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BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

Um município ECOXXI evidencia um conjunto de políticas, práticas e ações
conducentes ao desenvolvimento sustentável.
Esta avaliação anual realizada com recurso a um conjunto de 21 indicadores
e mais 65 sub-indicadores é coordenada pela Associação Bandeira Azul com
a participação de um conjunto de pessoas e entidades (mais de 40) que
constituem a Comissão Nacional.
Cada indicador pretende evidenciar diferentes vertentes da
sustentabilidade sendo valorizadas as áreas relativas à educação para o
desenvolvimento sustentável, gestão de recursos, ordenamento do
território e mobilidade, sociedade civil e emprego, turismo e agricultura
sustentável, entre outras.
O galardão ECOXXI visa reconhecer e comunicar os compromissos
assumidos pelos municípios no sentido da sustentabilidade, com especial
ênfase da promoção da educação e qualidade ambientais.
Em cada mês tem vindo a ser publicados exemplos que se pretendem
inspiradores por constituírem estratégias de sucesso na implementação da
sustentabilidade.
Nos meses de dezembro e janeiro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo
município de Cascais, no que respeita o tema “MobiCascais”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
indicador 18 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

CASCAIS

Boa prática em destaque:

“MOBICASCAIS”
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 18
Descrição:
O indicador pretende aferir a 
existência de uma política coerente, 
materializada em ações/medidas 
dirigidas a uma mobilidade mais 
sustentável.

Sub-Indicadores:

A - Promoção dos Transportes 
Públicos

B - Incentivo aos Modos 
Suaves/Ativos 

C - Gestão do Transporte Motorizado 
em Favor da Mobilidade Sustentável

D - Planos, Projetos e Gestão da 
Mobilidade

E - Política de Mobilidade Sustentável

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



CASCAIS

O MUNICÍPIO 

O concelho é limitado a 
norte pelo concelho de 
Sintra, a sul e a ocidente 
pelo Oceano Atlântico e a 
oriente pelo concelho de 
Oeiras. Em 2011, a 
população residente no 
concelho era de 206.479 
habitantes, o que 
representa um aumento de 
cerca de 21% face a 2001 
(170.683 habitantes).

CASCAIS NO ECOXXI

Município candidato ao 
ECOXXI desde o início do 
Programa (2005). Obteve a 
máxima pontuação em 
2016 com um Índice 
ECOXXI de 86%. Destacou-
se neste ano no indicador 
relativo à Mobilidade 
Sustentável, entre outros.



MOBICASCAIS

O Município de Cascais tem 
como visão promover Cascais 
como uma smart city de 
referência para outros 
municípios. Este conceito 
pressupõe um modelo de 
gestão integrado que 
promove a integração entre 
os múltiplos meios de gestão 
do território, entre os quais 
se destaca as estratégias e 
políticas de mobilidade 
integrada baseadas em 
informação relevante, 
estruturada e centralizada de 
apoio à decisão.

O município pretende ainda 
posicionar este sistema como 
a melhor opção da 
mobilidade sustentável, 
contribuindo para a redução 
dos congestionamentos, 
emissões de carbono e 
sinistralidade rodoviária.

MOBICASCAIS

O sistema MobiCascais pretende "criar mais 
mobilidade sustentável, com ganhos de eficiência para os 

utilizadores e para o ambiente“.



NOVAS ROTAS

O sistema MobiCascais aumentou a 
oferta do número de carreiras em 
24%, que de seguida se enunciam: 
busCas SDR, busCas SDR Norte, 
busCas SDR Oeste, busCas Estoril, 
busCas Cascais Hospital, busCas 
Malveira Hospital. Considerou-se 
pertinente, para dar cumprimento 
aos objetivos estratégicos definidos, 
integrar no MobiCascais três 
carreiras exploradas pela Scotturb, 
designadamente, o busCas Cascais 
(427), o busCas Alvide (408) e o 
busCas Parede (488). Estas carreiras 
com caraterísticas marcadamente 
urbanas, efetuam percursos com 
extensões reduzidas e circulares e 
elevadas frequências e amplitudes 
horárias, servem zonas residenciais 
consolidadas e compactas, 
asseguram o rebatimento com o 
comboio e promovem a ligação em 
transporte público de importantes 
polos geradores de viagem.

MOBICASCAIS

Num futuro próximo prevê-se a implementação de 
novas carreiras nomeada mente o busCas Saúde.



MOBICASCAIS

PACOTES DE MOBILIDADE COM 
AUTOCARROS, ESTACIONAMENTO, 
COMBOIO E BICICLETAS

Com o objetivo de promover a 
mobilidade como um serviço, 
diversificar os modos de transporte 
utilizados e intensificar a utilização 
do transporte coletivo e da 
mobilidade suave foi definida uma 
estratégia comercial que assenta na 
criação de Pacotes de Mobilidade, 
estruturados de acordo com os 
seguintes princípios:

• Disponibilizar soluções tarifárias 
integradas que permitam o acesso 
a diferentes modos de transporte, 
de diferentes operadores, e a 
serviços de aluguer de bicicletas 
partilhadas e estacionamento;

• Reduzir os custos de utilização do 
TP para o utilizador final;

• Segmentar a oferta tarifária de 
acordo com a procura e a tipologia 
dos utilizadores. 

Mais informações em: 

https://www.mobicascais.com/

https://www.mobicascais.com/


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS 

POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO 
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Boa prática em destaque:

“SEMEAR PARA CRESCER”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI
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Encontre aqui todas as edições deste boletim

http://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas/

