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Toda a actualidade da iniciativa SUMOBIS no seu e-mail

Como Presidente da Câmara Municipal 
de Huelva, considero que o Projecto 
Sumobis é uma iniciativa muito 
importante que contribuirá para fazer 
de Huelva uma cidade mais sustentável 
e ecológica, através da redução da 
contaminação atmosférica, da eliminação 
dos congestionamentos e da promoção 
da mobilidade dos cidadãos. A prioridade 
da Câmara Municipal é, sobretudo, criar 
um ambiente urbano mais limpo e 
saudável, que convide a passear mais ou 
a utilizar a bicicleta nas deslocações. 

Para isso, estamos já a actuar através 
de um plano municipal de mobilidade 
sustentável para a cidade e de 
campanhas de sensibilização para o uso 
de transportes públicos e da bicicleta, 
bem como pela criação de um site em 
que todos os cidadãos poderão obter 
informações e participar activamente.

Esta iniciativa europeia vem também 
complementar as acções entretanto já 
realizadas: transformação do centro 
histórico e comercial numa zona 
pedonal (com a colocação de pilaretes) 
e construção da ciclovia, cada vez mais 
utilizada pelos habitantes.  

O compromisso da Tisséo-SMTC com 

a Ecomobilidade confirma-se já há 

vários anos e as nossas acções neste 

campo têm vindo a profissionalizar-

se. Graças ao projecto SUMOBIS, 

as actividades da Agência de 

Mobilidade de Labège na assessoria 

em mobilidade, no acompanhamento 

das empresas no desenvolvimento de 

Planos de Mobilidade Empresarial e na 

promoção de carpooling e carsharing 

estão a ser largamente valorizadas. 

O nosso trabalho e o das equipas 

que contribuíram para estes bons 

resultados foram recentemente 

premiados na conferência ECOMM 

organizada em Graz em Maio de 

2010. A Tisséo-SMTC foi distinguida 

com o prémio do melhor processo 

de acompanhamento de Planos de 

Mobilidade Empresarial na categoria 

de colectividade local e só nos 

podemos sentir orgulhosos disso. 

Para terminar, desejo-vos uma 

agradável leitura desta primeira 

edição da E-newsletter SUMOBIS.

Christian Lavigne

Primeiro Vice-Presidente da Tisséo-SMTC

“SUMOBIS, 
por um ambiente 

mais limpo e 
sustentável”

“Toulouse 
compromete-se 

com a 
Ecomobilidade”
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Pedro Rodríguez

Presidente da Câmara Municipal de Huelva
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Avanços

Tisseo
Pessoas de contacto: 
Jonathan Turgy
Chefe de Projecto para Assuntos Europeus 
Aspectos técnicos e de Avaliação 
dos projectos Europeus 
jonathan.turgy@tisseo.fr 
Aurore Asorey
Chefe de Projecto para Assuntos Europeus 
Aspectos administrativos/financeiros
e Comunicação dos projectos Europeus
aurore.asorey@tisseo.fr
www.tisseo.fr

Syndicat Mixte des Transports en 
Commun de l’Agglomération toulousaine
7 Esplanade Compans-Caffarelli
BP 11120
FR-31011 Toulouse Cedex 6
Tel.: +33 5 67 77 80 17
Fax: +33 5 67 77 80 02
www.tisseo.fr
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A partilha de automóvel é uma prática flexível que permite dividir o trajecto em automóvel 
com uma ou mais pessoas, com colegas ou pessoas de empresas vizinhas. É uma solução 
mais económica, mais ecológica e menos solitária para realizar as viagens diárias.   

O carpooling da Tisséo é um serviço inter-empresas que se dirige principalmente aos 
trajectos casa-trabalho na área urbana de Toulouse. No âmbito de um protocolo de 
partilha de automóvel celebrada entre a Tisséo e a empresa que oferece o serviço 
aos seus colaboradores ou entre a Tisséo e uma pessoa inscrita individualmente, os 
gestores de partilha de automóvel Tisséo procuram trajectos compatíveis e fazem 
propostas aos inscritos. Este protocolo garante igualmente ao utilizador do serviço o 
direito de beneficiar de uma garantia de regresso a casa. 

