
 
 

 
 

MEALHADA ADERE À SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 

COM MÚLTIPLAS ATIVIDADES EM TODO O CONCELHO 

A Câmara Municipal de Mealhada aderiu à Semana Europeia da Mobilidade (SEM), que 

decorre de 16 a 22 de Setembro de 2019, com atividades para as famílias que, sob o 

lema “Caminha Connosco”, procuram sensibilizar para questões ambientais, de saúde 

e de mobilidade sustentável.   

O Município de Mealhada submeteu, com êxito, à Comissão Europeia a sua proposta de 

adesão à SEM e organizou uma semana com diversas iniciativas. O ponto alto será o dia 22 

de setembro (Dia Europeu Sem Carros), dia em que serão encerradas ruas aos trânsito as 

ruas centrais da cidade (Rua Eduardo Alves de Matos, no troço compreendido entre a Av. Dr. 

Manuel Lousada e o entroncamento com a Rua Armindo Pêga; Avenida 25 de Abril, entre a 

Rua Eduardo Alves de Matos e o entroncamento com a Rua Ponte de Viadores; e rua em 

frente à Câmara Municipal, que liga a Av. Dr. Manuel Lousada e a Rua Eduardo Alves de 

Matos)  entre as 9h às 12h30m. Neste período, toda esta zona terá atividades lúdicas e 

pedagógicas para as famílias (pais, filhos e avós) relacionadas com a “Prevenção e 

Segurança Rodoviária”, bem como aulas desportivas e insufláveis para crianças. Neste dia, 

haverá também um sorteio de duas bicicletas (1 de criança e 1 de adulto), ao qual estão 

habilitados todos os inscritos nas atividades dinamizadas nas freguesias.  

No programa existem ainda atividades do Centro de Interpretação Ambiental, com uma 

caminhada no Parque da Cidade e sessões de esclarecimento sobre os efeitos da poluição 

do ar na saúde e no ambiente, da Biblioteca, com inauguração de uma cabine de leitura, e do 

Cineteatro Messias, com visionamento de um filme. (Ver programa)   

Junto dos colaboradores da autarquia serão realizadas atividades com vista à adoção de 

modos mais suaves de mobilidade, que contribuam para a redução da Pegada Carbónica. 

Caminhar e Pedalar, em Segurança” nas freguesias 

Partindo do tema “Caminhar e Pedalar, em Segurança”, são propostas à população ações 

com uma componente teórica e uma componente prática em todas as freguesias, entre as 

20h30 e as 22h00.  A parte inicial incide sobre os cuidados a adotar quando se caminha e 

anda de bicicleta na via pública, com os esclarecimentos da Guarda Nacional Republicana, 



 
 

 
 

seguindo-se a realização de um percurso a pé ou de bicicleta. Os participantes habilitam-se 

ao sorteia das duas bicicletas. 

As inscrições são obrigatórias e devem ser formalizadas através do seguinte formulário 

eletrónico: bit.ly/2kDfFd1 .  

Todo o programa da Semana Europeia da Mobilidade na Mealhada envolve, para além dos 

serviços municipais e GNR, entidades institucionais e da sociedade civil como as juntas de 

freguesia, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Fundação Mata do Bussaco, a Associação 

Patrulheirros e a empresa P8.  

A edição deste ano da Semana Europeia da Mobilidade adotou o slogan “Caminha Connosco” 

e pretende evidenciar os benefícos que caminhar e pedalar, em segurança, trazem à saúde 

e ao ambiente contribuindo para a redução as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) 

e para o aumento da qualidade do ar.  

 

Programa Semana Europeia da Mobilidade 

Comemoração do Dia Europeu Sem carros l 22 de setembro l Mealhada  

9h30>12h30 l Encerramento de ruas ao trânsito automóvel 

Rua Eduardo Alves de Matos, no troço compreendido entre a Av. Dr. Manuel Lousada e o 

entroncamento com a Rua Armindo Pêga; Avenida 25 de Abril, entre a Rua Eduardo Alves de 

Matos e o entroncamento com a Rua Ponte de Viadores; Rua em frente à Câmara Municipal, 

que liga a Av. Dr. Manuel Lousada e a Rua Eduardo Alves de Matos  

9h30>12h30 l Atividades para pais, filhos e avós “Prevenção e Segurança Rodoviária”  

Circuito “Prevenção e Segurança Rodoviária” promovido pela GNR sobre os cuidados de 

caminhar e andar de bicicleta (no troço compreendido entre a Avenida 25 de Abril, passando 

pela Rua Eduardo Alves de Matos, até à Avenida Dr. Manuel Lousada) 

Prática Desportiva (Aulas de Grupo) 

Insufláveis 

Sorteio das duas bicicletas 

 

17 de setembro l Câmara Municipal da Mealhada  



 
 

 
 

Inquérito de Satisfação aos Colaboradores da Autarquia, onde são questionadas as práticas 

ambientais no execício da sua função – pretende-se ter conhecimento dos fluxos e meios de 

transporte dos colaboradores, de modo a estudar soluções de intermodalidade e/ou 

carsharing. 

 

18 de setembro l Cineteatro Municipal Messias  

Sessão gratuita de cinema com o filme “Invictus” e exposição da “ANGEL – bicicleta 

comemorativa do centenário do nascimento de Nelson Mandela” 

 

19 de setembro l Biblioteca l Jardim Municipal da Mealhada l 12h 

Inauguração da Cabine de Leitura no Jardim Municipal de Mealhada, como forma de 

animação do espaço público e da criação de hábitos de leitura através de um sistema de 

partilha de livros gratuito. 

 

20 de setembro l Escola Profissional Vasconcellos Lebre l 15h 

Entrega do Prémio ECOEVENTO, pela ERSUC, à Escola Profissional Vasconcellos Lebre 

 

20 de setembro l Câmara Municipal da Mealhada 

Desafio da Pegada Ecológica  

Os colaboradores municipais vão ser convidados durante a semana a alterarem os meios de 

transporte habituais para meios mais amigos do ambiente (pé, bicicleta, comboio, carsharing). 

Para o efeito terão de manifestar o seu interesse, indicar o trajecto habitual e o meio usado e 

o compromisso ambiental a que se propõem. No final da semana todos os participantes 

recebem um certificado de participação. 

Centro de Interpretação Ambiental l 16 a 20 de setembro l 9h> 17h 

“Caminha connosco na natureza”- Caminhada de interpretação da fauna e flora do Parque 

da Cidade com desafios que evocam a sensibilização para o ambiente, destinada a crianças 

e idosos. 

"O ar está em todo lado" - Sessões de esclarecimento e realização de experiências que 

abordam o efeito da poluição do ar na saúde e no ambiente, destinadas a crianças e idosos. 

 

Freguesias l “A caminhar e pedalar em segurança” 

Sessões promovidas pela GNR sobre os cuidados de caminhar e andar de bicicleta na via 

pública l Sessões práticas - Caminhar e Pedalar 



 
 

 
 

Pampilhosa l 16 de setembro l  20h30>22h, Jardim Municipal da Pampilhosa 

Barcouço l 17 de setembro l  20h30>22h, Jardim Municipal de Barcouço 

Casal Comba l 18 de setembro l  20h30>22h, Largo da Igreja de Casal Comba 

Vacariça l 19 de setembro l  20h30>22h, Jardim Municipal da Vacariça 

Luso l 20 de setembro l  20h30>22h, Fonte de São João 

Antes l 21 de setembro l  20h30>22h, Largo Mário Navega 

Ventosa do Bairro l 21 de setembro l  20h30>22h, Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro 

 
 

 

 

Mealhada, 11 de setembro de 2019 


