Revista Meio

O projeto “Transporte a Pedido”, promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio
Tejo, venceu o Prémio Regiostars 2021, “Escolha do Público” na categoria “Valorização da
mobilidade verde na ferrovia das regiões”, um concurso promovido pela Comissão Europeia,
que premeia projetos financiados pelos fundos europeus, demonstradores de excelência e de
novas abordagens no âmbito do desenvolvimento regional. Os vencedores foram hoje
anunciados, em Bruxelas, pela Comissão Europeia, na Cerimónia oficial dos Regiostars.
O “Transporte a Pedido no Médio Tejo”, financiado pelo Programa Centro 2020, é um projeto
pioneiro a nível nacional, com uma solução alternativa e inovadora de transporte público para o
interior da região Centro, onde prevalecem zonas de baixa densidade, com escassez de
transporte. O projeto, que conta com 70 circuitos e 1200 passageiros por mês, tem provado a
sua sustentabilidade ambiental e económica e tem contribuído significativamente para a
inclusão social. Resultados que já promoveram a sua réplica em outras zonas do País.
Anabela Freitas, presidente da CIM do Médio Tejo, salienta que “o dia de hoje representa um
marco para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e para o Transporte a Pedido, pois
conseguimos realizar um grande feito ao alcançarmos este prémio em tão prestigiado concurso
europeu. O dia de hoje também é de agradecimento a todos aqueles que se envolveram neste
projeto, desde de técnicos da CIM e dos municípios aos autarcas e a todos os parceiros que
sempre acreditaram neste projeto. Hoje afirmamos ainda mais um projeto que não é apenas de
mobilidade, mas também de inclusão social, amigo do ambiente e que é essencial para a
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qualidade de vida dos nossos cidadãos. Vamos prosseguir com o investimento e a aposta
neste projeto para continuarmos a unir uma região”.
Para Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional da Região Centro (CCDRC), "este prémio destaca, uma vez mais, o esforço que se
faz na região Centro para aplicar os fundos comunitários em projetos que verdadeiramente
alteram a qualidade de vida dos seus cidadãos, nomeadamente em territórios de menor
densidade populacional. Trata-se de um reconhecimento europeu, que muito nos orgulha, e
que certamente permitirá à CIM do Médio Tejo inspirar outros territórios, um pouco por toda a
Europa demonstrando que é possível apostar em novas soluções para fazer face ao desafio de
tornar a mobilidade dos territórios mais ecológica?".
Este é o quinto prémio Regiostars alcançado pela região Centro. O projeto Centro BIO:
Bioindústrias, Biorrefinarias e Bioprodutos", da BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação de
Oliveira do Hospital, venceu em 2016. O Centro de Negócios e Serviços Partilhados do Fundão
e o projeto de Reabilitação do lugar da Vista Alegre venceram os Prémios Regiostars em 2018.
E em 2020 venceu o Centro de Incubação de Negócios da Agência Espacial Europeia (ESA
BIC) em Portugal, coordenado pelo Instituto Pedro Nunes (IPN).
Mais informação sobre os projetos Vencedores em http://regiostarsawards.eu/
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