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LEGENDA

Team Frog
Ação de sensibilização sobre as regras de segurança 
para a utilização correta das trotinetas com 
distribuição de vouchers com códigos promocionais.

12:00 -16:00 | 17:00 - 20:00

Restauradores

Público em geral

instagram.com/gofrogpt

Frog

De Bicicleta para a Escola
Ação de sensibilização para a utilização
de bicicleta nas deslocações para a escola.

14:30 - 16:00

ISCTE

Alunos e professores

www.fpcub.pt  

FPCUB

Entrega do Prémio Nacional 
da Mobilidade em Bicicleta
Prémio que reconhece o contributo de determinadas 
entidades ou pessoas individuais que tenham 
promovido a utilização da bicicleta nas suas 
múltiplas vertentes.

17:00

Auditório da Biblioteca 

Orlando Ribeiro (Telheiras)

Público em geral

www.fpcub.pt  

FPCUB

Conferência 
“ A Pedalar para a Escola” 
Ação de sensibilização para a utilização 
de bicicleta nas deslocações para a escola.

10:30 - 11:30 | 11:45 - 12:45

Escola Secundária António Damásio (Olivais)

Alunos e professores

www.fpcub.pt

FPCUB | Escola Secundária António Damásio | 

JF Olivais 

Passeio de Bicicleta 
Escolas Olivais

16:00 - 18.30

Olivais

Crianças

 www.jf-olivais.pt

JF Olivais 

Cicloficina dos Anjos 
Oficina Comunitária 
de Bicicletas
Vem aprender a reparar e afinar a tua 
bicicleta com a nossa ajuda e ferramentas 
e conviver com outros ciclistas urbanos

19:00 - 22:00

Anjos, R. Dr. Almeida Amaral, 15

Público em geral

anjos@cicloficina.pt | www.cicloficina.pt
fb.com/cicloficina.anjos

 instagram.com/cicloficina.anjos

Cicloficina dos Anjos

Sitgo Night Riders – 
Alfama Tour
Passeio com 50/60 pessoas dos 10 
aos 90 anos.

21:00 

Estação Sul-Sueste - Terreiro do Paço 

Famílias e público em geral

www.sitgo.pt | Inscrição 
obrigatória e gratuita

SITGO

Conferência “Mobilidade 
e Transição Energética” 
Iniciativa inserida no ciclo de conferências, 
Cidades sustentáveis, o futuro agora?

14:30 - 18:00

Pavilhão do Conhecimento 

Ciência Viva -Parque das Nações

Público em geral

www.lisboaenova.org | Sessão gratuita. 
Inscrições obrigatórias 

CML l Lisboa E-nova 
Institut Français du Portugal

Vamos dar uma voltinha?
Ação de sensibilização e experimentação 
de scooters elétricas em circuito definido 
com oferta de vales em minutos a todos 
os visitantes ou utilizadores já registados.

15:00 - 19:00

Junto ao Pavilhão do Conhecimento 

Público em geral

www.ecooltra.com

Ecooltra

Passeio de Bicicleta 
Inclusivo
Passeio de bicicleta para idosos, em que 
o transporte é efectuado por voluntários 
que pedalam em bicicletas especiais.

16:00 - 18:00

Pr. dos Inglesinhos, R. Acúrsio Pereira

Público sénior

www.jf-olivais.pt

JF Olivais, Associação Coração 
Amarelo, Centro de Dia da JF Olivais

Cicloficina dos Anjos- Oficina 
Comunitária de Bicicletas
Vem aprender a reparar e afinar a tua 
bicicleta com a nossa ajuda e ferramentas 
e conviver com outros ciclistas urbanos

19:00 - 22:00

Anjos, R. Dr. Almeida Amaral, 15

Público em geral

anjos@cicloficina.pt | www.cicloficina.pt
fb.com/cicloficina.anjos

 instagram.com/cicloficina.anjos

Cicloficina dos Anjos

A Câmara  Municipal de Lisboa assinala a Semana Europeia da Mobilidade 
com diversas iniciativas que visam promover uma mobilidade sustentável e 
um melhor ambiente na cidade.

Durante a semana, caminha connosco e desloca-te a pé, 
de bicicleta, de transportes coletivos ou partilhados, 
consoante as tuas necessidades.

Participa!

