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APRESENTAÇÃO
A 2ª Conferência de Mobilidade Urbana: Gestão Inteligente e Competitividade será o palco das
estratégias para a gestão eficiente da mobilidade urbana nos tempos actuais.
Neste espaço de apresentação dos planos que traçam os caminhos para o futuro, serão ouvidos os grandes
especialistas, decisores, técnicos e empresas que, a nível nacional e internacional trabalham no sector desenvolvendo
soluções para uma estrutura de transportes mais forte e mais organizada nas cidades.
A conferência constituirá ainda um lugar único de debate de experiências
e de discussão de sistemas, projectos e tecnologias implementados em várias
cidades europeias e que conduzem a uma maior competitividade
dos territórios urbanos.

Iniciativas Integradas:
• Mostra de Soluções e Produtos - Área de exposição onde
as empresas poderão apresentar os seus produtos e tecnologias
a todo o sector.

Lugar único
de debate de
experiências e de
discussão de sistemas,
projectos e tecnologias
implementados em várias
cidades europeias

• Mobilidade Local - Espaço inédito que dá oportunidade às autarquias,
agências municipais, universidades e outras entidades para exporem
os planos, sistemas, soluções e políticas das questões inerentes
à mobilidade urbana nas suas cidades.
• Almoço Network – Reúne em mesas temáticas os participantes,
especialistas e autarcas associados a cada tema.
Organização: Jornal arquitecturas
Data: 15 de Setembro de 2011
Local: Museu da Carris, Alcântara, Lisboa

OBJECTIVOS
• Apresentar:
– Uma perspectiva dos sistemas de mobilidade urbana implementados
a nível nacional e internacional;
– O enquadramento de medidas definidas a nível europeu;
– Cenários e estudos sobre a Mobilidade Urbana do Futuro.
• Conhecer:
– Novas técnicas, produtos e soluções para a gestão eficiente da mobilidade nas cidades;
– Exemplos de sucessos a nível europeu;
– Casos de estudo e projectos que estão a ser desenvolvidos.
• Promover:
– A eficiência das soluções de mobilidade a implementar nas cidades;
– A sustentabilidade com vista à aposta na qualidade de vida dos cidadãos,
à redução do tráfego e do impacte ambiental
– O encontro de todo o sector em Portugal

CONSELHO CONSULTIVO
António Pérez Babo, Professor, Faculdade de Engenharia, UP
Artur da Rosa Pires, Pró – Reitor, UA
Isabel Seabra, Directora de Serviços do Gabinete de Planeamento e Inovação, IMTT
Carlos Correia da Fonseca, Secretário de Estado dos Transportes (2009-2011)
Fernando Nunes da Silva, Vereador da Mobilidade e Infra-Estruturas, CM Lisboa
João Dias, Coordenador, Gabinete de Apoio à Mobilidade Eléctrica em Portugal
Manuel Fernandes de Sá, Arquitecto e Urbanista, Faculdade de Arquitectura, UP
Robert Stussi, Consultor de Mobilidade, Perform Energia

DESTINATÁRIOS
• Altos responsáveis, gestores e decisores sobre a mobilidade
nas cidades:
– Autarquias;
– Serviços e organismos do Ministério das Obras Públicas
e dos Transportes;
– Serviços e organismos do Ambiente e do Ordenamento
do Território.

SAIBA MAIS

• Administradores, responsáveis
de projecto e técnicos:
– Empresas de consultoria;
– Empresas de mobilidade urbana;
– Gabinetes de arquitectura, urbanismo,
arquitectura paisagista ou engenharia;
– Empresas e associações dedicadas
à mobilidade urbana.

Conheça

as nossas condições
especiais e valores
de inscrição

• Outros sectores:
– Investigadores, professores e estudantes universitários;
– Entidades, públicas ou privadas, com interesse na matéria.

PROGRAMA

Participe no

09h00 Sessão de Abertura

GRANDE ENCONTRO
DO SECTOR

09h30 Keynote Speaker: Livro Branco dos Transportes 2050

e entre
nesta viagem!

