
A JORNADA PARA A MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL COMEÇA AQUI

PACTO DE MOBILIDADE
EMPRESARIAL DE BRAGA



65%
das emissões de 

CO2eq do concelho 
têm origem no sistema 

de transporte

Contexto

Acabamos de entrar na década derradeira para o cumprimento do Acordo de Paris sobre 
o clima, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações 
Unidas e o Pacto Ecológico Europeu. Em todos estes compromissos europeus e mundiais, 
a mobilidade é um tema-chave. No concelho de Braga, 65% das emissões são oriundas 
da mobilidade.

O Projeto

O Pacto de Mobilidade Empresarial de Braga (PMEB) visa contribuir para uma mobilidade 
mais sustentável na cidade de Braga através de 28 ações concretas, com as quais as 
empresas e instituições se podem comprometer. As entidades signatárias têm de se 
comprometer, no mínimo, com 2 ações.

O PACTO DE MOBILIDADE 
EMPRESARIAL DE BRAGA (PMEB)



Valor acrescentado para as empresas signatárias

•	 Reuniões trimestrais com todos os signatários e o Steering Committee, que 
visam auxiliar o desenvolvimento das ações e partilhar conhecimento sobre 
mobilidade sustentável;

•	 Acompanhamento na implementação das ações adotadas pelas empresas  
e instituições;

•	 Eventos sobre temas ligados à mobilidade sustentável;

•	 Monitorização da implementação das ações e medição dos impactes   
do projeto.

Objetivos

•	 Ambiente: contribuir para a redução das emissões de CO2eq ao longo de 
toda a cadeia de valor da empresa e instituições; 

•	 Inclusão: assegurar a disponibilização de soluções de mobilidade acessíveis 
para todos os colaboradores das entidades signatárias; 

•	 Bem-estar: promover parcerias e projetos que permitam, aos colaboradores, 
ter tempos de viagem casa-trabalho mais curtos, com maior conforto e 
menos despesa; 

•	 Saúde: contribuir para uma melhor qualidade do ar e promover hábitos de 
vida saudáveis.



Diagnóstico 

Antes de propor as ações de adesão ao pacto, a empresa deve fazer uma análise da 
dimensão mobilidade da sua cadeia de valor junto dos seus stakeholders (da logística de 
transporte até às deslocações de quotidiano dos colaboradores, clientes e fornecedores) 
com vista a identificar oportunidades de:

•	 descarbonização e desmaterialização da frota interna e das operações da empresa  
(Pilar I)

•	 	promoção de um mix de mobilidade diverso e fomento da mobilidade partilhada 
(Pilar II) 

•	 	promoção do uso de meios de transporte coletivos e diminuição do número de viagens 
(Pilar III) 

•	 	promoção da mobilidade inclusiva e da acessibilidade para todos (Pilar IV) 



A entidade manifesta 
interesse de adesão 
ao pacto ou pede mais 
informações junto do BCSD 
Portugal, através do email:

ines.alves@bcsdportugal.org

A entidade informa que 2 
compromissos/ações do 
Pacto (no mínimo) pretende 
adotar, tendo como prazo 
de implementação desses 
compromissos/ações até 
dezembro de 2023.

O BCSD Portugal valida 
os compromissos/ações*, 
confirma a adesão ao pacto 
à empresa proponente e 
informa a CMB e o Steering 
Committee.

A entidade preenche o 
formulário de monitorização 
com os seus dados iniciais, 
assina o pacto e envia-o 
para o BCSD Portugal.

PROCESSO 
DE ADESÃO

*Garante a conformidade com os compromissos/ações previstos e certifica que a empresa tem presença/operações no concelho de Braga



Pilar I

Promover a 
descarbonização e 
desmaterialização

da frota interna 
e das operações 
da empresa ou 

instituição.

Pilar III

Promover o uso 
de meios de 

transporte coletivos 
e multimodais e 
a diminuição do 

número de viagens. 

