Mobilidade – necessidade vs problema
A mobilidade é uma das grandes necessidades da sociedade, com especial enfoque nos grandes
centros urbanos.
No entanto, aliada a esta necessidade está um preço, um preço ambiental que se reflecte nos
inúmeros impactes negativos como a degradação da qualidade do ar, os elevados níveis de
ruído, a emissão de partículas que intensificam o efeito de estufa e contribuem para as
alterações climáticas, a perda da biodiversidade, etc., já para não falar na questão da saúde
humana, também muito afectada e no stress fruto dos engarrafamentos constantes, …

Note Bem!
“A mobilidade sustentável é a capacidade de dar resposta às
necessidades da sociedade se deslocar livremente, aceder, comunicar,
negociar, estabelecer relações sem sacrificar outros valores humanos
e ecológicos hoje ou no futuro.”
World Business Council for Sustainable Development

Sabia que…
☺ …17% dos portugueses já escolhe uma forma de viajar amiga do ambiente.
☺ …8% dos portugueses, a pensar no ambiente, já utiliza menos o automóvel.
☺ …1 comboio de mercadorias reduz, em média, a circulação de 20 camiões TIR nas
estradas portuguesas, diminuindo as emissões de CO2, o congestionamento e muitos
outros custos ambientais.

☺ ...o comboio é um dos modos de transporte menos poluente, mais económico e mais
seguro.

☺ …a partilha do automóvel entre colegas, ou outras pessoas, que necessitem de se deslocar
para os mesmos locais ou locais próximos, é uma das alternativas, também em crescimento,
que contribui para a adopção de boas práticas, tendo em linha de conta o ”nosso futuro”.
E JÁ AGORA, A PREVENÇÃO…
Como cidadão, pode contribuir para reduzir as emissões do sector dos transportes:

 Opte por utilizar os transportes públicos para deslocações de longo percurso.
 Pense em alternativas ao automóvel para deslocações de médio e pequeno percurso,
como as deslocações a pé, de bicicleta, patins, skate,….
 Habitue os seus filhos a utilizar os transportes públicos locais e ensine-os e se possível,
a deslocar-se sozinhos.
 Escolha a escola mais próxima para os seus filhos e participe em iniciativas da escola
que visem fomentar “comboios de caminhantes ou de bicicletas”.
 Pondere a possibilidade de entrega ao domicílio das suas compras alimentares.
POR UMA MOBILIDADE MAIS SUSTENTÁVEL, ESTEJA ATENTO… OPTE
PELAS SOLUÇÕES MAIS AMIGAS DO AMBIENTE!

