
 
 

Assembleia Municipal do Porto 

      
RECOMENDAÇÃO 

       
“Melhoremos a ambiente na cidade” - este é o tema escolhido pela Semana Europeia da 
Mobilidade que vai decorrer entre 16 e 22 de Setembro de 2009. Com esta temática pretende-se 
incentivar os municípios  a  promoverem modos de transporte sustentáveis, encorajando os 
cidadãos à utilização de alternativas ao carro próprio.    
 
Desde a sua criação em 2002, a Semana Europeia da Mobilidade tem vindo a registar a 
crescente adesão das cidades europeias. Em 2008 participaram nos diversos eventos mais de 
duas mil cidades. Em 2009 pretende-se que as iniciativas sejam um contributo na luta contra as 
alterações climáticas, diminuindo a utilização individual do automóvel, com a consequente 
limitação de emissões poluentes.  
 
A Câmara do Porto não tem dado prioridade a esta matéria, não tendo aderido, até agora, ao  
“Dia Europeu Sem Carros”. Esta posição  do Executivo camarário não surpreende, dado o pouco 
entusiasmo  da equipa que dirige a Câmara pelas questões ambientais. Mas tal atitude é 
especialmente grave num  município como o do Porto  em que, segundo estudos recentes (como 
o da Profª. Conceição Ferraz) ocorreu, em resultado do tráfego automóvel,  um enorme aumento 
do teor de substâncias cancerígenas no ar.  
 
Além dos custos ambientais e de saúde pública, a utilização desmedida do automóvel como 
transporte individual tem também brutais custos sociais, como a sinistralidade rodoviária: só em 
2007 e 2008 no concelho do Porto verificaram-se mais de duas mil vítimas  (15 mortos e 2057  
feridos). Mas estes números impressionantes não tiram o sono ao Executivo. 
 
Nos dias de hoje, cresceu (e ainda bem) a exigência cidadã para que os governos locais 
adoptem políticas amigas do ambiente. Não basta ter um pelouro do Ambiente. É preciso que  as 
questões ambientais enformem as políticas dos outros pelouros: urbanismo, mobilidade, 
protecção civil, etc. As cidades com futuro  serão apenas aquelas que desenvolvam políticas  
ambientais adequadas.  
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal do Porto, reunida em 29 de Junho de 2009, RECOMENDA 
ao Executivo camarário:   
 

-a inscrição no  “DIA EUROPEU SEM CARROS”,  no âmbito da Semana 
Europeia da Mobilidade que vai decorrer entre 16 e 22 de Setembro de 2009. 
 
Porto, 29 de Junho de 2009                                                        O grupo municipal do BE     


