordados, igualmente no contexto de uma
mobilidade mais sustentável e uma melhor qualidade de vida, dando o mote para muitas outras ações
realizadas.
ConƟnuamos a verificar que as CM privilegiam os modos suaves de transporte, como a bicicleta
e andar a pé, na organização das suas ações e que a “saúde”, através de rastreios e exames médicos
gratuitos, conƟnua também a ser um tema muito presente no evento, iniciaƟvas que obtêm grande
adesão por parte da população. Tal como em anos anteriores, menos de metade dos municípios preparou
aƟvidades relacionadas com temas como o uso responsável do carro, os transportes públicos e a gestão
da mobilidade.
Como algumas das ações desenvolvidas durante esta edição, para além das mais variadas aƟvidades
de segurança rodoviária, lúdicas, desporƟvas e culturais, a maioria dos programas integrou passeios
de bicicleta e pedestres (caminhadas, trilhos ecológicos, bikepapers e gincanas, maratonas); sessões
de sensibilização, seminários, workshops, exposições, palestras, debates, no âmbito da mobilidade
sustentável e do ambiente; uƟlização de transportes públicos gratuitos e ações de sensibilização para o
seu uso; exposição e uƟlização de veículos não poluentes.

Outros temas abordados - 2013
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(1) Alterações climáƟcas; Ordenamento do território; Qualidade do ar; Acessibilidades para todos;
Regras de cidadania; Ruas vivas; Gestão de recursos; Resíduos; Eficiência energéƟca; Arborização,
Segurança rodoviária; Agricultura biológica; turismo sustentável
Salienta-se uma parceria entre dois municípios, com uma ação levada a cabo pela Câmara de Lisboa
e a Câmara de Almada. A iniciaƟva “Duas margens, duas rodas” (uma 2ª edição) consisƟu num ciclo
passeio entre Lisboa (com parƟda no Campo Pequeno) e Almada (terminando no centro da cidade),
passando por locais emblemáƟcos das duas cidades e que contou com a adesão de mais de 1000
cidadãos. Para melhor assegurar esta ação, o passeio incluiu viagens gráƟs nos comboios da Fertagus
e barcos da Transtejo.
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2. Câmaras Municipais Aderentes
Águeda; Alcochete; Aljustrel; Almada; Anadia; Arganil; Barcelos; Barreiro; Bragança; Cabeceiras
de Basto; Caldas da Rainha; Caminha (Caminha e Vila Praia de Âncora); Castelo de Paiva; Chaves;
Coruche; Évora; Fafe; Faro; Figueira da Foz (Buarcos; Figueira da Foz; Alhadas; Paião; S. Julião);
Funchal; Guarda; Leiria; Lisboa; Loulé (Loulé; Quarteira e Vilamoura); Lourinhã; Matosinhos; Mértola;
Mirandela; Moita; MonƟjo; Oeiras; Oliveira de Azeméis; Palmela (Águas de Moura; Palmela; Pinhal Novo;
Poceirão e Quinta do Anjo); Portalegre; Porto; Santarém; Santo Tirso; São João da Madeira;
Seixal; Serpa; Setúbal; Sever do Vouga; Torres Vedras; Viana do Castelo; Vila Franca de Xira (concelho
todo); Vila Nova de Gaia (concelho todo); Vila Real.
Nota: A C.M. marcada a negrito foi um município estreante.

Total: 47 CM aderentes respeƟvamente com 57 localidades (26 CM parƟcipantes
e 21 CM apoiantes) tendo 17 Municípios parƟcipado na SEM.
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Os programas das CM integraram variadas ações, a maioria implicando diretamente os munícipes,
proporcionando momentos de lazer e convívio entre a população e entre as diferentes gerações,
o desfrute de zonas sem tráfego automóvel, mas também ações de sensibilização para a escolha
de modos de transporte mais sustentáveis e, através de recolhas de contributos, sessões de debates
e esclarecimentos, uma maior implicação e responsabilização de todos e assim, uma maior parƟcipação inclusivamente nas medidas e políƟcas da autarquia com vistas a um concelho mais sustentável.

