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editorial

de 16 a 22 de setembro assinala-se a Semana europeia 
da Mobilidade (SeM), efeméride ambiental que tem 
como objetivo promover a reflexão e o debate sobre a 
necessidade de mudança de comportamentos dos cidadãos 
relativamente à mobilidade, no sentido de a tornar mais 
sustentável e menos nociva para o ambiente. 
Subordinada anualmente a uma temática especifica, a 
Semana europeia da Mobilidade permite aos cidadãos 
europeus das cidades aderentes à iniciativa desfrutarem 
de uma semana de atividades dedicadas à mobilidade 
sustentável, através das quais se pretende encorajar 
a adoção de comportamentos compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável, consciencializar os cidadãos 
para os efeitos que as suas escolhas de mobilidade têm na 
qualidade ambiental, proporcionar-lhes oportunidades 
e contextos para se deslocarem a pé, de bicicleta e/ou 
em transportes públicos, e promover oportunidades de 
redescoberta das vilas e cidades e do seu património, num 
ambiente mais saudável e agradável.
Neste contexto, o Município de loulé, como município 
participante e apoiante da iniciativa há já vários anos, 
programou, em colaboração com várias entidades (como 
a loulé concelho Global, eM, eVa transportes, aCral e 
associação almargem), um conjunto de ações e iniciativas 
subordinadas à temática anual da SeM 2014 “as Nossas 
ruas, a Nossa escolha”, que terão lugar entre 16 e 22 de 
setembro. 
assim, nesta edição da Newsletter “lC Sustentável” são 
apresentadas as iniciativas programadas para a SeM 2014 
no Concelho de loulé, assim como algumas informações 
ambientais, eco dicas e sugestões associadas à temática da 
Mobilidade Sustentável.
lembre-se: a construção de um mundo sustentável depende 
de cada gesto, de cada atitude e do desempenho de cada 
um de nós, em todos os contextos e situações. 

a atItUde de todos CoNta! 

aS NoSSaS rUaS, 
a NoSSa eSColHa 
Nas últimas décadas, as necessidades de mobilidade 
cresceram de forma exponencial e os seus padrões 
alteraram-se significativamente. a mobilidade nos espaços 
urbanos é hoje uma realidade muito diversificada e 
complexa, onde o transporte individual se destaca, em 
detrimento de outras formas de mobilidade consideradas 
mais suaves e menos poluentes. desta forma, as áreas 
urbanas têm vindo a ser planeadas para facilitar o uso 
do automóvel. Como consequência, as cidades e os meios 
urbanos tornaram-se cada vez mais congestionados, 
poluídos e barulhentos, para além de menos atrativos e 
saudáveis. o automóvel contribui ainda para a ocupação 
de ruas e praças, originando dificuldades de mobilidade 
que atrasam o normal desenrolar da vida das cidades.
Neste contexto, a temática anual da SeM 2014, as Nossas 
ruas, a Nossa escolha, tem como objetivo promover a 
reflexão sob a forma como vemos e pensamos o espaço 
urbano, o seu uso e a nossa qualidade de vida. 



resUmo das NoVas reGras 
do CÓdIGo da estrada Para 
CICLIstas 
Texto: Associação Almargem