Pilar II

Promover um mix 
de mobilidade 

diverso e fomentar 
a mobilidade 
partilhada.

Pilar IV

Promover a 
mobilidade inclusiva 

e garantir a 
acessibilidade 

para todos.

AÇÕES DO PMEB
Os	4	Pilares:



A1 | Veículos Elétricos
A2 | Carregadores
A3 | Leasing de viaturas
A4 | Gestão de Rotas

A10 | Créditos de mobilidade partilhada
A11 | Pool de carros
A12 | Pool de bicicletas
A13 | Parcerias com operadores de 
transporte público
A14 | Fácil acesso a soluções de mobilidade 
A15 | Chuveiro
A16 | Plataforma de boleias

A18 | Passe mensal gratuito
A19 | Acesso à informação dos  
transportes coletivos em tempo real 
A20 | Teletrabalho / Regime híbrido
A21 | Entrada e saída fora das 
horas de ponta

A22 | Incluir a informação sobre as 
diversas formas de deslocação até à 
empresa no website 

A23 | Sala para reuniões remotas

Colaboradores

Clientes & 
Visitantes

Fornecedores

Geral

A5 | Entregas verdes
A6 | Adotar ISO 14000
A7 | Recolhas inteligentes

A8 | Estacionamento para 
veículos mais sustentáveis
A9 | Compensação Carbónica*
A29 | Influência na cadeia 
de valor

A17 | Estacionamento para bicicletas 
e motas 

A24 | Reduzir o número de lugares 
de estacionamento disponíveis

A25 | Acesso universal ao edifício 
A26 | Acesso universal a transportes 
mais sustentáveis
A27 | Estacionamento prioritário
A28 | Sinalética

Pilar I – Promover a 
descarbonização e 

desmaterialização da frota 
interna e das operações 

da empresa ou instituição

Pilar II – Promover
um mix de mobilidade diverso 

e fomentar a mobilidade 
partilhada

Pilar III – Promover o uso de 
meios de transporte coletivos e 
multimodais e a diminuição do 

número de viagens

Pilar IV – Promover a 
mobilidade inclusiva e 

garantir a acessibilidade
para todos

* Compromisso/ação suplementar. Apenas pode ser adotado além dos 2 compromissos/ações obrigatórios.



PROJETOS MUNICIPAIS DE APOIO À 
IMPLEMENTAÇÃO DESTAS AÇÕES:

Existem 15 postos de carregamento 
para veículos elétricos espalhados pela 
cidade (podem ser consultados aqui).

Os TUB vão disponibilizar, até ao final 
de 2023, 2 postos de carregamento 
para veículos elétricos no seu parque 
de oficinas com acesso do exterior 
para a comunidade em geral. 

Os condutores com carros elétricos 
podem estacionar na zona de 
estacionamento de duração limitada 
(ZEDL), através do pagamento de uma 
avença anual, com o preço reduzido 
de 12€ ao ano, sem limite de tempo, 
em todas as ruas reguladas por 
parquímetros.

A CMB submeteu uma candidatura 
para o desenvolvimento do Projeto 
Greenmile, que visa otimizar a etapa 
last mile das entregas e promover o 
transporte seguro, inteligente e de 
emissões zero.

>>

>>

>>

>>

Pilar I – Promover a descarbonização e desmaterialização da frota interna e das 
operações da empresa ou instituição.

Veículos elétricos
A1

Carregadores
A2

Gestão de rotas
A4

Leasing de Viaturas
A3

Aumentar a promoção de veículos elétricos em frotas 
de veículos de uso privado e em frotas operacionais. 
Consideram-se veículos elétricos os veículos 100% elétricos 
e os veículos híbridos plug-in. Os veículos híbridos não plug-
in não devem ser contabilizados.

Aumentar o número de carregadores nos parques de 
estacionamento.

Implementar uma estratégia para a gestão eficiente das 
rotas próprias, de modo a evitar viagens sem carga ou com 
carga incompleta e resolver o problema do last mile.