Mais informações  em
www.cm-lisboa.pt

O Metro abriu novos caminhos 
na cidade. Descubra mais! 
Oportunidade de pedalar numa bicicleta 
que vai estar na estação do Marquês de Pombal 
e conhecer os caminhos do Metro.

8:00 - 11:00 (dia 16 e 17)

12:00 l 15:00 –  (dia 18, 19 e 22)

16:00 - 19:00 (dia 20 e 21)

Estação Marquês de Pombal

Utilizadores do Metro e público em geral

www.metrolisboa.pt

Metropolitano de Lisboa

Sitgo Night Riders – 
Alfama Tour
Passeio com 50/60 pessoas dos 10 
aos 90 anos.

21:00 

Estação Sul-Sueste - Terreiro do Paço 

Famílias e público em geral

www.sitgo.pt  | Inscrição 
obrigatória e gratuita

SITGO

Team Frog
Ação de sensibilização sobre as regras de segurança 
para a utilização correta das trotinetas com 
distribuição de vouchers com códigos promocionais.

12:00 -16:00 | 17:00 - 20:00

Atrium Saldanha

Público em geral

instragam.com/gofrogpt

Frog

17:00 – 19:00

Parque da Serafina

Crianças dos 4 aos 12 anos

www.emel.pt

EMEL

Escolinha da Bicicleta
Aulas de bicicleta gratuitas para crianças.
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Passeio de Bicicleta CicloExpresso 
Olivais - Parque das Nações
Passeio pelas escolas da freguesia

10:00 - 12:00

Olivais - Parque das Nações

Utilizadores de bicicletas, famílias 
e público em geral

www.jf-olivais.pt

CicloExpresso | JF Olivais

Piquenique Partilhado

12:00 - 14:00

Olivais - Parque das Nações

Utilizadores de bicicletas, famílias 
e público em geral

 www.jf-olivais.pt

CicloExpresso | JF Olivais

Desfile de Clássicos do 
Museu
Oportunidade de passear pela cidade num 
dos clássicos da Carris.

11:30 e 14h30

Santo Amaro – Pç. da Figueira – Santo Amaro

Público em geral

www.carris.pt | Inscrições: museu@carris.pt

Carris

Playstreet
É um evento de espontaneidade, 
alegria, de fruição autêntica. A rua fecha 
ao trânsito e por algumas horas
é completamente dedicada 
a brincadeiras de miúdos 
e graúdos.

14:30 - 19:00

Rua da Penha de França (frente ao 
Mercado de Sapadores)

Famílias e público em geral

www.brincape.com

Associação para a Promoção da 
Segurança Infantil – APSI l Junta de 

Freguesia da Penha de França

Dia 22 vamos os dois
Oferta de viagem pela Fertagus a quem viajar 
de bicicleta no comboio.

Todo o dia

Utilizadores de bicicleta e público em geral

 www.fertagus.pt

Fertagus

Viaje na CP a um preço promocional
No Dia Europeu Sem Carros, a CP oferece uma tarifa 
especial de 2€, ida e volta, em todas as linhas urbanas 
de Lisboa.

Todo o dia

Público em geral

www.cp.pt

CP

Test drives de carros elétricos
Ação de sensibilização para o estacionamento 
responsável e para os beneficios do carsharing 
com distribuição de vouchers com códigos 
promocionais e realização de jogos para ganhar 
créditos extra de viagens. 

11:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

Pç. dos Restauradores

Público em geral

www.emov.pt

Emov

Em movimento não ligues ao 
telemóvel
Ação de sensibilização para as distrações pelo uso 
do telemóvel. Vão estar na praça simuladores que 
demonstram que a distração causada pelo 
telemóvel é o suficiente para causar um acidente, 
seja a pé, de bicicleta ou de carro.

10:00 - 22:00 (dia 21)
10:00 - 19:00 (dia 22)

Pç da Figueira

Público em geral

www.mapfre.pt

Fundação MAPFRE

Team Frog
Ação de sensibilização sobre as regras 
de segurança para a utilização correta
das trotinetas com distribuição de 
vouchers com códigos promocionais.

12:00 -16:00 | 17:00 - 20:00

Belém - MAaT

Público em geral

instagram.com/gofrogpt

Frog

Open Day ITS 2020 
ITS The Game Changer
Apresentação do evento ITS 2020 
(Intelligent Transport Systems), evento europeu 
no qual participam líderes mundiais das indústrias
e governos centrais, que Lisboa vai acolher 
em maio de 2020, de dia 18 a 20.