2.1. Localidades aderentes
Dos 47 municípios aderentes, 4 deles parƟciparam com mais do que uma localidade, como foi
o caso de Caminha, Figueira da Foz, Loulé e Palmela. Já Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia
Ɵveram ações em todo o concelho.

Mértola

Cabeceiras de Basto

Desses 47, 26 aderiram na figura de parƟcipantes, cumprindo todos os critéros estabelecidos pela Coordenação Europeia, assegurando 13 deles ambas as iniciaƟvas, Semana
Europeia da Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros, 9 apenas o DESC e 4 a SEM (estes
encerraram uma zona ao tráfego automóvel num outro dia da semana que não o 22 de Setembro).
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Desde a iniciaƟva pioneira em 2000, até à úlƟma realizada, já parƟciparam 206 localidades
correspondentes a 146 municípios ou seja, a 47% do total das CM a nível nacional.

A iniciaƟva de 2006 foi a que contou com uma maior adesão de Municípios, 70 na sua
totalidade, sendo que foi em 2007 que as localidades obƟveram uma maior expressão com a adesão
de 85. Embora na primeira edição deste projeto europeu se tenha verificado uma fraca adesão
(17 C.M.) e na edição imediatamente a seguir, um forte incremento nas parƟcipações, nos anos
seguintes e até 2012, podemos considerar que esta se manteve estável, com uma média de
parƟcipação de 59 Câmaras Municipais e de 66 localidades por ano. Este ano o número de
parƟcipações diminuiu, tendo muitas das Autoridades locais invocado a aproximação das eleições
autárquicas como uma condicionante à preparação do evento e, consequentemente à sua adesão.
Desde o 1º ano desta iniciaƟva que Évora se disƟngue por ser a única autarquia que, até à data,
parƟcipou anualmente. Em número considerável são já os municípios que parƟcipam
ininterruptamente desde 2001.
Nesta 14ª edição do DESC e 12ª da SEM, e à semelhança de 2012, houve apenas um Município
estreante, Anadia.
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3. Distribuição geográfica de Municípios envolvidos, por região
À semelhança das edições anteriores foram as regiões Norte, LVT e Centro, que obƟveram uma
maior percentagem de adesões ao evento. Contudo, e comparaƟvamente com 2012 constatou-se um
decréscimo no número de adesões da região Centro, o ano passado com a maior percentagem
de parƟcipações e, este ano, muito abaixo do total das regiões Norte e LVT.
Da região de Portugal conƟnental, o Algarve, contou com o menor número de municípios aderentes,
situação que se tem verificado todos os anos.
A Região Autónoma da Madeira contou apenas com a adesão de um município e os Açores não Ɵveram
qualquer localidade a aderir ao evento, tal como no ano passado.
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4. Medidas Permanentes
Desde 2004, por imposição da Coordenação Europeia, que o lançamento ou a implementação
de Medidas Permanentes (pelo menos uma) no contexto da Mobilidade Sustentável é um requisito
para se aderir, na qualidade de parƟcipante, a esta iniciaƟva. No entanto, tomando a dianteira, desde
a primeira iniciaƟva que Portugal e Espanha consideraram a sua implementação como uma condição
para os municípios poderem parƟcipar.
Desde 2000 e, até à úlƟma edição da Semana Europeia da Mobilidade, já foram implementadas
em Portugal, 2673 Medidas.
Os municípios parƟcipantes na edição DESC/SEM 2013 planearam implementar 183 medidas
permanentes.

Através da avaliação realizada pelas 34 C.M. que enviaram as respeƟvas Fichas de Avaliação, foi possível
confirmar, a implementação de 115 medidas permanentes. Se contabilizarmos, também, as planeadas
mas cujas C.M. não enviaram Ficha de Avaliação, pode-se referir que, no ano de 2013, se contabilizou
um total de 165 medidas (uma média de 3,5 por município).

