O que é o CIVITAS MIMOSA?
O CIVITAS MIMOSA é um projecto comunitário orientado para a implementação de
medidas de planeamento que visem uma melhor cidade, com uma maior qualidade de
vida para todos.

Este

projecto resulta da parceria entre a Câmara Municipal do Funchal, a Horários do
Funchal e o Madeira Tecnopólo, decorrente de uma candidatura ao Programa Europeu
CIVITAS PLUS, no qual integra um consórcio europeu constituído pelas cidades de
Bologna (Itália), Gdansk (Polónia), Tallinn (Estónia) e Utrecht (Holanda).

O seu papel para uma mobilidade mais
sustentável…
O

uso indiscriminado do transporte individual em detrimento do transporte público e
dos modos suaves (circulação a pé e em bicicleta), contribui para o aumento do
número de veículos em circulação. Este fenómeno tem consequências negativas para a
qualidade de vida, nomeadamente devido à maior emissão de gases, mais
congestionamentos e mais ruído.

A mobilidade é uma responsabilidade social de todos, na qual a sua colaboração

para
uma melhor cidade é fundamental, através da adopção de um estilo de vida
consentâneo com os princípios de sustentabilidade.

A Câmara Municipal do Funchal, ao abrigo deste projecto, está a seguir uma política de
promoção do transporte sustentável e a apostar numa nova cultura
de mobilidade urbana municipal, baseada numa maior utilização
do transporte público e dos modos não poluentes, em
particular a circulação a pé e a utilização de bicicleta.

Faça a diferença e contribua para uma

MELHOR MOBILIDADE

O PROJECTO VISA A IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGUINTES
MEDIDAS:
1. Renovação da frota sustentável da HF e CMF;
2. Criação de um serviço de aluguer de bicicletas/scooters híbridas e eléctricas;
3. Criação de uma linha na rede de transporte público menos poluente - “Green-Line”;
4. Criação de um serviço de transporte público “à chamada”;
5. Implementação de um Centro de Planeamento de Transportes Públicos nos HF;
6. Integração de infra-estruturas de estacionamento periféricas com a rede de transporte
público;
7. Introdução de um novo sistema de controlo de acesso de viaturas nas zonas pedonais
do centro histórico;
8. Disseminação de campanhas de consciencialização para a Mobilidade Sustentável;
9. Formação dos condutores da CMF e HF para uma condução mais económica;
10. Integração de um sistema de transporte de bicicletas nos transportes públicos;
11. Criação de um serviço de mobilidade por SMS;
12. Desenvolvimento e demonstração do projecto-piloto “Sistema de busca e orientação
móvel” por via GPS/Galileo;
13. Criação de um Observatório de Mobilidade na CMF.

na

cidade do Funchal!
Como pode

colaborar para uma melhor cidade?

Valorize

a sua cidade e privilegie a utilização do transporte público nas suas
deslocações. Ao utilizar o transporte público está a contribuir para a redução das
emissões de poluentes e do ruído, cujo principal responsável é o automóvel;

No

centro do Funchal, nas suas deslocações diárias pode contribuir para uma
cidade mais limpa, ao optar pelo modo pedonal ou pela Linha Eco, serviço de
transporte público mais amigo do ambiente. Ao adoptar estas atitudes estará,
também, a contribuir para uma optimização do espaço público;

Nas pequenas deslocações, circule a pé e usufrua dos seus benefícios: redução dos
custos de combustível, melhoria da sua saúde ao incorporar actividade física na
deslocação e aumento das interacções sociais. Contribui, ainda, positivamente para
o meio ambiente.