Privilegiar o leasing de veículos (de preferência elétricos) ao 
invés da compra.

Colaboradores

AÇÕES DO PMEB

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=41.553152179937975%2C-8.42566749999999&z=12&mid=16UIV-1-UD_PA7KMxuYQ09H3WO-7IWKsN


Pilar I – Promover a descarbonização e desmaterialização da frota interna e das 
operações da empresa ou instituição.

Entregas verdes
A5

Recolhas Inteligentes
A7

Adoção da ISO 14.000
A6

Garantir que entregas em veículos mais sustentáveis são consideradas 
e privilegiadas no processo de seleção de fornecedores, inclusivamente, 
dando prioridade às bicicletas de carga. Caso haja uma Política de 
Fornecedores, deve ser incluída uma cláusula que privilegie empresas com 
frotas mais sustentáveis.

Implementar mecanismos inteligentes de gestão interna que permitam, 
aos fornecedores, gerir as suas rotas de modo eficiente (por exemplo, 
relativamente à recolha de resíduos, de materiais, de produtos ou 
de sub-produtos).

Adotar a série ISO 14000, para os sistemas de gestão ambiental das 
empresas, com impacto nos respetivos processos ambientais e promovendo 
uma maior sustentabilidade operacional.

Fornecedores

AÇÕES DO PMEB



Pilar I – Promover a descarbonização e desmaterialização da frota interna e das 
operações da empresa ou instituição.

* Compromisso/ação suplementar. Apenas pode ser adotado além dos 2 compromissos/ações obrigatórios.

Estacionamento 
para veículos mais 
sustentáveis
A8

Compensação 
carbónica*
A9

Influência	na	cadeia	
de valor
A29

Alocar lugares de estacionamento mais convenientes (por exemplo, 
localizados perto da entrada principal do edifício, com acesso mais fácil) a 
veículos de baixas emissões e/ou a colaboradores/visitantes que partilhem 
o automóvel individual. Esta opção não deve interferir com espaços 
reservados a pessoas com deficiência ou outros lugares prioritários.

Realizar a compensação da emissão dos Gases de Efeito de Estufa 
resultantes da mobilidade da empresa.

Através da atividade direta da empresa, influenciar ou apoiar os 
fornecedores e/ou clientes a transitarem para uma mobilidade mais 
sustentável (por exemplo, através da criação de um novo produto ou 
prestação de um novo serviço).

Geral

AÇÕES DO PMEB



Pilar II - Promover um mix de mobilidade diverso e fomentar a mobilidade partilhada.

O município detém 3 operadores de 
sistemas de trotinetes partilhadas 
e está em processo de negociação 
com um quarto operador, que 
disponibilizará, além de trotinetes, 
bicicletas e scooters.

Os TUB possuem serviço de transporte 
de colaboradores até ao local de 
trabalho ajustado a cada empresa.

Os TUB disponibilizam-se 
gratuitamente para fazer uma 
avaliação das necessidades de 
mobilidade dos colaboradores, 
aplicando questionários e elaboram 
propostas ajustadas aos interesses 
das empresas.

Créditos 
de mobilidade 
partilhada
A10

Pool de carros
A11

Parcerias com os 
operadores de 
transporte público
A13

Pool de bicicletas
A12

Fornecer aos colaboradores minutos de uso 
mensal, de uma solução de mobilidade partilhada 
(por exemplo, carros, motos, scooters) como uma 
alternativa ao carro de propriedade privada.

Ter à disposição dos colaboradores uma pool 
de carros que possam ser reservados e usados 
conforme necessário para deslocações em serviço.

Efetuar parcerias com operadores de transporte 
público locais de modo a garantir que os 
colaboradores possam deslocar-se até ao local de 
trabalho em meios de transporte coletivos.

Disponibilizar aos colaboradores um conjunto de 
bicicletas que possam ser reservadas e usadas 
conforme necessário para deslocações em serviço.

