
 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE AMADORA 2019 

“Caminha e pedala connosco” 

 

A) O “Pedala em Segurança” dirigido a crianças do 1º e 2º ciclo das escolas do concelho nos dias 

18, 19 e 20 de setembro na Escola Fixa de Trânsito da Amadora. 

Pretende sensibilizar as crianças para as questões da mobilidade sustentável, complementarmente 

às relacionadas com a segurança rodoviária. Irão decorrer sessões práticas e teóricas, envolvendo 

as crianças do 1º e 2º ciclo, uma atividade organizada em conjunto com as escolas. 

 

 

B) Concurso Jovens Repórteres para o Ambiente “Amadora Liga. À Mobilidade” para jovens do 

3º ciclo e secundário 

Este concurso é um desafio à sua criatividade, poder de observação e de comunicação. Tem o seu 

início no dia 18 de Setembro e conta com o apoio da ABAE na preparação das candidaturas e 

entrega dos prémios em Outubro.  

A informação será disponibilizada no portal  http://jra.abae.pt/portal e as inscrições são feitas com 

o professor responsável. 

 

C) O Evento “EcoMove-te Amadora” irá realizar-se no dia 22 de Setembro junto ao Parque 

Central da Amadora. 

No dia 22 de Setembro, que é também o Dia Europeu sem Carros, iremos ter um conjunto de 

atividades que pretendem ser o ponto alto de toda a Semana.  

Atividades a decorrer nesse dia: 

http://jra.abae.pt/portal


 

 Exposição de diferentes tipos de veículos elétricos (carros, bicicletas e trotinetes) 

 Tours de bicicletas elétricas 

 Aulas para aprender a andar de bicicleta 

 Um comboio a energia solar 

 Um carro a energia solar 

 Karts a pedais 

 Um kart elétrico 

 Um simulador de alcoolémia para miúdos e graúdos 

 Um simulador de embate a 10 km/h no âmbito da prevenção rodoviária associada à 

mobilidade 

 Uma prova de cicloturismo (com uma estimativa de 80 a 100 participantes) 

 Uma prova de Laser Run realizada conjuntamente com a Federação Portuguesa de 

Pentatlo Moderno (com uma estimativa de 200 atletas inscritos) 

 Concerto de concertinas.  

 

Será um momento de grande importância para a cidade, por isso lançamos o desafio de se 

“Ligarem. À mobilidade” na Amadora.   

 



 

 


