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(Intervenção na cerimónia oficial de abertura da semana europeia da
mobilidade na Maia)

Caríssimos concidadãos e amigos!...

Antes de mais, quero agradecer a vossa presença neste momento especial em que damos o sinal
de partida, para uma semana que tem por objetivo fundamental sensibilizar toda a comunidade
concelhia, para a imperiosa necessidade de mudarmos os nossos hábitos quotidianos de
mobilidade urbana.

A problemática da mobilidade nos espaços urbanos, como todos teremos certamente plena
consciência, é hoje um desafio complexo e de dimensões muito diversificadas, não apenas para
quem tem a seu cargo a responsabilidade de governar os territórios, mas também para a
cidadania em geral, que é convocada a participar proactivamente na implementação de soluções
ambientalmente mais sustentáveis e com impactos menos nefastos para a qualidade de vida das
comunidades.

No contexto de uma realidade em que as necessidades de deslocação de pessoas e bens se
revela imprescindível e crítica para o modelo de economia vigente, o transporte individual destacase, com inevitáveis consequências ao nível da poluição atmosférica, do ruído e agravamento das
condições de sustentabilidade energética.

É pois, absolutamente essencial, que se promovam programas de sensibilização dos cidadãos, no
sentido de que concedam a devida atenção, valorizem e se interessem, pelos benefícios
proporcionados pela adoção de medidas e comportamentos associados à mobilidade sustentável.

Na minha vida pública de autarca, enquanto responsável pelas políticas municipais de ambiente e
qualidade de vida, sempre encarei a educação ambiental, como um desígnio estratégico de futuro,
missão na qual senti que a comunidade educativa do concelho da Maia e por essa via, também as
famílias, nunca deixaram de me acompanhar, facto pelo qual foi possível arrepiar já muito caminho
no sentido da sustentabilidade integral.
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Convido-vos agora, a refletir comigo, sobre objetivos que toda a cidadania deve inculcar como
fundamentais para conseguirmos atingir o desiderato de uma sustentabilidade ambiental
consistente:

•

REDUÇÃO DOS GASES POLUENTES

Um dos grandes problemas ambientais que os maiores centros urbanos enfrentam são as
elevadas concentrações de gases poluentes na atmosfera, resultantes da combustão interna dos
motores dos veículos. Assim, a adoção de medidas que desincentivem o uso do automóvel
favorece uma melhoria significativa da qualidade do ar nos meios urbanos;

•

REDUÇÃO DO RUÍDO NAS CIDADES

Promover modos de deslocação suaves, como a bicicleta ou andar a pé, favorece a diminuição da
poluição sonora, pois diminui o ruído produzido pelos veículos motorizados convencionais.

•

DESOCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A Mobilidade Sustentável, ao substituir viagens em automóvel, liberta o espaço público, que
pode ser ocupado por jardins, parques ou mesmo espaços comerciais como esplanadas.

•

SAÚDE PÚBLICA

Ao substituir-se as viagens de automóvel por modos ativos de deslocação, em que é exigido
algum esforço físico, como andar a pé ou de bicicleta, melhora substancialmente o bem-estar
físico e a saúde das pessoas que os adotam.

•

ECONOMIA FINANCEIRA
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Ao substituir-se as deslocações de automóvel por transporte coletivo ou por modos de deslocação
mais suaves, como andar a pé ou de bicicleta, há uma redução no consumo de combustível, o que
se traduz diretamente a uma poupança económica.

Consolidada a nossa consciência cidadã sobre o que verdadeiramente está em causa e o que a
cada um de nós cabe fazer, tomando parte neste desígnio coletivo, tenhamos coragem de pôr em
prática, para ganharmos a autoridade moral de recomendar aos que nos estão próximos:

 Ande mais a pé, de bicicleta e de transportes públicos;

 Evite a utilização do automóvel nas deslocações dentro da cidade;

 Opte por veículos de baixo consumo energético;

 Desligue o motor do veículo durante paragens longas.

Termino, lançando a todos vós aqui presentes, o repto de serdes portadores desta mensagem que
vos transmito, para que a possais partilhar e dar-lhe a serventia e eficácia que se impõe, porque
urge.

Muito, muito obrigado a todos.

António silva Tiago,
Vice-Presidente da
Câmara Municipal da Maia

