
 
 
Proposta1: Projeto de Transporte Alternativo – PTA                                          

 
Considerações prévias 

No século XXI, as questões ecológicas revelam-se prioritárias num planeta à 

beira de alterações climáticas severas que põem em risco a própria 

sobrevivência da humanidade. O Projeto de Transporte Alternativo – PTA – parte do princípio 

que as diversas comunidades sociais podem dar o seu contributo para inverter esta situação, 

motivando as pessoas a adotar um conceito de mobilidade sustentável, cada vez mais amiga 

do ambiente.  

Utilizar os transportes públicos, a bicicleta ou a caminhada fazem parte de um estilo de “vida 

verde” com benefícios não só ecológicos, como também para o bolso e a saúde de cada um. 

Um dia por ano sem circulação automóvel evitaria a entrada na atmosfera de onze milhões e 

setecentos mil toneladas de dióxido de carbono, poupando deste modo o trabalho de 

absorção de um bilião de árvores. 

Objetivos a curto prazo: 

- Instituir um dia por ano no qual a comunidade escolar será convidada a fazer um esforço para 

deslocar-se até à escola sem recorrer ao automóvel. Previamente, será feita a divulgação das 

vantagens desta mudança de comportamento social. Sugere-se que este acontecimento – UM 

DIA SEM AUTOMÓVEL - decorra na Semana da Primavera. 

- Criar no interior da Escola Básica Alto dos Moinhos um parque de estacionamento para 

bicicletas. 

Objetivos a médio e longo prazo: 

- Incentivar os outros agrupamentos do concelho a aderirem a este projeto. 

- Aumentar a periocidade anual para mensal de UM DIA SEM AUTOMÓVEL. 

- Solicitar, junto das autarquias locais, a construção de infraestruturas que permitam a 

deslocação em segurança até à Escola Básica Alto dos Moinhos através de ciclovias ou passeios 

pedestres, contribuindo assim para aumentar o número de ciclistas e de caminhantes. 

Sugere-se a criação de uma ciclovia que ligue a povoação de S. João das Lampas à Terrugem, 

passando pela escola. A convivência saudável entre os utilizadores desta ciclovia contribuirá 

certamente para uma maior aproximação entre as duas povoações, dando origem a 

importantes benefícios sociais. 

                                                 
1 Este projeto foi proposto no Departamento de Educação Artística e Tecnológica e foi aprovado no 

Conselho Geral de 12 de outubro de 2016. Os proponentes inspiraram-se num outro projeto semelhante 

que começou na cidade de Los Angeles, Estados Unidos: Alternative Travel Porject  - ATP. 
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