Colaboradores

PROJETOS MUNICIPAIS DE APOIO À 
IMPLEMENTAÇÃO DESTAS AÇÕES:

>>

>>

>>

AÇÕES DO PMEB



Existem vários locais destinados 
ao estacionamento de bicicletas 
dispersos pelo município (podem 
ser consultados aqui). De modo 
complementar, o mapa Braga Ciclável 
pode ser consultado aqui.

PROJETOS MUNICIPAIS DE APOIO À 
IMPLEMENTAÇÃO DESTAS AÇÕES:

>>

Pilar II - Promover um mix de mobilidade diverso e fomentar a mobilidade partilhada.

Fácil acesso 
a soluções de 
mobilidade
A14

Estacionamento para 
bicicletas e motas
A17

Plataforma de boleias
A16

Chuveiro
A15

Promover soluções de mobilidade e infraestrutura 
que facilitam o acesso e melhorem a experiência dos 
colaboradores que optem por meios de transporte 
sustentáveis (por exemplo, cobertura em zonas de 
espera; carregadores elétricos para bicicletas).

Implementar infraestruturas de estacionamento 
para bicicletas ou motas perto da entrada do edifício.

Disponibilizar uma plataforma interna que permita a 
partilha de boleias.

Disponibilizar instalações para cuidados pessoais 
(por exemplo, chuveiros) para aqueles que usam 
soluções de micro mobilidade (por exemplo, 
bicicleta) para as deslocações casa-trabalho.

Colaboradores

Geral

AÇÕES DO PMEB

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=41.568569159413215%2C-8.410742999999984&z=13&mid=1AEAj5fIhtxpCzka0BiLqKObl-9l3mf5E
https://bragaciclavel.pt/mapa/


PROJETOS MUNICIPAIS DE APOIO À 
IMPLEMENTAÇÃO DESTAS AÇÕES:

Em breve, os TUB poderão fornecer 
informações sobre os transportes em 
tempo real.

Os TUB oferecem serviços em todas 
as freguesias do concelho e praticam 
descontos sociais que podem ser 
consultados aqui. Os TUB dispõem de 
serviço de carregamento de passes 
por Multibanco, postos de venda 
próprios e pay-shop que podem ser 
consultados aqui.

Ao pagar o passe dos transportes 
públicos aos seus trabalhadores/as, as 
empresas podem ainda majorar em 
30% o seu IRC. Saiba mais aqui.

O sistema de transporte BRT 
(Bus Rapid Transport) está neste 
momento em estudo. O município 
tem o compromisso de começar 
implementação até 2025.

Os TUB estão a descarbonizar a sua 
frota. Atualmente, detêm 13 viaturas 
elétricas e irão contar mais 30, ao 
abrigo do POSEUR III. Pode encontrar 
mais informações aqui.

>>

>>

>>

>>

>>

Pilar III – Promover o uso de meios de transporte coletivos e multimodais e a diminuição 
do número de viagens.

Passe mensal gratuito
A18

Acesso à informação 
dos transportes 
coletivos em tempo real
A19

Entrada e saída fora 
das horas de ponta
A21

Teletrabalho/ 
Regime híbrido
A20

Fornecer aos colaboradores um passe de transporte 
coletivo mensal gratuito.

Prestar informações dentro do edifício sobre o 
horário agendado/ real do transporte coletivo (por 
exemplo, próximo autocarro ou comboio).

Reestruturar os horários de modo a evitar que os 
momentos para entrada e saída do local de trabalho 
coincidam com as horas de ponta. Durante este 
processo deverá ser considerada a vontade e as 
necessidades pessoais do colaborador.

Adotar um regime de teletrabalho ou um regime 
de trabalho mais flexível que permita aos 
colaboradores trabalhar a partir de casa, em certos 
dias da semana laboral.