Artigo 1.º
os Ciclistas são considerados “utilizadores vulneráveis” 
da via pública, tal como os peões. 
Artigo 17.º
os ciclistas apenas podem circular nos passeios ou nas 
bermas, desde que para aceder a prédios. os velocípedes, 
poderão, no entanto, usar as bermas das estradas desde 
que não coloquem em perigo ou perturbem os peões que 
nelas circulem. os velocípedes conduzidos por crianças 
até 10 anos podem circular nos passeios, desde que não 
ponham em perigo ou perturbem os peões.
Artigo 32.º
os condutores devem ceder passagem aos velocípedes que 
atravessem as faixas de rodagem nas passagens assinaladas. 
Mas estes não podem atravessar a faixa de rodagem 
sem previamente se certificarem que, tendo em conta a 
distância que os separa dos veículos que nela transitam 
e a respetiva velocidade, o podem fazer sem perigo de 
acidente de se certificarem que o podem fazer sem o risco 
de causar acidentes com os veículos em circulação. 
Artigo 38.º
Na ultrapassagem de velocípedes ou à passagem de peões 
que circulem ou se encontrem na berma, guarda a distância 
lateral mínima de 1,5 m e abranda a velocidade.
Artigo 90.º
os velocípedes podem circular paralelamente numa via, 
exceto em vias com reduzida visibilidade ou sempre que 
exista intensidade de trânsito, desde que não circulem em 
paralelo mais que dois velocípedes e tal não cause perigo 
ou embaraço ao trânsito.
os condutores de velocípedes devem transitar pelo lado 
direito da via de trânsito, conservando das bermas ou 
passeios uma distância suficiente que permita evitar 
acidentes.
Artigo 14.º-A
Nas rotundas, os condutores de velocípedes podem ocupar 
a via de trânsito mais à direita, sem prejuízo do dever de 
facultar a saída aos outros condutores.
Artigo 112.º
os velocípedes com motor, as trotinetas com motor, bem 
como os dispositivos de circulação com motor elétrico, 
autoequilibrados e automotores ou outros meios de 
circulação análogos com motor são equiparados a 
velocípedes.

a UtiliZaÇÃo 
da BiCiCleta 
eM Meio UrBaNo 
sabIa QUe…?
Na europa, 30% dos trajectos efectuados em meio urbano 
com recurso ao automóvel cobrem distâncias inferiores a 
3km e 50% são inferiores a 5km? 
efectivamente, neste tipo de trajectos, o automóvel pode 
e deve ser substituído pela bicicleta, contribuindo para os 
descongestionamentos dentro das cidades.
(Fonte: Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de 
bicicleta) 
Em termos de mobilidade sustentável, a bicicleta 
desempenha um papel extremamente relevante: é o 
modo de deslocação mais rápido em meio urbano até 
5km, é extremamente barata, não poluente, ocupa pouco 
espaço e contribui para um modo de vida mais saudável, 
promovendo a prática de exercício físico.



o MeU CaMiNHo, 
a MiNHa eSColHa 
No âmbito da SeM 2014, a divisão de ambiente, espaço 
Público e de transportes (daePt) quis conhecer um 
pouco melhor os hábitos de deslocação dos funcionários 
da autarquia, pelo que disponibilizou via electrónica o 
questionário “o Meu Caminho, a Minha escolha”. Foram 
rececionadas 49 respostas, cujos principais resultados são 
aqui apresentados:



UtILIZaÇÃo GratUIta 
dos traNsPortes UrbaNos 
de LoULÉ e QUarteIra
Com o intuito de promover a utilização dos transportes 
públicos urbanos, durante toda a Semana europeia da 
Mobilidade, os munícipes poderão usufruir gratuitamente 
dos mesmos, em loulé e Quarteira, mediante a 
apresentação do Cartão “Semana europeia da Mobilidade 
– Município de loulé”, distribuído no comércio local 
(estabelecimentos associados da aCral).
16 A 22 sEtEmbro - LouLé E QuArtEirA  
Público-alvo: munícipes em geral    
Parcerias: EVA transportes e Loulé Concelho Global 

ProJeto PeddY bUs – 
CamINHaNdo PeLo ambIeNte 
apresentação do projeto Peddy Bus – Caminhando pelo 
ambiente às escolas, com o objetivo de dinamizar, com uma 
ou mais turmas, o autocarro pedonal para deslocação das 
crianças para a escola. este projeto tem como objetivos: 
promover a mobilidade sustentável, incutir nos mais novos 
hábitos de deslocação mais saudáveis e ambientalmente 
mais equilibrados, sensibilizar para as questões da 
prevenção rodoviária e contribuir para a diminuição do 
tráfego rodoviário.
16 A 22 sEtEmbro - LouLé  
Público-alvo: População Escolar
    

