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MUNICÍPIO DE SINES  
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Sines participa na Semana Europeia da Mobilidade 2009 
 

A Câmara Municipal de Sines vai participar oficialmente na Semana Europeia da Mobilidade 

2009, que se realiza entre 16 e 22 de Setembro sob o tema “Melhoremos o Ambiente na 

Cidade”, apesar de já ter assinalado o evento em anos anteriores.  

 

O programa da Câmara Municipal de Sines começa nos dias 14 e 15 de Setembro, com uma 

campanha de sensibilização nas empresas da ZILS e ZIL 2 e nos edifícios da autarquia sobre 

formas de deslocação saudáveis. 

 

Depois, entre 16 e 22 de Setembro, o Transporte Urbano Municipal é gratuito, numa 

iniciativa para estimular o uso do transporte público em Sines e alertar os munícipes para as 

vantagens ambientais que dai advêm. 

 

O Pedibus, um percurso a pé predefinido até à escola e realizado em grupos de crianças sob 

a monitorização de adultos, acontece nos dias 16, 17, 18, 21 e 22 de Setembro nas Escolas 

Básicas de 1º ciclo da Cidade de Sines, alertando miúdos e graúdos para as mais-valias de 

deixar o carro em casa.  

 

A Escola Móvel de Trânsito, fornecida pelo Governo Civil de Setúbal, marca presença em 

Sines nos dias 16, 17, 18 e 21 de Setembro. O objectivo passa por educar as crianças para a 

prevenção rodoviária, nomeadamente para as regras do Código da Estrada, sendo que todos 

os alunos das Escolas Básicas do 1º ciclo são convidados a percorrer em bicicleta uma pista 

de 20 por 30 metros, com rotundas, cruzamentos, passadeiras e respectiva sinalização. Esta 

iniciativa conta com a colaboração dos agentes da GNR da Escola Segura, que farão a 

dinamização da actividade. 

 

No dia 20 de Setembro, comemorando o Dia Europeu sem Carros, a Avenida Vasco da Gama 

é encerrada ao trânsito e serve de cenário a um conjunto de actividades para sensibilizar os 

cidadãos a repensarem o seu comportamento relativamente à forma como se deslocam 

diariamente, nomeadamente quanto à necessidade de substituição do automóvel individual 

pela locomoção a pé, deslocação em bicicleta e utilização de transportes públicos.  

 

Na parte da manhã realiza-se uma caminhada à Ribeira dos Moinhos, num percurso de 7 

Km, e um passeio de Cicloturismo no concelho, com um percurso de 55 Km. As inscrições 

para estas duas actividades podem ser feitas no Pavilhão dos Desportos, Piscinas Municipais 

e Grupo Desportivo da Baixa de S. Pedro, e a autarquia oferece um pequeno-almoço 

saudável a todos os participantes.  
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Depois, pelas 14h30, tem lugar um Peddy-paper para jovens entre os 14 e os 18 anos, cujas 

inscrições podem ser feitas na Casa da Juventude e Escola Secundária Poeta Al Berto, até 18 

de Setembro. Entre as 09h e as 15h30 estão disponíveis, na Avenida, rampas de Skate, BMX 

e Patins-em-Linha para utilização livre, realizando-se, pelas 15h30, um campeonato de  

 

Skate. As inscrições para o campeonato podem ser feitas no próprio dia até às 14h, junto às 

estruturas. Durante todo o dia acontecem ainda pela cidade várias outras actividades, como 

jogos ambientais, gincanas e escolinha de trânsito. 

 

O objectivo da Sema Europeia da Mobilidade é promover uma semana inteira de actividades 

dedicadas à mobilidade sustentável, com o objectivo de facilitar um debate alargado sobre a 

necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular no 

que toca à utilização do automóvel particular. 

 

A Semana Europeia da Mobilidade em Sines é organizada pela Câmara Municipal de Sines, 

com a colaboração de várias entidades. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 

telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 

 