Toulouse  Burgos  Oviedo  Ponferrada  Huelva  Lisboa

Desde o mês de Janeiro, que a Tisséo propõe igualmente um site na internet para a 

partilha de automóvel, que permite aos utilizadores gerir a própria conta de carpooling, 

tanto para a criação dos próprios trajectos como para a gestão dos ocupantes das 

viaturas. Este espaço pessoal oferece uma maior flexibilidade aos inscritos para a sua 

prática de partilha de automóvel.

Mais do que um serviço Web 2.0, é um serviço humanizado, operado pelos gestores 

Tisséo com o objectivo de criar uma rede de carpooling e de reduzir a quota de utilização 

da viatura por uma só pessoa.

A partir do momento em que foi colocado online, o site permitiu a inscrição de 

aproximadamente, 500 pessoas, fazendo com que a base de dados chegasse a 

mais de 1360 inscritos. Encontram-se actualmente 90 inscritos activos, ou seja, 

que já percorreram kilómetros efectivos em carpooling, estando disponíveis mais 

de 1300 trajectos.

“Partilha
de automóvel,

a caminho
da ecomobilidade”

Toulouse Carpooling
da Tisséo

Todas as notícias desenvolvidas em www.sumobis.eu
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Avanços

Associação para o Plano Estratégico 
Cidade de Burgos
Pessoas de contacto:
Fernando Ciudad, Chefe de Projecto 
desarrollo@burgosciudad21.org
Rocío Rojo, Chefe de Projecto 
tecnico@burgosciudad21.org  
José María Díez, Chefe de Projecto 
proyectos@burgosciudad21.org

C/San Pablo 12C, 4 B
E-09002 Burgos
Tel.: +34 947 25 79 05
Fax: +34 947 25 00 17
www.burgosciudad21.org

 
Câmara Municipal de Burgos
Pessoa de contacto: 
José Escalante, Chefe de Projecto 
jescalante@aytoburgos.es

Câmara Municipal de Burgos
Plaza Mayor, s/n
E-09071 Burgos
Tel.: +34 947 28 88 00
www.aytoburgos.es
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Burgos
O projecto SUMOBIS em Burgos está a servir para lançar mais iniciativas referentes à 

mobilidade sustentável e em relação à agência de mobilidade. Burgos tem já a funcionar 

a sua própria agência, que foi inaugurada na Semana Europeia da Mobilidade de 2009 

pelo Presidente do Município, sendo das primeiras cidades espanholas a dispor deste 

tipo de agências, integrando todas as iniciativas respeitantes à mobilidade sustentável 

urbana no centro da cidade. 

O cidadão pode aí encontrar toda a informação relativa ao sistema gratuito bicibur, à 

matrícula de bicicletas, aos transportes públicos e ao novo cartão sem contacto que 

começou a funcionar no passado mês de Março, trajectos com acessibilidade, etc.

“SUMOBIS, 
por um ambiente

mais limpo
e sustentável”

Toulouse  Burgos  Oviedo  Ponferrada  Huelva  Lisboa

Algumas das iniciativas que o projecto está a promover na cidade:

  Sistema de bicicletas partilhadas e novas tecnologias anti-roubo e anti-vandalismo.

  Melhoria do sistema de carpooling e implementação do sistema de garagem

     partilhada.

