
Adopte soluções de mobilidade alternativa,
tais como os transportes públicos ou a bicicleta



PROGRAMA

Dia 9 | 15h00 às 17h30 | CRJ´s de Palmela, Pinhal Novo
e Quinta do anjo
 “CRJs̀ a pedalar”
Percurso de bicicleta circular entre os Centros de Recursos 
para a Juventude de Pinhal Novo, Quinta do anjo e Palmela
Horário das partidas: 8h30-Pinhal Novo; 9h15-Quinta anjo; 10h00-Palmela

Dia 18 | 8h00
Passeio de Bicicleta em Águas de Moura
Concentração – Largo da Fonte, Águas de Moura 
inf.: Junta de Freguesia de Marateca

De 16 a 22
Circuito Experimental Estação da Penalva
Circuito experimental de autocarro ligando a estação 
Ferroviária da Penalva ao Bairro alentejano, Bairro assunção 
Piedade e Bairro dos Marinheiros. Circuito efectuado pelos 
TST durante a semana europeia da mobilidade. 
Tarifa única: 1€.
Consulte as paragens e horários em www.cm-palmela.pt 

“Viagens por OAU”
Oferta de bilhetes de 2 viagens para o Circuito Urbano de Pinhal 
Novo em troca da entrega de Óleos alimentares Usados (OaU) 
Pontos de recolha de Óleos alimentares Usados:
- Junta de Freguesia de Pinhal Novo
- intermarché – Pinhal Novo
- Mercado Municipal do Pinhal Novo
- SFUa Sociedade Filarmónica União agrícola
- Centro Social e Paroquial do Pinhal Novo 
- associação Reformados Pensionistas idosos da Freguesia 
do Pinhal Novo
Parceria com os TST

“OAU’tocarro - Energia sustentada”
Durante a semana da mobilidade, o autocarro do Centro 
Histórico da Vila de Palmela será movido a biodiesel, pro-
duzido através de Óleos alimentares Usados

De 19 a 23 | Biblioteca Municipal de Palmela e de Pinhal Novo
“Estórias de mobilidade”
Destaque bibliográfico 

“Hora do conto”
Tema: mobilidade
Dinamização do conto “andar na à toa na estrada, não é 
uma boa” pela autora Paula Farinhas e pela equipa de anima-
ção da Divisão de Bibliotecas em escolas do concelho
inf.: 212 336 632 ou 212 336 638

Dia 22 
Vai Vem Social em Pinhal Novo
autocarro VaiVem Social, gratuito e com sistema de 
paragem a pedido. Ligação entre as zonas rurais e o centro 
urbano de Pinhal Novo.
Org.: Junta de Freguesia de Pinhal Novo

“+Mobilidade - Carbono”
a Câmara Municipal de Palmela desafia as empresas a incenti-
varem os seus trabalhadores no recurso a soluções de mobili-
dade alternativa na deslocação para o seu local de trabalho.

“De bicicleta para o trabalho”
Aceite o desafio, e venha de bicicleta para o trabalho
8h30/8h45 - Concentração dos participantes no Largo de S. João
8h45 - Momento de convívio
Reforço alimentar
intervenção do(s) eleito(s)
9h15 - Disponibilização dos balneários (Piscinas Municipais)
9h45 - entrada dos funcionários ao serviço
Destinatários: Funcionários da Câmara Municipal de Palmela.
Sugestão: Para parquear a bicicleta em segurança, sugerimos que o faça  
junto aos locais de trabalho com uso de cadeado.
infs./inscrições: 21 233 66 90 ou e-mail aneto@cm-palmela.pt 

Dia 25 | 9h30 | Praça da independência/Mercado Municipal, 
Pinhal Novo
Pinhal Novo com pedalada - pelos Trilhos da Freguesia
Passeio de bicicleta pelas zonas urbana e rural da Freguesia. 
inscrições/informações: Junta de Freguesia de Pinhal Novo

CiNeMa De CiNeMa
CiCLO “ CiNeMa e aMBieNTe ”
OUTUBRO - auditório Municipal de Pinhal Novo
Dia 6 | 21h30 - A Marcha dos Pinguins 
Dia 13 | 21h30 - À Beira do Fim 
Dia 27 | 21h30 - Seguro

CaRPOOLiNG “DÁS-Me BOLeia?”
Partilhe a sua viagem em www.carpool.com.pt
O que é o “Carpoling”?
Carpool significa partilhar viagens, dando ou aceitando 
boleia de alguém que vive ou trabalha próximo de si. 