9:30 - 13:00

Centro de Congressos de Lx
Profissionais e empresas da 

área da mobilidade 

www.tis.pt

ITS Portugal

Conferência Wise Mobility: Cidades 
ativas, cidades saudáveis
Esta conferência pretende abordar as diversas 
experiências vividas por cidadãos e especialistas 
na área da mobilidade suave, que no futuro poderá 
ser uma prática comum de locomoção no dia-a-dia
na cidade de Lisboa.

15:00 - 18:00

Sala dos Geradores – Central Tejo 

Público em geral

www.cm-lisboa.pt 
Inscrição gratuita e obrigatória 

Direção Municipal da Mobilidade 

CML

Curso de Iniciação 
à Bicicleta 
Para pessoas que já esqueceram 
ou ainda não sabem andar de bicicleta.

8:30 – 10:30 l 10:30 – 12:30

Escola São Vicente de Telheiras

Maiores de 14 anos e com altura mínima de 1,55 m

 www.cm-lisboa.pt | Inscrições: dmm.dipm@cm-lisboa.pt 
Inscrições até 13 de Setembro (vagas limitadas)

Direção Municipal da Mobilidade l CML l FPCUB

Peddy Paper
Realização de um peddy paper com partida 
na Praça D. Luis I, junto ao Mercado da Ribeira 
e termina na Avª da Liberdade.

10:00 - 14:00

Praça D. Luis I- Avª da Liberdade

Público em geral

www.emel.pt | Inscrições: j.freitas@emel.pt 
Inscrição gratuita e obrigatória

EMEL

Telheiras em Movimento
Descubra Telheiras com novos olhos num 
movi-paper pelo bairro, seguido de um 
piquenique comunitário com música ao vivo 
e muita animação para toda a família!

15:00 - 19:00

Jardim Prof. Sousa Franco 
e Jardim Prof. Caldeira Cabral (Telheiras)

Famílias e público em geral

 www.vivertelheiras.pt | fb.com/vivertelheiras

Parceria Local de Telheiras

Oficina de bicicletas 
de mulheres para mulheres
Aprender mecânica de bicicletas num 
ambiente descontraído, com o objetivo 
de capacitar e encorajar as pessoas a ter, 
a reparar e a andar de bicicleta na cidade.

10:30 - 13:30

Cicloficina dos Anjos, Rua Dr. Almeida Amaral

Público em geral

femina@cicloficina.pt 
fb.com/femina.cicloficina | instagram.com/ciclofemina

FEMINA Cicloficina

Team Frog
Ação de sensibilização sobre as regras de segurança para 
a utilização correta das trotinetas com distribuição de vouchers 
com códigos promocionais. Oferta de capacetes Frog aos 100 
primeiros registo do dia.

12:00 -16:00 | 17:00 - 20:00

Belém - MAAT

Público em geral

instagram.com/gofrogpt

Frog

Team Voi
Ação de sensibilização promovida pela operadora europeia de 
trotinetas elétricas Voi. Destina-se a promover viagens de trotineta 
mais seguras para todos e conta com oferta de capacetes aos 
participantes. Estes serão também desafiados a completarem 
a escola de condução virtual VOILA onde poderão aprender 
as regras básicas de circulação e de segurança no trânsito 
e ganhar créditos para viagens Voi.

17:00 - 20:00

Cais do Sodré

Público em geral

instagram.com/voiscooters

Voi

Mobility Café: 
Sexta da Bicicultura
Apresentação da 3ª edição do Guia” Pedalar para 
o Trabalho”, exposição “ Por um país com bom ar”, 
debate” Caminhar e Pedalar em Segurança”, 
Passeio nocturno de bicicletas nos Olivais.

17:30

Casa da Cultura da Junta 
de Freguesia dos Olivais

Público em geral
Inscrição gratuita e obrigatoria

www.jf-olivais.pt
fb.com/bicicultura

Bicicultura e JF Olivais

Bicla Fest - Lisboa Ciclável
Passeio de bicicleta para promoção 
do uso da bicicleta.

10:00 - partida

Terreiro do Paço –
Parque das Nações – Terreiro do Paço

Utilizadores de bicicletas, famílias e público em geral

 www.fpcub.pt

FPCUB
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