O ano em que se verificou um maior incremento de Medidas Permanentes foi 2007, com uma média
de 4,7 por parƟcipação.
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Dos 47 municípios aderentes, apenas 8 não implementaram nenhuma medida permanente.

ConƟnua a verificar-se um maior invesƟmento em medidas que, diretamente, privilegiam a mobilidade
do peão, incidindo em áreas como a pedonalização (até à data com um total de 716 medidas implementadas), uƟlização da bicicleta (implementadas até 2013, 492 medidas) e, acessibilidades (com um total
de 398 medidas), já que se constata um maior número de medidas implementadas nessas categorias.
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Menor relevância Ɵveram, as novas formas de uƟlização de veículos (apenas 62 medidas implementadas desde 2000), as cargas e descargas (com 36 medidas ao longo destes anos), tendo-se implementado
um número muito reduzido de medidas nessas vertentes, como se pode constatar.
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5. Monitorizações
5.1. Impacte Social
Nesta edição, apenas dois municípios aplicaram os inquéritos para avaliação do Impacte Social,
nomeadamente Arganil e Vila Nova de Gaia.
À semelhança do ano passado, o número demasiado reduzido de dados não permite uma avaliação
inviabilizando, desta forma, a Avaliação do Impacte Social do evento, a nível nacional.

5.2. Níveis de Ruído
Apenas foram realizadas quatro monitorizações do ruído nomeadamente Évora, Mirandela, Setúbal
e Torres Vedras. Embora os dados esƟvessem de acordo com as diretrizes facultadas por esta agência,
a insuficiente amostra não permite a avaliação nacional da monitorização do ruído.

5.1. Qualidade do Ar
Este ano apenas o município de Évora enviou os resultados da monitorização da qualidade do ar inviabilizando-se, desta forma, a realização da avaliação nacional da monitorização da qualidade do ar

5.4. Contagem de Tráfego
Foi apenas realizada uma contagem dos fluxos de tráfego, esta pelo Município de Cabeceiras de Basto.
Os dados disponíveis não asseguram amostra suficiente para uma avaliação nacional.

As parcerias são de extrema importância
para a concreƟzação e o êxito de muitas
das ações desenvolvidas pelos municípios
durante o evento. Contribuem para o
planeamento de uma maior diversidade de
ações, e permitem o envolvimento de um
maior número de agentes na divulgação
da iniciaƟva e na mobilização dos cidadãos
para uma maior parƟcipação, tornando a
campanha mais abrangente e, consequentemente, mais eficaz.
À semelhança dos anos anteriores, a grande
maioria das CM estabeleceu parcerias com
as Forças de Segurança, (64,71%), com
Estabelecimentos de Ensino (55,88%)
e, este ano, metade das CM estabeleceu
parcerias com Empresas de vários sectores
de aƟvidade. Com percentagens inferiores,
mas ainda assim relevantes, as CM Ɵveram
como parceiros: comerciantes, coleƟvidades, associações diversas, operadores de
transportes públicos, entre outros (1).
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(1) Bombeiros; Cruz Vermelha; Associações diversas; Agências de Energia; Juntas de Freguesia;
Centros de Saúde; Empresas Municipais; Consultores; LNEC; Órgãos de Comunicação Local; Organismos
públicos; e.o..

7. Campanhas de Informação / Comunicação
Como vem sendo práƟca desta Agência, o folheto anual para apresentação da Semana da Mobilidade
editado, como habitualmente, pela Coordenação Europeia, foi traduzido e adaptado para português
e disponibilizado, digitalmente, no portal da Agência Portuguesa do Ambiente, na página da SEM,
hƩp://www.apambiente.pt/divulgacao/Projectos/SemanaEuropeiaMobilidade/Paginas/default.aspx
para consulta e eventual download.

