
Resumo do Projeto

Parceiros
1) Cidade de Roermond (NL)
2) Universidade Erasmus de Roterdão 
    (RHV BV) (NL)
3) Cidade de Reggio Emilia (IT) 
4) Transportes da Grande Manchester (UK)
5) Município de Maribor (SI) 
6) Conselho de Administração do 
    Condado de Kronoberg (SE)
7) Câmara Municipal de Almada (PT)
8) Cidade de Varsóvia (PL)
9) Região da Morávia-Silésia (CZ)

Contactos
Câmara Municipal de Almada
DECAM, Departamento de Energia, Clima, 
Ambiente e Mobilidade - tel. 21 272 25 10
pedro.gomes@ageneal.pt

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO
Economia de baixo carbonode 1 Abr 2016

a 31 Mar 2021
€ 2,038,757.00

www.interregeurope.eu/resolve/ 
facebook.com/ResolveEurope
twitter.com/ ResolveEurope

Maribor Municipality
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Mobilidade Sustentável 
e a transição para uma 
economia de retalho 
de baixo carbono
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Apresentação do Parceiro
Almada é um dos 18 municípios da Área Metropoli-
tana de Lisboa. Localizada na margem sul do rio 
Tejo, Almada tem 174.030 habitantes, sendo 
também o principal acesso sul à cidade de Lisboa.
A cidade de Almada tem um compromisso de longo 
prazo com o objetivo da sustentabilidade energética. 
Foi o primeiro município português a desenvolver uma 
Estratégia Local para as Alterações Climáticas, reconhecendo a 
necessidade de reduzir o consumo de energia e mitigar as emissões de 
dióxido de carbono dentro do município. No âmbito do Pacto de Autar-
cas assinado em 2009, Almada comprometeu-se a reduzir as suas emis-
sões de gases com efeito de estufa em 22% até 2020, em comparação 
com o valor de referência de 2006 e desenvolveu o seu Plano de Acção 
para a Energia Sustentável (SEAP). Mais recentemente, e no âmbito do 
Acordo de Paris de 2016, Almada comprometeu-se a reduzir as suas 
emissões de GEE em 80% até 2050.

Atividades a nível local
A Câmara Municipal de Almada, em parceria com a AGENEAL, Agência 
Municipal de Energia de Almada, irá procurar envolver os atores 
locais relacionados com as atividades de comércio local, nomeada-
mente os comerciantes e os seus clientes, com vista ao desenvolvi-
mento e adoção de formas mais sustentáveis de mobilidade relacion-
ada com o motivo “compras”. 

Neste âmbito será desenvolvido um Plano de Ação Regional, conten-
do um conjunto de políticas de redução de emissões de carbono 
criadas pelo tráfego gerado pelas actividades de comércio a retalho 
em Almada. Ao mesmo tempo, pretende-se dar apoio ao emprego e 
ao desenvolvimento económico local. As atividades do projecto 
RESOLVE em Almada consubstanciar-se-ão em resultados mensu-
ráveis em termos de redução de emissões de carbono e do aumento 
de formas mais sustentáveis de mobilidade, nomeadamente os 
modos suaves e os transportes públicos.

Apresentação do Projeto
O Projeto RESOLVE - mobilidade sustentável e a transição para uma 
economia de retalho de baixo carbono, pretende fomentar a troca de 
experiências e de boas práticas entre cidades europeias, e tem como 
grande objetivo a redução das emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE’s) geradas pelas deslocações associadas às atividades de comércio a 
retalho, apoiando simultaneamente a criação de emprego e o crescimen-
to das economias locais. O carácter inovador deste projeto consiste na 
abordagem simultânea de dois temas atuais em muitas cidades europe-
ias: o declínio do comércio local e a crescente necessidade de uma 
transição para uma mobilidade mais sustentável em áreas urbanas (quer 
nas deslocações individuais dos clientes, quer nas atividades de logística 
urbana).

Este projeto começou oficialmente em abril de 2016 e terá a duração de 
cinco anos; a primeira fase, de troca de experiências e de boas práticas 
terá a duração de três anos, seguidos de dois anos de acompanhamento 
da execução das ações previstas no Plano de Ação Regional.
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