  Novo website para a mobilidade, onde o cidadão e o utente podem encontrar

     informação integrada ou marketing de incentivo ao uso de transportes alternativos:  

     www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte

Todas as notícias desenvolvidas em www.sumobis.eu
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Avanços

Câmara Municipal de Oviedo
Pessoa de contacto:
Enrique Sierra
enriquesierra@ayto-oviedo.es

Ayuntamiento de Oviedo
Edificio de Seguridad Ciudadana 
Carretera de Rubin Nº 39
E-33011  Oviedo 
Tel.: + 34 984 08 38 00 
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Oviedo
A cidade de Oviedo vai criar vias de trânsito compatíveis com a utilização de bicicletas em 

determinadas artérias radiais da cidade, prevendo-se a sua conversão para “zonas 30”. A 

utilização de bicicletas será impulsionada mediante da implantação de estacionamentos 

próprios em pontos estratégicos da cidade. Pretende-se, deste modo:

  A criação de uma zona 30 rodeada pela actual Ronda Interior 

    (forma sensivelmente circular, com um diâmetro aproximado de 1,5 km).

  Vias 30 nas artérias radiais a partir da Ronda Interior.

  Criação de estacionamentos específicos para bicicletas.

“Repartir 
equilibradamente 

a utilização do espaço 
público pelos 

diferentes utentes”

Toulouse  Burgos  Oviedo  Ponferrada  Huelva  Lisboa

Esta acção foi projectada com a intenção de pacificar o trânsito da cidade e manter a 

velocidade dos veículos abaixo dos 30 km/h, repartindo a utilização do espaço público 

de forma equilibrada entre os diferentes utentes, para além de melhorar a percepção 

de segurança viária dos habitantes. 

Dos estudos realizados podem destacar-se uma série de vantagens com a aplicação 

desta medida, como a diminuição do número de acidentes e da gravidade dos 

mesmos, o acréscimo da afluência de peões às zonas comerciais, o aumento da 

utilização da bicicleta e a redução do tráfego de veículos a motor, o que implica 

menor ruído e poluição atmosférica.

A zona 30
e as vias 30
em Oviedo

Todas as notícias desenvolvidas em www.sumobis.eu
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Avanços

Câmara Municipal de Ponferrada
Pessoas de contacto:
Fco. Mario Jordán Benavente
Técnico Ambiental
fjordan@ponferrada.org
Tel.: +34 987 44 67 07
Victoria Álvarez López 
Coordenadora de Comunicação-SUMOBIS 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
Tel.: +34 987 44 67 04 
valvarez@ponferrada.org 

Ayuntamiento de Ponferrada
Pl. Ayuntamiento 1
E-24400 Ponferrada
Tel.: +34 987 446 600
www.ponferrada.org
www.ponferradasostenible.org
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Ponferrada
A Câmara Municipal de Ponferrada vem trabalhando há vários anos para alcançar a 

sustentabilidade na mobilidade urbana da cidade, dado que entende que é algo 

fundamental para a protecção do meio ambiente, em geral, e para a qualidade de vida 

dos habitantes, em particular.

No âmbito do projecto SUMOBIS, Ponferrada está a desenvolver uma Agência de 

Mobilidade, com a qual se pretendem evitar problemas de descentralização e 

organização da informação sobre esta matéria. 

“PONFEMOBI, 
a nossa nova agência

de mobilidade”

Toulouse  Burgos  Oviedo  Ponferrada  Huelva  Lisboa

Recentemente, disponibilizámos um local aberto de segunda a sábado, para todos os 

cidadãos que necessitem de aconselhamento ou desejem obter o cartão do cidadão 

para aceder ao sistema de transportes urbanos ou ao de empréstimo de bicicletas. 

A curto prazo, dotaremos a Agência de outros serviços complementares e 

inauguraremos, para todos os efeitos, um centro nevrálgico em matéria de 

mobilidade que, no nosso entender, ajudará no caminho até à sustentabilidade no 

ambiente urbano.

