
PROGRAMA EMEL

16 setembro / Um dia a pedalar, porque não? 

No arranque da Semana Europeia da Mobilidade, a EMEL associa-se à Lisboa E-nova 

e apoia esta iniciativa que incita as empresas e os seus trabalhadores a optarem pela 

bicicleta para se deslocarem para o trabalho. 

Neste dia, entre as 8h30 e as 11h30, no cruzamento da Av. Duque D’Ávila 
e Av. da República, vai decorrer uma ação de rua com o objetivo de congratular 

e incentivar os participantes do “Um dia a Pedalar” que por ali passem ou 

quaisquer outros trabalhadores ou estudantes que se desloquem se bicicleta, 

e chamar a atenção dos automobilistas e da comunicação social para a temática 

da mobilidade sustentável. 

17 setembro / Playstreet 
A EMEL junta-se à Junta de Freguesia da Penha de França e está junto ao Mercado 
de Sapadores, entre as 11h00 e as 18h00, com atividades do projeto educativo 

Pela Cidade Fora – educação para a mobilidade: jogos e ateliers que 

pretendem sensibilizar os mais pequenos para as vantagens da mobilidade 

sustentável, em particular para a utilização dos modos ativos e suaves 

de mobilidade. 

18 setembro / Feira da Mobilidade “Melhores Ligações”
Na Alameda Edgar Cardoso, junto ao Parque Eduardo VII, acontece a tradicional 

Feira da Mobilidade, um evento destinado ao público em geral e às famílias. 

O evento promovido pela Direção Municipal de Mobilidade da Câmara 

Municipal de Lisboa pretende promover as deslocações para/na cidade em 

transportes públicos e é possível experimentar trotinetas e bicicletas e participar 

em ateliers e workshops. 



A EMEL marca presença na Feira da Mobilidade com atividades dirigidas às crianças,

através do projeto educativo Pela Cidade Fora – educação para a mobilidade. 

As atividades realizadas no âmbito do Pela Cidade Fora têm como objetivo formar 

as gerações mais novas, no sentido de as tornar mais conscientes e responsáveis 

na utilização do espaço público, sensibilizando-as para as vantagens da 

mobilidade sustentável, em particular para a utilização dos modos ativos e suaves 

de mobilidade. 

19 setembro | Ação GIRA 16

Como a Semana da Mobilidade é também a semana do regresso às aulas, 

os promotores da EMEL vão estar em estações GIRA com uma ação dirigida 

aos estudantes com 16 anos de idade ou mais. Isto porque, em junho, o serviço 

de bicicletas públicas partilhadas de Lisboa foi alargado aos utilizadores de 

bicicleta maiores de 16 anos.

12h00 à 13h00 | Estação 115, Passeio dos Heróis do Mar, Parque das Nações (junto ao 

Colégio Pedro Arrupe)

13h30 às 14h30 | Estação 420, Av. Rovisco Pais (perto do Instituto Superior Técnico) 
16h00 às 17h00 | Estação 459, Rua Mª Amália Vaz de Carvalho (perto da Escola 

Secundária Rainha D. Leonor) 

16 a 22 setembro | GIRA, a melhor amiga da mobilidade

A rede pública de bicicletas partilhadas de Lisboa vai celebrar a Semana 

da Mobilidade com uma campanha que pretende evidenciar as vantagens de escolher 

a bicicleta como meio de transporte na cidade. Eu escolho chegar primeiro/ 
Eu escolho o ambiente/ Eu escolho partilhar/ Eu escolho menos trânsito, são 

as mensagens que vão “viajar” nas GIRA um pouco por toda a cidade. 

22 de setembro | Dia Europeu Sem Carros

Emissão da Rádio Renascença a pedalar numa GIRA 
A emissão da Rádio Renascença das 07h00 às 10h00 será feita aos pedais da GIRA. 

A locutora Ana Galvão vai andar pela cidade de Lisboa numa GIRA para assinalar 

o Dia Europeu Sem Carros. O objetivo é dar a conhecer o serviço público de bicicletas 

partilhadas da EMEL, a rede ciclável da cidade e os Biciparks.




