
PROGRAMA 

Semana Europeia 
da Mobilidade 2017

16 a 22 de setembro

16 de setembro
08h30-12h30
Curso de Iniciação à Bicicleta
Ensinar a andar de bicicleta ou fazer recicla-
gem do uso deste modo de deslocação em 
meio urbano.
Escola Básica de Telheiras
Mais informações: www.fpcub.pt e  
https://www.facebook.com/fpcub

09h30 – 18h30
CycleHack
Vem ouvir uma fantástica série de oradores, 
prototipar ideias e desenhar novas formas de 
melhorar a experiência do uso da bicicleta 
para todos os tipos de utilizadores, aqui em 
Lisboa e à volta do mundo- tudo dentro de 
48 horas!
Fábrica Moderna
Rua Pereira Henriqures, 24
Mais informações: www.eventbrite.com/e/
bilhetes-cyclehack-global-2017-lisboa

14h00-23h00
Telheiras em Movimento 2017
Atividades para todas as idades, em rua fe-
chada ao trânsito! Bicicletas, sistemas parti-
lhados, mobilidade reduzida, vida saudável, 
comércio local, jogos e muito mais.
Rua Prof. João Barreira
Mais informações: www.vivertelheiras.pt

17 de setembro
08h30-13h30
Bicla Fest- Lisboa Ciclável
Passeio para promoção do uso da bicicleta. 
Concentração de bicicletas antigas, Audace 
da Mobilidade, Mobilidade Cycle Chic, Crian-
ças e a Mobilidade e muita animação.
Concentração às 08h30 e partida às 10h00
Terreiro do Paço
Mais informações: www.fpcub.pt
https://facebook.com/fpcub

10h00
Pedala com a Carris
Lançamento de parceria da Carris com a Lisbon 
Bike Tours & Outdoors (LBT): Formação gratuita 
de condução preventiva de bicicleta na cidade 
como forma de incentivar a mobilidade urbana.
Av. da Índia (junto ao Café In)
Mais informações: relacoes.publicas@carris.pt 

10h00-18h30
CycleHack
Vem ouvir uma fantástica série de oradores, 
prototipar ideias e desenhar novas formas de 
melhorar a experiência do uso da bicicleta 
para todos os tipos de utilizadores, aqui em 
Lisboa e à volta do mundo - tudo dentro de  
48 horas!

Fábrica Moderna
Rua Pereira Henriques, 24
Mais informações: www.eventbrite.com/e/
bilhetes-cyclehack-global-2017-lisboa

18 de setembro
08h00
Novo Parqueamento  
de Bicicletas
Substituição da atual estrutura para estacio-
namento de bicicletas existente no exterior da 
EBJI Vasco da Gama, por uma estrutura maior 
e mais segura.
Espaço Exterior da entrada da EBJI 
Vasco da Gama
Mais informações:
https://www.jf-parquedasnacoes.pt/

17h00
Prémio Nacional da 
Mobilidade em Bicicleta
Reconhecer publicamente o contributo de de-
terminadas entidades ou pessoas individuais 
que tenham promovido a utilização da bici-
cleta nas suas múltiplas vertentes, através da 
criação ou melhoria de condições e facilidades 
em Portugal e /ou da divulgação de iniciativas 
fomentoras do uso deste veículo não motori-
zado.
Auditório da Biblioteca Municipal  
Orlando Ribeiro - Telheiras
Mais informações: www.fpcub.pt e 
https://facebook.com/fpcub

19 de setembro
16h00
Jogo da Serpente 
Papa Léguas
Jogo com objetivo de quebrar o círculo vicioso 
do veículo automóvel como transporte escolar. 
Pretende encorajar pais e filhos a fazerem as 
viagens em transporte sustentável (partilhado, 
público, a pé ou bicicleta).
EBJI Vasco da Gama, EBJI Parque das 
Nações, EBJI Infante D. Henrique
Mais informações: www.trafficsnakegame.eu/
portugal e https://www.jf-parquedasnacoes.pt/

18h00
Sessão Ponto de encontro  
”A Carris ao Serviço da Cidade: 
Desafios e Oportunidades”
Encontros temáticos regulares, organizados 
pela Lisboa E-Nova desde 2006, para promo-
ver o diálogo sobre áreas relevantes para o 
desenvolvimento sustentável na Cidade.
CIUL – Centro de Informação  
Urbana de Lisboa
Mais informações:  http://lisboaenova.org/pt/
eventos/pontos-de-encontro/2017

