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Município Aposta na Mobilidade Elétrica



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 subindicadores 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.
No mês de março, destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Santo Tirso sobre as medidas adotadas no sentido de promover a
mobilidade sustentável, e em particular a mobilidade elétrica.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 18
Descrição:
Este 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.



SANTO TIRSO

O MUNICÍPIO

O município de Santo Tirso
localiza-se na Área
Metropolitana do Porto e
encontra-se limitado a
norte pelos municípios de
Vila Nova de Famalicão e
de Guimarães, a nordeste
pelos concelhos de Vizela e
Lousada, a este pelo
concelho de Paços de
Ferreira, a sul pelo
concelho de Valongo e a
oeste pelos concelhos da
Trofa e da Maia. Apresenta
uma área total de 136,6
km2 e 71.530 habitantes
(INE, 2011).

SANTO TIRSO NO ECOXXI
Município candidato ao
Programa desde a primeira
edição. Recebe a bandeira
verde ECOXXI desde 2006.



MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Procurar uma mobilidade
mais amiga das pessoas é
fundamental para a
construção de um território
mais justo e equitativo. É sob
este desígnio que o
Município de Santo Tirso tem
vindo a apostar numa
mobilidade cada vez mais
sustentável, quer ao nível da
promoção da utilização dos
transportes públicos, quer ao
nível do incentivo aos modos
suaves/ativos.

Com o objetivo principal de
“devolver a cidade às
pessoas”, o município tem
vindo a encetar esforços no
sentido de qualificar o espaço
público, nomeadamente
através da criação de
ciclovias e da reorganização
do estacionamento na
cidade.

MUNICÍPIO APOSTA NA MOBILIDADE ELÉTRICA

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) 
de Santo Tirso, tem como objetivo central reorganizar o centro da

cidade em prol dos peões e das bicicletas. 



CICLOVIAS

Devolver a cidade às pessoas é a
principal ideia de um plano de
mobilidade que até 2023 pretende
alargar a rede de ciclovias,
reestruturar os principais espaços
públicos da malha urbana em prol
dos peões, apostar num serviço
intermunicipal de transportes
públicos e reorganizar o
estacionamento.

O investimento para o Plano de
Mobilidade de Santo Tirso ronda os
oito milhões de euros, financiados
por fundos comunitários.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

O projeto “O Ciclismo vai à escola”,
resulta de uma parceria com a
Federação Portuguesa de Ciclismo e
com a empresa Próxima Aventures,
e tem como objetivo último
incentivar a adoção de hábitos de
deslocação mais sustentáveis.

MUNICÍPIO APOSTA NA MOBILIDADE ELÉTRICA

O PMUS prevê intervenções nas quatro escolas da 
malha urbana, tendo em vista a criação de infraestruturas que

promovam deslocações com recurso a transportes ambientalmente sustentáveis.



MUNICÍPIO APOSTA NA MOBILIDADE ELÉTRICA

VIATURAS ELÉTRICAS

O município de Santo Tirso tem
vindo a investir na aquisição de
viaturas elétricas e na instalação de
postos de abastecimento em
diversos locais do concelho.

Ao abrigo de uma candidatura ao
Fundo Ambiental, a Câmara de
Santo Tirso adquiriu uma viatura
para limpeza urbana.

Paralelamente, encontra-se neste
momento instalado na Travessa de
Rãs, um posto de carregamento
semi-rápido, medida que resulta de
uma parceria entre a Câmara de
Santo Tirso e a MOBI-e.

Até ao final do primeiro semestre
de 2019, está prevista a instalação
de três postos de carregamento
elétricos, dois dos quais de
carregamento rápido. Estes últimos
permitirão carregar um veículo
elétrico em apenas 20 ou 30
minutos.

Mais informações em: https://www.cm-
stirso.pt/conhecer/noticias/noticia/oito-milhoes-marcam-revolucao-

na-mobilidade-de-santo-tirso

https://www.cm-stirso.pt/conhecer/noticias/noticia/oito-milhoes-marcam-revolucao-na-mobilidade-de-santo-tirso


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E 

GEODIVERSIDADE). CONHECER, EDUCAR E DIVULGAR
indicador 10 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

VIANA DO CASTELO

Boa prática em destaque:

“CIÊNCIA CIDADÃ EM BIODIVERSIDADE”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI
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