APANHE BOLEIA… E, CAMINHE EM DIREÇÃO A UMA MOBILIDADE MAIS SUSTENTAVEL!
“A mobilidade sustentável é a capacidade de dar resposta às necessidades
da sociedade em deslocar-se livremente, aceder, comunicar, negociar e
estabelecer relações, sem sacrificar outros valores humanos e ecológicos
hoje ou no futuro”.

Fonte: World Business Council for Sustainable Development

Perante o cenário atual surge a necessidade de abordar o conceito de
mobilidade numa outra perspetiva, em que se deve estabelecer abordagens
estruturais inovadoras. De acordo com a União Europeia, a promoção de uma
mobilidade mais sustentável é um passo fulcral para reduzir o peso do consumo
de energia no setor dos transportes e evitar a emissão de gases com efeito de estufa.
Assim, para promover uma mobilidade sustentável, deverá haver uma melhor integração entre os diferentes modos
de transporte, de modo a otimizar a sua utilização, reduzir os congestionamentos e os consumos de energia. No
entanto, a nossa mudança de hábitos representa o primeiro passo para alcançarmos uma mobilidade sustentável!

SABIA QUE…
 Um passageiro que se desloque em automóvel emite 18 vezes mais CO2 que um passageiro em
transportes públicos? (Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente)

 Com pequenas alterações da sua rotina, pode dar um grande contributo para a mobilidade
sustentável?! Aqui ficam quatro simples dicas:
1.

utilize os TRANSPORTES PÚBLICOS para se deslocar para o trabalho.

2.

evite a utilização do automóvel nas deslocações dentro das cidades.

3.

partilhe boleias, opte pelo CARPOOLING.

4.

tire a BICICLETA da garagem.

LIPOR INAUGURA O CAMINHO PEDONAL QUE LIGA
APEADEIRO DA PALMILHEIRA AO PARQUE AVENTURA
Integrada na sua estratégia de Sustentabilidade e no projeto de
Biodiversidade que promove com diversos parceiros, a LIPOR decidiu criar
um caminho pedonal que sirva de acesso ao Parque Aventura. O objetivo é a
promoção da Mobilidade Sustentável, permitindo à população o acesso
ao Parque sem ser em viatura própria, minimizando assim, as emissões
associadas. Para o efeito foi criada uma parceria com a CP, para oferecer ao
público pacotes de viagens mais atrativas, nomeadamente a nível
económico.
Para mais informação, consulte:
http://www.lipor.pt/pt/noticias/inaugurado-caminho-pedonal-que-liga-apeadeiro-da-palmilheira-ao-parque-aventuralipor/#sthash.jE5G0Zof.dpuf

