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FUNCHAL É PREMIADO COM PRÉMIO CIDADES DE EXCELÊNCIA 2011-2012

O Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade e o Jornal Planeamento e
Cidades atribuíram, ontem, dia 4 de Julho, à cidade do Funchal o Prémio
Cidades de Excelência 2011-2012, na categoria Mobilidade, numa cerimónia
que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

Este prémio premeia o projeto Mobilidade e Requalificação Urbana da Estrada
Monumental, pela elevada qualidade urbanística do projeto Ciclovia Funchal e
intervenção de mobilidade levada a cabo pelo Projeto CIVITAS MIMOSA.
Este prémio resulta de uma iniciativa do Jornal Planeamento e Cidades, que
procura distinguir as melhores práticas de projetos desenvolvidos pelos
municípios portugueses, que demostram um impacto na melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos.
 

O projeto Mobilidade e Requalificação Urbana da Estrada Monumental resulta de uma atitude de multidisciplinaridade entre as
diversas escalas de intervenção na Estrada Monumental, que integram diversos sectores de atividade, desde o comércio ao
turismo, com vista à requalificação de uma das zonas mais nobres da cidade do Funchal num espaço que é aprazível e
acessível a todos os cidadãos.

Melhorar a mobilidade urbana na Cidade do Funchal, numa perspetiva de desenvolvimento e sustentabilidade para a
valorização ambiental, económica e social da cidade, com vista a que os cidadãos possam usufruir de melhores condições de
acessibilidade, espaços de recreio e lazer e espaços verdes são os objetivos do projeto Mobilidade e Requalificação Urbana da
Estrada Monumental.

Decorreu, também, na cerimónia do Prémio Cidades de Excelência 2011-2012, a adesão à Rede Nacional de Cidades e Vilas
de Excelência, em que a Presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, Engª Paula Teles, entregou ao Presidente
da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Miguel Albuquerque, a bandeira que sinaliza a aderência à rede.
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