Dia Europeu sem carros

Dia Europeu sem carros

Dia Europeu sem carros

Dia Europeu sem carros

Aljustrel

Águeda

Dia Europeu sem carros

Uma boa campanha de comunicação a nível local é imprescindível para uma boa divulgação
do projeto e sensibilização dos munícipes, no geral e, mais concretamente, dos vários setores (muitas
vezes, direta ou indiretamente) envolvidos, como por exemplo: o comércio e a restauração. Assim,
os Municípios são encorajados a criar e produzir os seus próprios materiais informaƟvos tendo por
base os elementos gráficos europeus, adaptados e disponibilizados no portal insƟtucional, na página
da Semana Europeia da Mobilidade.

21 setembro, sábado
Semana Europeia da Mobilidade 2013
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O percurso será feito em ritmo acessível a todos e passará por
locais emblemáticos de Lisboa e Almada, incluindo Campo
Pequeno, Marquês de Pombal, Rossio, Terreiro do Paço,
Cais do Sodré, Cacilhas, Base Naval do Alfeite, Parque da Paz
e Almada Centro.
A 2ª edição do "Duas Margens, Duas Rodas" inicia-se em
ambiente de festa no Campo Pequeno e termina no centro
de Almada, no Festival da Mobilidade. Haverá muita animação,
música, petiscos, mercado de rua e atividades dedicadas
à bicicleta (destaque para o Workshop “A Bicicleta no novo
Código da Estrada” e uma extensão do “Bike Film Festival”).

Partida:
15h30, Campo Pequeno, Lisboa

Duração:
Aprox. 2h30

Inscrição: até 19 de Setembro
www.m-almada.pt/duasmargensduasrodas

Mais informações:

Organização:

Barreiro

Junte a família e amigos e venha pedalar neste passeio
que liga as duas margens do rio Tejo!

INSCREVA-SE JÁ
E RECEBA
UMA LEMBRANÇA ESPECIAL
DESTE PASSEIO
INESQUECÍVEL

www.m-almada.pt/ambiente
www.cm-lisboa.pt/viver/mobilidade

Almada

ALMADA:
dadesportiva@cma.m-almada.pt
ou 21 250 88 20
LISBOA:
semanadamobilidade2013@cm-lisboa.pt
ou 21 350 13 16
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Dos diversos materiais informaƟvos criados e dos vários meios de divulgação uƟlizados pelos municípios, nesta campanha, destacam-se: a Internet, através do portal insƟtucional de cada município; os de
divulgação de rua; os documentos informaƟvos como os folhetos e a imprensa escrita local e regional,
como tendo sido os mais uƟlizados pelos Municípios.

Materiais de Informação e Comunicação %
Documentos informativos (folhetos)

64,71

Cartas, postais

17,65

Divulgação de rua (cartazes, muppis, out-doors)

85,29

Faixas para autocarros, eléctricos, etc.

8,82

Materiais promocional (T-shirts, sacos, bonés,…
Anúncios televisivos

20,59
2,94

Spots de rádio

23,53

Publicidade em jornais

58,82

Página na Internet

91,18

Outros (1)
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(1) BoleƟns eletrónicos; NewsleƩers; Editais; Comunicações internas; Correio eletrónico; Facebook;
Écrans digitais; Agendas culturais, e.o..

Figueira da Foz
www.cm-tvedras.pt

DIA EUROPEU SEM CARROS 2013
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A Câmara Municipal de Torres Vedras aderiu ao DIA EUROPEU SEM CARROS 2013,
que será comemorado dia 22 de Setembro. Nesse dia estará encerrado ao trânsito
o sentido Norte-Sul da Avenida António Leal de Ascensão, das 9:00 às 17:00.

A Câmara Municipal de Torres Vedras aderiu ao DIA EUROPEU SEM CARROS 2013,
que será comemorado dia 22 de Setembro. Nesse dia estará encerrado ao trânsito
o sentido Norte-Sul da Avenida António Leal de Ascensão, das 9:00 às 17:00.

