
 

 

Municipio de Beja reconhecido com a Bandeira “Cidade ou Vila de 

Excelência – Nível II” 

Atribuição da Bandeira da Rede de Cidades de Excelência, nível II pelas práticas 

inovadoras nos eixos da acessibilidade e do turismo 

 

A Rede de Cidades e Vilas de Excelência atribui no dia 2 de Fevereiro pelas 11.00h, 

em cerimónia a decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal de Beja, a II Bandeira – 

Cidades de Excelência, como reconhecimento público do meritório trabalho que esta 

autarquia tem vindo a desenvolver no âmbito dos trabalhos de qualificação da cidade.  

 

Os fundamentos para tal acontecimento, prendem-se com o grau de evolução da 

implementação do Plano de Ação Local proposto pelo Município de Beja aquando da 

adesão à Rede de Cidades e Vilas de Excelência, incidindo nos eixos “Cidade ou Vila 

Acessível para Todos” e “Cidade ou Vila Turística”. 

Transversalmente, assumem claro destaque os projetos aprovados no âmbito do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Beja (PEDU), 

nomeadamente no âmbito das Prioridades de Investimento 4.5 (Promoção de 

estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de território, nomeadamente 

as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável 

e medidas de adaptação relevantes para a atenuação) em sede de candidaturas ao 

Portugal 2020. Neste contexto mencionam-se os projetos: 

 Implementação de percursos acessíveis na Cidade de Beja, incluindo o Centro 

Histórico e envolvente; 

 Ligação em via ciclavel da rua Francisco Miguel Duarte à Avenida Salgueiro 

Maia através da rua Zeca Afonso; 

 Construção de um parque de estacionamento junto à estação ferroviária; 

 Melhoramento das infraestruturas para acesso aos transportes públicos, 

nomeadamente, com a instalação de abrigos de passageiros; 

 Informação em tempo real integrado com o sistema de bilhética;  

 Oferta de um transporte público para grupos específicos de utilizadores: 

pessoas com deficiência, idosos, moradores no Centro Histórico (transporte 

flexível adaptado à procura).  



 

 

 

São também alvo de ênfase outros projetos de Excelência no âmbito dos eixos 

escolhidos. Assim, assinalamos a promoção por parte do Municipio de Beja do uso de 

transportes públicos, não só na Cidade em si mas também nas freguesias mais rurais, 

evidenciando-se também a implementação do PETRAS, projeto de bicicletas de uso 

partilhado gratuito, que podem ser levantadas em pontos como o Castelo, Casa da 

Cultura e Paços do Concelho.  

Destacamos também o plano RAMPA, que foi inclusive galardoado com o prémio 

‘Runner Up Civitas Award 2015’ na categoria de participação pública.  

Outros projetos do Município de Beja visam a melhoria das acessibilidades na cidade, 

tais como, a recuperação do espaço Vista Alegre, a melhoria das condições de 

acessibilidade na rua General Teófilo Trindade e na rua Afonso III além da melhoria 

das condições de iluminação no primeiro caso, a criação de percursos temáticos 

acessíveis “Caminhos da História” e a eliminação das barreiras arquitetónicas, 

melhoria de pavimentos, implementação de mobiliário urbano, sinalização informativa 

e direcional e iluminação pela cidade.  

 

Assim, o importante conjunto de ações descritas leva o Instituto de Cidades e Vilas 

com Mobilidade, ICVM, em contexto da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, a 

atribuir o galardão da Bandeira de Cidades de Excelência - Nível II à Cidade de Beja, 

por se constituir um município de Excelência nas áreas da acessibilidade e do turismo.  

 