+ ACESSIBILIDADE + MOBILIDADE

+ Acessibilidade em Palmela
implementação de medidas de melhoria de acessibilidades identificadas no diagnóstico Plano Local de Promoção das acessibilidades no Município de Palmela. 
Local de intervenção – Palmela eN 379 (Rua João Parrantónio)

+ Acessibilidade para bicicletas
instalação de calhas para circulação de bicicletas entre a Rua Gago Coutinho e o Largo José Maria dos Santos.

Beneficiação de faixa ciclável em Pinhal Novo
Remarcação e extensão da faixa ciclável existente na Rua infante D. Henrique em Pinhal Novo (obra)

“Vaivém Social”
Serviço de transporte nas zonas rurais de Poceirão, Pinhal Novo, Palmela e Marateca, promovido pelas respectivas Juntas de Freguesia com o apoio da LGZ-atlantic Hub
este serviço permite as deslocações entre as várias áreas rurais e as sedes de Freguesia.

Para informação detalhada sobre o serviço (horários e circuitos) contacte a respectiva Junta de Freguesia.



ECO-CONDUÇÃO 

As suas deslocações diárias não lhe possibilitam outra 
alternativa que não o uso do transporte individual?
Então, torne-se um bom eco-condutor.

A eco-condução é a forma de condução mais inteligente 
e eficiente para si, para o seu automóvel e para o Plane-
ta. Poupa no desgaste e no combustível, polui menos o 
ambiente e oferece-lhe uma maior segurança rodoviária e 
conforto no veículo

DICAS
a escolha do carro terá implicações significativas ao nível 
dos consumos, das emissões e da segurança. Na compra 
do carro, tenha também em conta: o tipo de combustível, 
a potência, a indicação dos consumos e das emissões, a 
aerodinâmica e todas as indicações sobre a eficiência e 
manutenção do veículo. Nos veículos novos, os consumos 
podem apresentar variações entre os 4 e 15 litros/100 
Km. Quanto às emissões de CO2 dos veículos novos, estas 
podem oscilar entre os 115 e os 280 g/km.

Ligue o motor do carro apenas imediatamente antes do 
início da viagem e desligue o carro sempre que fique imobi-
lizado mais do que um minuto.

Conduza a uma velocidade o mais constante possível e, 
acima de tudo, com suavidade, evitando acelerações/desa-
celerações e travagens bruscas. 
(Pode poupar 15% de combustível conduzindo a 80 Km/h, 
em vez de 100 Km/h)

Use a relação de caixa de velocidades mais alta possível. 
Uma mudança alta significa uma rotação mais baixa, que 
resulta num menor consumo de combustível. 
(Potencial de poupança: 10%)

Cumpra os limites de velocidade, obtendo uma economia 
de combustível e contribuindo para a segurança rodoviária. 
(Um aumento de 10% na velocidade pode provocar um 
aumento de 15% no consumo de combustível)

Nas descidas de acentuada inclinação, deve manter o veí-
culo engrenado numa mudança compatível (travar com o 
motor), obtendo assim maior segurança e consumo nulo.

Adapte a velocidade do veículo ao tráfego e evite mudar 
de via de trânsito.

Escolha o melhor percurso nas deslocações e tente ante-
cipar o fluxo de trânsito. Uma viagem bem planeada é um 
bom recurso para poupar combustível. 
(Potencial de poupança: 5%)

Evite transportar bagagens no tejadilho da viatura. 
a alteração das características aerodinâmicas do veículo 
aumenta em cerca de 5% o consumo de combustível.

Retire toda a carga desnecessária do porta-bagagem e 
assentos traseiros. (Potencial de poupança: 3%)

Evite usar o automóvel em deslocações curtas. 
Poupa combustível e contribui para o seu bem-estar físico.

Utilize o ar condicionado apenas quando necessário. 
O sistema de ar condicionado pode consumir até meio litro 
de combustível por hora e, no início de cada viagem, pode 
representar um aumento de consumo de cerca de 10%.

Verifique, todos os meses, a pressão dos pneus. 
a pressão errada obriga à substituição antecipada dos 
pneus. Uma pressão demasiado baixa aumenta a resistência 
de rolamento (desgaste lateral) e o consumo de combustí-
vel. Uma pressão demasiado alta provoca um desgaste, no 
centro do pneu, e uma menor aderência na condução. 
(a pressão correcta permite-lhe uma poupança até 3%)

Mantenha o veículo afinado e verifique o nível do óleo 
com regularidade. (Potencial de poupança: 3%)

Utilize os transportes públicos. 
economiza tempo, dinheiro e diminui o stress, ao mesmo 
tempo que contribui para a melhoria do ambiente das 
nossas cidades.

Considere a partilha de automóvel em deslocações para o 
trabalho ou de lazer.

Projecto Eco-condução Portugal

Mais informação:
http://www.imtt.pt/sites/iMTT/Portugues/Condutores/
ecoconducao/Paginas/ecoconducao.aspx
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