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MUNICÍPIO DE VAGOS ADERE À SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE E  
DIA EUROPEU SEM CARROS 

 
 
Tem início, hoje, a 13ª edição da Semana Europeia da Mobilidade e a 15ª do Dia Europeu 
Sem Carros que, como instituído, decorre anualmente,  de 16 a 22 de setembro. 
 
Desejando que os cidadãos e as autoridades locais reflitam sobre como pode ser melhorada 
a qualidade de vida nas suas cidades através da requalificação do espaço público, condicio-
nando o trânsito em ruas, privilegiando e favorecendo os modos suaves de transporte (a 
pedonalização e o uso da bicicleta) e o transporte coletivo em detrimento do uso individual 
do carro, a Coordenação europeia, depois de inúmeras sugestões e propostas apresentadas 
pelos Coordenadores nacionais, elegeu para  tema  da edição de 2014, “As nossas ruas, a 
nossa escolha” (“Our streets, our choice”). 
 
A Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade da Região de Aveiro, um projeto re-
gional inserido no programa RUCI – Rede Urbana para a competitividade e Inovação, da CIRA 
(Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro), tem diversas iniciativas previstas no âm-
bito da Semana Europeia da Mobilidade, entre as quais o Seminário “Os novos desafios dos 
transportes e mobilidade e a mobilidade suave, que se realiza já amanhã, dia 17 de setem-
bro, em Águeda. 
 
O Município de Vagos, fazendo parte do projeto acima referenciado, irá assinalar esta data 
com as seguintes ações, na vila de Vagos: 
 
1 - Fecho ao trânsito automóvel na Avenida Padre Alyrio de Melo, no dia 22 de setembro, das 
7h às 19h; 
 
2 – Criação de ZONAS 30: colocação de sinais de velocidade máxima limite 30 Km/h (ação 
permanente), na Avenida Ceará Mirim e parte da Rua de São João, junto à escola, como me-
dida de mobilidade suave por forma a assegurar uma melhor e mais segura mobilidade dos 
peões e ciclistas, contribuindo, assim, para o mix adequado dos meios de transporte, medida 
da campanha “Do the right mix”, da Comissão Europeia. 
 
3 - Pintura de passadeiras nos arruamento referenciados como ZONAS 30.  
 
4 - Rebaixamento e rampeamento de lancis, na zona abrangida pelas ações, para facilitar a 
circulação de cadeiras de rodas e carrinhos de bebés, etc. 
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Ruas abrangidas pela Semana Europeia da Mobilidade, em Vagos: 
- Avenida Padre Alyrio de Melo 
- Rua de S. João  
- Avenida Ceará Mirim 

 
 