20 de setembro
16h00
Jogo da Serpente  
Papa Léguas
Jogo com objetivo de quebrar o círculo vicioso 
do veículo automóvel como transporte escolar. 
Pretende encorajar pais e filhos a fazerem as 
viagens em transporte sustentável (partilhado, 
público, a pé ou bicicleta).
EBJI Vasco da Gama, EBJI Parque das 
Nações, EBJI Infante D. Henrique
Mais informações: www.trafficsnakegame.eu/
portugal e https://www.jf-parquedasnacoes.pt/

21 de setembro
16h00
Jogo da Serpente  
Papa Léguas
Jogo com objetivo de quebrar o círculo vicioso 
do veículo automóvel como transporte escolar. 
Pretende encorajar pais e filhos a fazerem as 
viagens em transporte sustentável (partilhado, 
público, a pé ou bicicleta).
EBJI Vasco da Gama, EBJI Parque das 
Nações, EBJI Infante D. Henrique
Mais informações: www.trafficsnakegame.eu/
portugal e https://www.jf-parquedasnacoes.pt/

17h00-20h00
Lançamento da aplicação 
bike-to-shop Biklio
Lançamento do Biklio, a app que dá benefícios 
a utilizadores de bicicleta, oferecidos pelo co-
mércio local. Oferta de um gelado e de uma 
campainha a quem chegar em bicicleta.
Passeio Neptuno (Marina do Parque 
das Nações), junto à loja Atelier Gelati
Mais informações: www.biklio.com/Lisboa

18h00
Exposição Anda Lisboa!  
Plano de Acessibilidade  
Pedonal
Dar a conhecer o Anda Lisboa- Plano de Aces-
sibilidade Pedonal, um conjunto de ações com 
vista a aumentar o conforto e a segurança de 
todos os peões. A exposição vai estar patente 
até 27 de Outubro.
Átrio do Edíficio do Campo Grande, 25
Mais informações:   
equipa.acessibilidades@cm-lisboa.pt

22  de setembro
08h20
Ciclo Expresso do Oriente
Arranque do comboio de bicicletas nas deslo-
cações casa-escola, que começa na zona Nor-
te e termina na zona Sul do Parque das Nações.

Terreiro dos Corvos
Mais informação: www.jf-parquedasnacoes.pt
e https://cicloexpressodooriente.wordpress. 

09h00-19h00 
Open Day – Mobilidade  
Sustentável: O Que aí vem?
Open Day promovido pelo Jornal Público com 
o objetivo de debater  questões/soluções de 
mobilidade sustentável  com Test drive de mo-
bilidade elétrica, no Dia Europeu Sem Carros.
Centro Cultural de Belém – Sala Luís 
Freitas Branco e Praça do Império  
(em frente ao CCB)
Mais informação: 
http://comunique.publico.pt/openday/

19h00
Passeio da Mobilidade
Encontro de várias soluções de mobilidade 
suave e sustentável e passeio ao longo da ci-
clovia da Alameda dos Oceanos.
Alameda dos Oceanos 
Parque das Nações
Mais informação: www.jf-parquedasnacoes.pt

toda a semana
16 a 22 de setembro
09h00 -  18h00
Saba_ Promove o Park & Ride
Desconto de 50% sobre a tarifa de rotação 
para clientes portadores de título de transpor-
te do Metro e Carris, válido para esse dia.
Parques de Estacionamento  
Estádio Universitário de Lisboa  
e Praça do Município
Mais informações: www.saba.pt

09h00- 18h00
Saba_ Promove o Car Sharing
Desconto de 50% sobre a tarifa de rotação 
para clientes que utilizem o serviço Car Sha-
ring (devidamente identificado)
Parques de Estacionamento  
Estádio Universitário de Lisboa 
e Praça do Município
Mais informações: www.saba.pt

09h00 - 18h00
Saba_ Promove a Mobilidade 
Elétrica
Desconto de 50% sobre a tarifa de rotação 
para clientes que estacionem viaturas 100% 
elétricas.
Parques de Estacionamento  
Estádio Universitário de Lisboa 
e Praça do Município
Mais informações: www.saba.pt
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