Todas as notícias desenvolvidas em www.sumobis.eu
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Avanços

Patronato de Desenvolvimento Local 
Huelva Impulsa
Pessoa de contacto: 
Lola Hernández Sierra
Responsável pela Área de Recursos Externos
lola.hernandez@huelvaimpulsa.es

Ayuntamiento de Huelva
C/Niña, 1 - E-21003 Huelva
Tel.: +34 959 210 271       
Fax: +34 959 210 522
www.huelvaimpulsa.es
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Huelva
O projecto Sumobis para a cidade de Huelva pressupõe um importante desafio, nestes 
momentos em que a Câmara Municipal de Huelva aposta mais do que nunca numa 
mobilidade sustentável. Actualmente, uma pequena caminhada pelo centro da cidade 
permite observar as acções do gabinete municipal de mobilidade respeitantes à 
pedonalização de ruas, instalação de pilaretes retrácteis, a nova ciclovia, as câmaras de 
controlo de trânsito, etc.

As intervenções concretizadas ao abrigo do projecto Sumobis vêm complementar, 
reforçar e aumentar estas acções municipais, cujo objectivo é melhorar e tornar mais 
ecológica e sustentável a mobilidade da população de Huelva. 

O Plano municipal de mobilidade proporciona uma nova visão que irá auxiliar a gestão 
das várias modalidades de mobilidade sustentável a impulsionar na cidade. As diversas 
campanhas de informação e sensibilização, como a campanha de promoção da utilização 
da bicicleta e a campanha de promoção da utilização dos transportes públicos, ajudam 
os cidadãos a entenderem a importância da renúncia à utilização do automóvel particular 
e os benefícios da utilização da bicicleta, dos transportes públicos e, inclusivamente, 
das deslocações a pé para a cidade, para a poupança de combustíveis fósseis, para a 
qualidade do ar que respiramos, para a economia familiar e para a própria saúde.

“Por uma cidade sã,
sustentável, cómoda,

ecológica
e respeitadora

do meio ambiente”

Toulouse  Burgos  Oviedo  Ponferrada  Huelva  Lisboa

O website da Mobilidade Sustentável reunirá toda a informação sobre a mobilidade 
na cidade e as suas ligações ao exterior, proporcionando rapidamente as respostas 
ao cidadão, mostrando linhas de autocarros, comboios, ciclovias, estado do trânsito, 
passeios a pé pela cidade, estacionamentos, táxi, etc. 

Por último, o inovador serviço de carpooling que podemos encontrar neste website 
ajudará os interessados a poupar gasolina, rentabilizando o automóvel particular, 
e a descongestionar as nossas estradas na medida do possível, com a consequente 
melhoria da qualidade do ar.   

Tudo com o objectivo de chegar a conseguir uma cidade sã, sustentável, cómoda, 
limpa, ecológica e respeitadora do meio ambiente.

Todas as notícias desenvolvidas em www.sumobis.eu
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Avanços

Lisboa E-Nova
Pessoas de contacto:
Francisco Gonçalves
Coordenador do projecto  
franciscogoncalves@lisboaenova.org 
Luisa Magalhães de Almeida 
Comunicação
luisamagalhaes@lisboaenova.org 

Lisboa E-Nova - Agência Municipal 
de Energia – Ambiente
Rua dos Fanqueiros, 38 1º 
1100-231 Lisboa
Tel.: +351 218 847 010
Fax: +351 218 847 029
www.lisboaenova.org
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Lisboa
A Lisboa E-Nova (Agência Municipal de Energia-Ambiente) desenvolve os seus projectos 
em quatro áreas distintas: planeamento, construção e infra-estruturas, gestão urbana 
e mobilidade, actuando também, e de forma muito importante, na área de difusão das 
boas práticas em Lisboa.