ACTIVIDADES
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“SEJA UM CAMISOLA AMARELA NA CIDADE! PASSEIO DA AGOSTINHA”
Passeio de AGOSTINHA pela cidade, numa extensão aproximada de 7 km.
LOCAL DE PARTIDA E CHEGADA: Expotorres
HORÁRIO: 9H30
INSCRIÇÕES: participação gratuita, requer prévia inscrição para o e-mail:
ambiente@cm-tvedras.pt.

“SEJA UM CAMISOLA AMARELA NA CIDADE! PASSEIO DA AGOSTINHA”
Passeio de AGOSTINHA pela cidade, numa extensão aproximada de 7 km.
LOCAL DE PARTIDA E CHEGADA: Expotorres
HORÁRIO: 9H30
INSCRIÇÕES: participação gratuita, requer prévia inscrição para o e-mail:
ambiente@cm-tvedras.pt.

PASSEIO DE CHARRETE PELO CENTRO HISTÓRICO DE TORRES VEDRAS
LOCAL DE PARTIDA E CHEGADA: Av. António Leal de Ascensão,
junto à Estátua de homenagem a Joaquim Agostinho
HORÁRIO: a partir das 10H

PASSEIO DE CHARRETE PELO CENTRO HISTÓRICO DE TORRES VEDRAS
LOCAL DE PARTIDA E CHEGADA: Av. António Leal de Ascensão,
junto à Estátua de homenagem a Joaquim Agostinho
HORÁRIO: a partir das 10H

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

AULAS DE GRUPO (MAISFITNESS)
LOCAL: Avenida Antonio Leal de Ascensão
HORÁRIOS: LATIN: 10H45 e BODYCOMBAT: 11H15

AULAS DE GRUPO (MAISFITNESS)
LOCAL: Avenida Antonio Leal de Ascensão
HORÁRIOS: LATIN: 10H45 e BODYCOMBAT: 11H15

Aproveite também para visitar as instalações do novo Centro de Educação Ambiental,
no Parque Verde da Várzea.

Aproveite também para visitar as instalações do novo Centro de Educação Ambiental,
no Parque Verde da Várzea.

8. Zona Sem Tráfego Automóvel (ZSTA)
Dos 47 Municípios aderentes, 17 não encerraram nenhuma zona ao tráfego automóvel.
Dos 30 (Ver quadro) que encerraram, 23 (das 34 Fichas de avaliação recebidas, FA) informaram da área
da ZSTA, 20 em metros lineares e 3 em m2.
19 destes municípios encerraram o trânsito numa área com comércio, dos quais 17 deles, numa zona
simultaneamente residencial, envolvendo assim 1.365 lojas e 27.230 residentes.

Torres Vedras

Coruche

www.cm-tvedras.pt

Loulé

Mirandela

Por forma a assegurar a melhor mobilidade dos munícipes e a provocar o mínimo de constrangimentos quanto às acessibilidades, algumas das CM que encerraram uma zona ao tráfego automóvel
asseguraram uma série de medidas como, a disponibilização de bilhetes gratuitos para a uƟlização
dos transportes públicos por 14,71% dos municípios; a disponibilização gratuita de bicicletas para
deslocações por 11,7% das localidades aderentes; a gratuiƟdade de parques de estacionamento,
medida tomada por 14,7% das autarquias, entre outras medidas, embora estas com muito menos
expressão.