PeddYPaPer 
“marCHar Com HIstÓrIa”  
realização de um peddy paper, no Centro Histórico de 
loulé, com população escolar, com o objetivo incentivar 
os alunos a andarem a pé, numa perspetiva de mobilidade 
sustentável, redescobrindo a zona histórica da cidade, o seu 
património e consequentemente, apreciando e valorizando 
um legado histórico.  
18 sEtEmbro - CEntro HistóriCo dE LouLé  
Público-alvo: População Escolar (1 turma do 3º e 4º ano)    
Parcerias: divisão de Cultura e Património

PeddYPaPer sobre seGUraNÇa 
e PreVeNÇÃo rodoVIÁrIa  
realização de um Peddy Paper, no Parque Municipal, 
dirigido à população escolar, com a colaboração da GNr de 
loulé – escola Segura, numa vertente promotora de ruas 
seguras, educação para a cidadania rodoviária, tendo em 
vista uma mobilidade sustentável.  
19 sEtEmbro - PArQuE muniCiPAL dE LouLé  
Público-alvo: População Escolar (3 turmas do 3º e 4º ano)    
Parcerias: Gnr de Loulé – Escola segura 

SeMaNa eUroPeia da MoBilidade 2014 
ProGramaÇÃo do mUNICÍPIo de LoULÉ

atIVIdades de PromoÇÃo 
e medIaÇÃo de LeItUra / 
atIVIdades de esCrIta CrIatIVa 
e de eXPressÃo PLÁstICa Na 
bIbLIoteCa mUNICIPaL   
estas atividades têm como principal objetivo o contato com 
as histórias através de diferentes opções que tanto podem 
ser desenvolvidas pelos envolvidos na mesma (escrita 
criativa), como através de histórias já conhecidas ou dadas a 
conhecer para a realização da atividade propriamente dita.
temática da Semana: traNSPorteS e CoMo USar de 
ForMa SaUdÁVel
16 E 18 sEtEmbro (10H30 / 15H00) 
bibLiotECA muniCiPAL dE LouLé  
Público-alvo: Jardins de infância e 1º Ciclo     
Parcerias: biblioteca municipal de Loulé

INICIatIVa “LoULÉ a PÉ”  
iniciativa realizada em conjunto com a associação 
almargem e que consiste na realização de uma caminhada 
na cidade de loulé, passando pelos principais locais de 
visita da cidade, com o objetivo de identificar possíveis 
problemas na mobilidade urbana pedonal. No início da 
atividade será entregue aos participantes um questionário 
onde os mesmos poderão descrever os problemas de 
mobilidade que sentem durante o percurso, identificando 
o local, o tipo de problema e a gravidade. o objetivo é 
que os dados/informações recolhidos, depois de analisados 
e processados, possam constituir uma ferramenta para 
futuras intervenções com o objetivo de melhorar a 
segurança do peão promovendo a mobilidade pedonal na 
cidade de loulé.
20 sEtEmbro (09H30) - Ponto dE EnContro: junto ao 
edifício da Câmara municipal de Loulé  
Público-alvo: munícipes em geral (max. 20 participantes)      

INstaLaÇÃo de NoVos LoCaIs 
Para estaCIoNameNto de 
bICICLetas em aLmaNCIL

CrIaÇÃo de Uma NoVa ParaGem 
Na LINHa aZUL dos traNsPortes 
UrbaNos de LoULÉ 
(Na aV. LaGINHa seraFIm) 

edição e conteúdos: Câmara municipal de Loulé – divisão de ambiente, espaço Público e de transportes
design Gráfico: Câmara municipal de Loulé – divisão de Cultura e Património. distribuição gratuita.
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