Lisboa, 22 de setembro 2016

MOVIMENTO “MENOS UM CARRO”

Grupo Barraqueiro assina o Manifesto
No passado dia 22 de Setembro nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa
ocorreu a cerimónia de Assinatura do Manifesto “Menos Um Carro”, projecto criado em 2009
e que tem como objectivo convidar os cidadãos a repensar a necessidade de utilização de
viatura particular na cidade, dados as alternativas e argumentos assentes numa mobilidade
mais sustentável.
Para além do Grupo Barraqueiro, marcaram presença a ACAM – Associação de Cidadãos
Automobilizados, a APVE – Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, a APVGN – Associação
Portuguesa do Veículo a Gás Natural, a Carris, a CP – Comboios de Portugal, o IMT – Instituto
da Mobilidade e dos Transportes, a Lisboa E-NOVA, a LPN – Liga para a Proteção da Natureza,
o Mobiletric, a PRP – Prevenção Rodoviária Portuguesa, a UBER Portugal, a UGC – União Geral
dos Consumidores, a DECO e a RTP, elevando para cerca de 40 o número de entidades
parceiras do Movimento.
Durante a Cerimónia da Assinatura do Manifesto “Menos Um Carro”, que contou com o apoio
da Câmara Municipal de Lisboa, o Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes,
sugeriu a criação de uma plataforma onde o cidadão possa comprometer-se com a causa deste
Movimento, desafiando-o a assumir o “compromisso” de agir e respeitar a mobilidade
sustentável.
Duarte Cordeiro, Vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, assinalou este dia como
aquele que “representa o crescimento do Movimento ‘Menos Um Carro’”, acrescentando
ainda que, a Câmara de Lisboa, partilha “integralmente e sensivelmente todos os objetivos do
movimento”, uma vez que, “a mobilidade sustentável é, sem reservas, uma prioridade da
Cidade”.
Durante a Semana Europeia da Ecomobilidade, o Movimento “Menos um Carro” deu mais um
passo no cumprimento do objetivo de ganhar dimensão nacional, com a integração da Câmara
Municipal de Almada, da ECALMA - Empresa Municipal de Estacionamento e Circulação de
Almada, da Fertagus, da MTS - Metro Transportes do Sul, da TST - Transportes Sul do Tejo e da
Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável.
No Manifesto as entidades comprometem-se a juntar esforços para sensibilizar a mudança de
atitudes e comportamentos face aos padrões de deslocação quotidianos, a difundir e produzir
informação sobre as iniciativas dedicadas ao tema da mobilidade sustentável, a desenvolver a
plataforma www.menosumcarro.eu, e a contribuir para a expansão do Movimento “Menos
Um Carro”. Pretende alcançar-se uma sociedade mais solidária, sustentável e ecoeficiente.

