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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÃO 
Nº 59/2010 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA (DE CONTINUAÇÃO) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2010 
 

SAUDAÇÃO 

 

A Câmara Municipal do Barreiro foi convidada e aceitou ser representante da 
Associação Nacional de Municípios no Grupo de Trabalho para a Elaboração de um 
Plano Nacional de Promoção da Bicicleta e Outros Modos de Transporte Suaves; Grupo 
de Trabalho esse, do qual fazem parte, o Ministério da Economia da Inovação e do 
Desenvolvimento, Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério da Educação, 
Associação Nacional de Freguesias, Conselho Nacional do Ambiente e do 
Desenvolvimento e naturalmente a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

Este Grupo de Trabalho coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres em representação do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações tem como principais Objectivos: 

 

a) Promoção do diálogo e reflexão entre instituições públicas e entidades da sociedade 
civil com vista a derrubar barreiras a estes modos de transporte suave; 

 

b) Identificação dos meios necessários e oportunidades de reforço em contexto 
escolar, visando a aprendizagem de utilização da bicicleta e outros modos de 
transporte suave em segurança e regras de trânsito; 

 

c) Desenvolvimento de campanhas e estratégias de sensibilização e acções de 
educação para a utilização dos modos de transporte suaves em segurança; 
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d) Apoio a projectos de investigação e à implementação de projectos-piloto em espaço 
urbano nacional visando melhorar a integração dos modos de transporte suaves e a 
sua interacção com os sistemas de transporte público; 

 

e) Estabelecimento de metas verificáveis, designadamente a de aumentar a 
percentagem de ciclistas em circulação até 2012. 

 

Trata-se portanto de uma representação importante num tema cada vez mais 
preponderante nas sociedades actuais e em particular no Barreiro, um reconhecimento 
pelos nossos pares “autarquias” do trabalho que estamos a desenvolver na área da 
mobilidade, em particular na promoção e incentivo aos modos suaves, com a 
elaboração da rede de percursos cicláveis e com os compromissos já assumidos de 
aumento da extensão e conectividade à rede já existente. 

 

Aprovada por maioria, com 32 votos a favor da CDU, do BE e do PS e 2 votos contra  
do  PSD 

 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro 

 

Frederico Pereira 
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