A participação da Lisboa E-Nova neste projecto tem como objectivo elaborar uma lista 
das tarefas necessárias para a criação em Lisboa de uma agência de mobilidade que 
também possa dar origem à eventual criação na Lisboa E-Nova de um departamento 
especificamente dirigido à mobilidade. Pretende-se a integração num processo de 
geração de conhecimento e metodologias em conjunto com os restantes membros do 
projecto e conseguir uma mudança de comportamento relativamente às deslocações 
em automóvel particular, através da informação e sensibilização, sem ser necessário 
implementar novas infra-estruturas de transportes. Além disso, Lisboa pretende 
comunicar as medidas já desenvolvidas na cidade (carpooling, carsharing, planos de 
mobilidade empresarial, etc.) nas reuniões e workshops internacionais em que estejam 
presentes todas as cidades parceiras.

“Planeamento,
construção

e infra-estruturas,
gestão urbana
e mobilidade”

Toulouse  Burgos  Oviedo  Ponferrada  Huelva  Lisboa

Para a Lisboa E-Nova, reveste-se de grande importância a divulgação do projecto junto 
do público e que se realizará através das seguintes acções de comunicação: Ponto de 
Encontro, workshops, conferências ou feiras em que participe.
  
O “Ponto de Encontro” é uma plataforma de diálogo contínuo e informal com a finalidade 
de facilitar e promover um fluxo construtivo de ideias e a criação de uma cultura de 
consenso, participação dos cidadãos, agentes económicos, políticos e especialistas em 
temas relevantes para o desenvolvimento sustentável na cidade de Lisboa. 

Este evento realiza-se todas as semanas (às quintas-feiras) no Centro de Informação 
Urbana de Lisboa. A fim de dar a conhecer estas sessões o mais amplamente possível 
a todos os interessados, a Lisboa E-Nova publica a gravação áudio e a apresentação 
powerpoint realizada nas sessões no seu website. Em Fevereiro, uma sessão do “Ponto 
de Encontro” proporcionou a oportunidade para conhecer as iniciativas de Burgos para 
a mobilidade sustentável e a importância do projecto Sumobis para esta cidade.

Todas as notícias desenvolvidas em www.sumobis.eu



O projecto arrancou em Burgos de forma visível no passado mês de Novembro, 
com um workshop dedicado às bicicletas em que os especialistas das várias 
cidades mostraram as suas melhores experiências. Contou-se com representantes 
de Toulouse, Ponferrada, Huelva, Lisboa, Oviedo e da Universidade Politécnica 
de Burgos para a apresentação de um projecto de bicicletas a nível nacional, 
considerado o mais importante realizado até à data em Espanha. 

Projecto bicicletas
Burgos, 12 de novembro de 2009

© 2008 Interreg IV B SUDOE   stcsudoe@interreg-sudoe.eu
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Eventos destacados

A reunião com todos os sócios do projecto SUMOBIS em Lisboa coincidiu 
com a organização de uma conferência sobre mobilidade sustentável em 
que os actores locais e as empresas mais importantes na área participaram 
e discutiram o tema da mobilidade e onde se procedeu à divulgação e 
discussão das experiências dos parceiros participantes no projecto SUMOBIS 
com os agentes e autoridades políticas de Lisboa. A conferência teve uma 
afluência de 130 pessoas e os resultados dos inquéritos de avaliação 
pelos participantes na mesma foram muito positivos. É possível aceder às 
comunicações desta conferência aqui:
http://lisboaenova.org/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=535&Itemid=176
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Reunião em Lisboa
Lisboa, 3 de fevereiro de 2010
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No âmbito da Conferência Europeia sobre Gestão da Mobilidade ECOMM 
2010, organizada em Graz (Áustria), a Tisséo apresentou as acções levadas 
a cabo graças ao SUMOBIS e ganhou o prémio PEWTA (Pan-European 
Workplace MobiliTy Plan Award) na categoria de Autoridade pública, que 
recompensa o melhor acompanhamento das empresas para um Plano de 
Mobilidade Empresarial. 

Prémio PEWTA para a Tisséo
Graz, de 4 a 6 de maio de 2010
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Eventos destacados

MAIO

4-6
European Conference on Mobility Management

www.sumobis.eu
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