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Almada dinamiza mais uma edição da Semana Europeia
da Mobilidade, aderindo novamente àquela que é a maior
campanha mundial de sensibilização sobre mobilidade urbana
sustentável, e em que participam milhares de cidades de todo
o mundo.
O objetivo da iniciativa é promover e divulgar formas mais
eficientes e saudáveis de viver e usufruir das cidades, criando
momentos de reflexão e debate de medidas que favoreçam
novos hábitos de mobilidade urbana e novas formas de planear
a cidade, mais amigas das pessoas e do Planeta.

PROGRAMA
16 Setembro
Sexta-feira
9h30 às 13h00
Teatro Municipal
Joaquim Benite, ALMADA
FÓRUM GLOBAL ECOMOBILIDADE:
REINVENTAR A MOBILIDADE URBANA.
MUDAR A FORMA COMO NOS
MOVEMOS E VIVEMOS A CIDADE.
Encontro com dois prestigiados oradores,
Gil Peñalosa e Konrad Otto-Zimmermann,
que irão apresentar e partilhar soluções
criativas e inovadoras para responder
aos desafios de mobilidade urbana em
diferentes cidades de todo o mundo.
Soluções inspiradoras para a distribuição
mais equitativa do espaço público
e promoção dos modos de transporte
sustentáveis e eco-eficientes, que
possibilitaram uma melhor fruição da cidade
e o desenvolvimento da actividade
económica.
Será também apresentada
a iniciativa “Menos um carro”,
um movimento a favor de uma mobilidade
urbana mais sustentável, que tem como
objetivo convidar os cidadãos a repensar
o uso quotidiano do automóvel na cidade
e debater alternativas mais saudáveis
e eco-eficientes.
Inscrição: Gratuita mas obrigatória
em www.m-almada.pt/ambiente
Informações: 21 272 23 80;
dulce.lopes@ageneal.pt
Organização: Câmara Municipal
de Almada, Câmara Municipal de Lisboa,
Agência Municipal de Energia de Almada,
Movimento Menos um Carro, EcoMobility
Alliance

Gil Peñalosa

Konrad
Otto-Zimmermann

17 Setembro
Sábado

Ao longo do dia
Pelo concelho de Almada
MARATONA FOTOGRÁFICA
FNAC ALMADA 2016
Evento que pretende juntar amantes
de fotografia durante um dia, explorando
recantos do concelho de Almada.
A maratona termina num jantar convívio.
Todos podem participar, só é necessário
uma máquina fotográfica, espírito
de aventura e um olhar aguçado.
Inscrição: até 14 de Setembro em qualquer
loja FNAC ou almada.maratona@fnac.pt
Organização: FNAC Almada
Apoio: Câmara Municipal de Almada

9h00 às 13h00
Praça do MFA
MERCADO BIOLÓGICO
DE ALMADA
A pé ou de bicicleta faça as suas compras
neste mercado de rua amigo das pessoas
e do planeta, onde tudo é fresco
e de proveniência biológica certificada.
Organização: AGROBIO
Apoio: CMA/DECAM

15h00 às 16h30
CMIA da Costa da Caparica
CONVERSAS COM ENERGIA
“TUDO O QUE SEMPRE
QUIS SABER SOBRE
VEÍCULOS ELÉTRICOS”
Com o aumento da produção
de eletricidade a partir de fontes renováveis
a mobilidade elétrica surge como uma
alternativa energeticamente mais eficiente
e sustentável. Venha conhecer as
potencialidades dos veículos 100%
elétricos e os desafios que se colocam
aos seus utilizadores, e tirar todas as suas
dúvidas sobre a sua autonomia,
durabilidade e manutenção.
No final poderá ainda conhecer mais
de perto um veículo elétrico.
>
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Praça S. João Batista,
Praça
Almada
S. João Batista, Almada
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AS ECO-TROCAS SÃO LIMITADAS
AS ECO-TROCAS
ATÉ UM MÁXIMO
SÃO DE
LIMITADAS
3
ATÉ UM MÁXIMO DE 3
BILHETES POR PESSOA E 6 POR
BILHETES
INSTITUIÇÃO.
POR PESSOA E 6 POR INSTITUIÇÃO.

CUIDADOS A TER: As embalagens
CUIDADOS
devem
A TER:
estar
As embalagens
escorridas devem estar escorridas
e espalmadas; os sacos, papéis
e espalmadas;
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sacos,
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dentro de um saco.
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Contactos úteis:

AGENEAL
Agência Municipal de Energia de Almada

Rua Bernardo Francisco da Costa, 44
2800-029 Almada
Telefone: 21 272 23 80
ageneal@ageneal.pt

www.ageneal.pt
Câmara Municipal de Almada
DECAM, Departamento de Energia,
Clima, Ambiente e Mobilidade

Rua Bernardo Francisco da Costa, 40
2800-029 Almada
Tel. 21 272 25 18
almada21@cma.m-almada.pt

Metro Transportes do Sul

Organização:

Apoios:

www.m-almada.pt/ambiente