Alteração temporário à circulação automóvel “Dia Europeu sem carros 2013”
Dia 22 de Setembro entre as 08H00 e as 20H00
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9. Prémio Semana Europeia da Mobilidade 2013
Desde 2003 que o Prémio da Semana Europeia da Mobilidade, da iniciaƟva da Coordenação
Europeia, pretende galardoar a autarquia que mais tenha feito no senƟdo de sensibilizar o público para
as questões de mobilidade sustentável, no impacte da implementação de medidas que conduzam a
escolhas de transporte urbano sustentável e das ações (no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade)
desenvolvidas junto da população.
Na edição de 2013, 12 países candidataram-se ao Prémio SEM, respeƟvamente com o envio de 30
candidaturas.
A cidade vencedora é escolhida por um painel independente de especialistas em transporte. Este júri
avalia todas as candidaturas elegíveis e nomeia as autoridades locais que consideram ter Ɵdo um
desempenho excecional durante a iniciaƟva (apesenta-se a lista das 10 eleitas) das quais, 3 são
selecionadas como finalistas e candidatas ao Prémio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolonha (Itália)
Budapeste (Hungria)
Gdynia (Polónia) - Finalista
Hudiksvall (Suécia)
Labin (Croácia)
Lárnaca (Chipre)
Liubliana (Eslovénia) - Finalista
Ostersund (Suécia) - Finalista
Sófia (Bulgária)
Turku (Finlândia)

A cidade vencedora recebe um clipe promocional de três minutos (em Inglês e, na língua de origem)
onde se dá destaque ao programa e ações desenvolvidas de forma a enaltecer e a destacar as suas
ações e conquistas adquiridas, como campeã do transporte urbano sustentável na Europa. Juntamente
com as outras cidades finalistas, a cidade vencedora também será promovida como um exemplo de
boas práƟcas.
Cerimónia de entrega do Prémio
A capital da Eslovénia, Liubliana, recebeu o presƟgiado Prémio Semana Europeia da Mobilidade para
2013, entregue pelo Comissário para o Ambiente, Janez Potocnik ao Vice-Presidente da cidade, Jelka
Zekar, numa cerimónia que teve lugar em Bruxelas (Bélgica), no Albert Hall Complex, a 24 de março de
2014.
Liubliana e as outras duas cidades finalistas, Budapeste (Hungria) e Östersund (Suécia), foram
consideradas, no discurso de Janez Potocnik, “alguns dos melhores exemplos de mudança” e que
devem ser usados como exemplo e inspiração pelas cidades europeias.

Liubliana - a capital e a maior cidade da Eslovénia honrou o seu compromisso com a campanha da
Semana Europeia da Mobilidade através da criação
de um vasto programa de aƟvidades e iniciaƟvas
impulsionadoras da mobilidade sustentável e ainda,
da implementação de medidas permanentes a favor do transporte público, da bicicleta e privilegiando o peão. Mantendo-se focados no tema 2013, “Ar
limpo – Está nas tuas mãos!” a cidade estabeleceu,
com êxito, uma grande variedade de parcerias
nomeadamente com centros de pesquisa, escolas,
creches, associações desporƟvas e associações de
cidadãos. Ao alargar as já existentes medidas de ruído
e qualidade do ar, Liubliana conseguiu ter uma visão
mais global do impacto do tráfego motorizado na
saúde pública e na qualidade de vida. A cidade também aproveitou a ocasião para realizar uma pesquisa
sobre comportamentos de viagem e recolher dados
sobre o uso da bicicleta. No Dia Sem Carros, Liubliana
restringiu o acesso de veículos motorizados na rua
Slovenska, uma das principais avenidas da cidade
fortemente afetada pelo tráfego automóvel. Esta
área passará agora a ser, gradualmente, uma zona
de trânsito condicionado, desƟnada aos peões.
As outras duas cidades finalistas, Östersund e Budapeste,
também demonstraram um forte compromisso com
esta iniciaƟva tendo desenvolvido campanhas muito
criaƟvas e introduzido novas soluções de transporte
sustentável.
Pode encontrar mais informações sobre o prémio SEM 2013 em
hƩp://www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=138&sub2ref=168&sub3ref=192
E consultar informação sobre a iniciaƟva de 2013, por município, em
hƩp://www.apambiente.pt/index.php?ref=x65