Colaboradores

AÇÕES DO PMEB

https://tub.pt/tarifario/
https://tub.pt/postosdevenda/
https://tub.pt/noticia/781/
http://e-mobility.tub.pt


Pilar III – Promover o uso de meios de transporte coletivos e multimodais e a diminuição 
do número de viagens.

Incluir informações 
de transporte 
multimodal no 
website corporativo
A22

Sala para reuniões 
remotas
A23

Reduzir o número 
de estacionamentos 
disponíveis
A24

Incluir informações sobre transportes multimodais e mobilidade suave 
(por exemplo, uso e estacionamento) nas comunicações com clientes 
e visitantes (por exemplo, website, e-mails) e priorizá-las sobre as 
informações de estacionamento.

Garantir o espaço disponível e incentivar reuniões à distância.

Reduzir o número de lugares disponíveis no parque de estacionamento 
corporativo, incentivando o uso de modos coletivos ou mais ecológicos.

Clientes & visitantes

Fornecedores

Geral

AÇÕES DO PMEB



72,8% da necessidade diária de frota 
dos TUB possuem rampas. Além 
desta medida, outras iniciativas de 
promoção de acessibilidade têm sido 
efetuadas pelos TUB (podem ser 
consultadas aqui).

PROJETOS MUNICIPAIS DE APOIO À 
IMPLEMENTAÇÃO DESTAS AÇÕES:

>>

Pilar IV - Promover a mobilidade inclusiva e garantir a acessibilidade para todos.

Acesso universal
ao edifício
A25

Acesso universal 
a transportes 
sustentáveis
A26

Sinalética
A28

Estacionamento 
prioritário
A27

Garantir acessibilidade universal ao edifício, para 
pessoas com mobilidade reduzida  (por exemplo, 
através de rampas, portas e manípulos, corrimão e 
plataformas elevatórias, deve seguir as condições de 
acessibilidade definidas no DL 163/2006).

Promover as condições de acessibilidade desde a 
paragem de transportes coletivos até à entrada do 
edifício de forma satisfatória e segura para todos 
(nomeadamente no que se refere ao pavimento, 
rampas e degraus, entre outros).

Sinalética visual e/ou sonora que facilite a orientação 
e alerte para situações de perigo para pessoas com 
deficiência visual e auditiva.

Alocar lugares de estacionamento para pessoas com 
mobilidade reduzida perto da entrada.

Geral

AÇÕES DO PMEB

http://eco-mobility.tub.pt


João Meneses

Secretário-geral	do	BCSD	Portugal

Hélder Costa

Secretário	executivo	para	o	desenvolvimento	
sustentável	da	Câmara	de	Braga

“Entramos na década derradeira para a ação. O Pacto de Mobilidade Empresarial de Braga 
é um exemplo de liderança e de aceleração para uma mobilidade urbana multimodal, 
maioritariamente partilhada ou coletiva, inclusiva, adaptável e, sobretudo, sustentável junto do 
setor empresarial de Braga.”

“O primeiro Relatório de Sustentabilidade da cidade de Braga demonstrou que 65% de emissões 
de gases com efeito estufa tem origem na mobilidade urbana. Apesar do avanço tecnológico para 
energias mais limpas, a transformação para uma cidade neutra em carbono só se fará com a 
colaboração de todos, onde o tecido empresarial terá um papel relevante. O Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a cidade de Braga é uma oportunidade para todas as organizações que queiram 
ser mais sustentáveis e apoiar a descarbonização da cidade.”



TORNE-SE
SIGNATÁRIO

O plano de mobilidade sustentável da sua empresa começa aqui.
Descubra mais sobre o PMEB no website do BCSD Portugal.

https://bcsdportugal.org/pacto-de-mobilidade-empresarial-para-a-cidade-de-braga/


wwwwwww

Inês Alves
Sustainability Projects Assistant

ines.alves@bcsdportugal.org
+351 918 070 203

Saiba mais em BCSDPortugal.org

mailto:ines.alves%40bcsdportugal.org?subject=PMEB%20%7C%20Pedido%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es
https://bcsdportugal.org