10h00 1º Painel: Mobilidade como factor de Competitividade

e Inovação dos Territórios Urbanos
Moderador: António Pérez Babo, Professor, Faculdade Engenharia, UP
Visão criativa de Michael Guller, Partner and founder, Güller Güller architecture urbanism:
Designing mobility Infrastructures to better cities
• O papel da mobilidade na economia urbana
Álvaro Domingues, Professor, Faculdade de Letras, UP
• O Pacote da Mobilidade IMTT
Isabel Seabra, Directora de Serviços do Gabinete de Planeamento e Inovação, IMTT
• Desenvolvimento e crescimento local através das políticas de mobilidade

11h30 Pausa para Café
12h00 2º Painel: Transportes individuais e colectivos: gestão inteligente e criatividade

Moderador: Fernando Nunes da Silva, Vereador da Mobilidade e Infra-estruturas, CM Lisboa
Visão criativa de Ben O’Brien, Deputy Managing Director, Kenyon Fraser: Twittering urban
mobility: Mobility and social networks
• A crise económica e as empresas de transportes públicos
Carlos Correia da Fonseca, Secretário do Estado dos Transportes (2009/2011)
• Gestão de estacionamento para boas práticas de mobilidade
Oscar Rodrigues, Director do Gabinete da Mobilidade, EMEL
• Intelligent Transport Systems Communications Architecture: Co-operative Systems
Sylvain Haon, Executive Director, POLIS - European cities and regions networking
• Twittering urban mobility: Mobility and social networks
Ben O’Brien, Deputy Managing Director, Kenyon Fraser

13h30 Almoço Network: Mesas Temáticas
15h00 3º Painel: Mobilidade e Veículos Eléctricos: Novas Perspectivas

Moderador: Robert Stüssi, Consultor de Mobilidade, Perform Energia
• Expansão da rede eléctrica no território nacional
• EVUE - Electric vehicles in urban europe: para um plano de transporte
integrado e multimodal
João Margalha, Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento, CM Beja
• O veículo eléctrico autónomo num sistema de transporte colectivo – desafios
e potencialidades
Bruno Santos, Professor, Departamento Engenharia Civil, UC
• Mobilidade eléctrica em duas rodas

17h00 Pausa para Café
17h15 Mesa Redonda/Debate: Mobilidade para a qualidade dos territórios urbanos

Moderador: João Pedro Costa, Director, Jornal arquitecturas
• Fernando Nunes da Silva, Vereador da Mobilidade e Infra-estruturas, CM Lisboa
• Robert Stussi, Consultor de Mobilidade, Perform Energia
• Leonor Cheis, Arquitecta Paisagista, NPK – Arquitectos Paisagistas Associados, Lda
• António Pérez Babo, Professor, Faculdadede Engenharia, UP
• Faustino Gomes, Comissão Executiva, TiS.pt

18h00 Encerramento

INICIATIVAS

MOSTRA DE SOLUÇÕES E PRODUTOS
Consistindo numa área de exposição criada para o efeito, a Mostra de Soluções
e Produtos permitirá o contacto directo entre as empresas, as autarquias
e os participantes da conferência.
Uma oportunidade para as empresas apresentarem os seus
produtos, serviços e tecnologias e para os responsáveis
e técnicos que actuam sobre esta matéria ficarem a par de todas
as novidades do sector.

RESERVE

A SUA ÁREA DE
EXPOSIÇÃO
218 844 149
sarajeronimo@about.pt

MOBILIDADE LOCAL
O espaço Mobilidade Local é uma área de excelência que acolherá
informação relativa aos projectos locais, intermunicipais ou mesmo
nacionais desenvolvidos na área da mobilidade urbana por Câmaras
Municipais, agências municipais, universidades e outras entidades.
As entidades presentes terão a oportunidade de divulgar, através da
exibição de posters informativos, bibliografia ou suportes informativos vários,
os planos, sistemas, soluções e políticas de Mobilidade Urbana que
têm sido implementadas nas suas cidades e territórios urbanos.

Consulte
organização
para condições
de participação
RESERVE

O SEU ESPAÇO
MOBILIDADE LOCAL
218 844 147
joanacorreia@about.pt

A informação relativa a cada uma das entidades representadas no espaço Mobilidade Local
será publicada em suplemento especial do jornal arquitecturas, edição de Novembro / Dezembro.

ALMOÇO NETWORK
O Almoço Network reunirá em mesas temáticas os especialistas
de cada tema – membros do conselho consultivo, oradores e moderadores,
participantes da conferência, autarcas e dirigentes de empresas ou
outras entidades presentes no Espaço Mobilidade Local
e na Mostra de Soluções e Produtos – proporcionando,
naturalmente, um ambiente de troca de ideias.
OBJECTIVOS:
• Partilha de conhecimentos e experiências desenvolvidas;
As deslocações,
• Criação de um network de conhecimentos, explorando
no Museu da Carris,
oportunidades de know-how;
serão feitas num
• Reforço de ligações comerciais.
eléctrico histórico
de 1901!

MESAS TEMÁTICAS:
MESA 1
Prioridades políticas para a mobilidade urbana

MESA 6
Novas Soluções para organização do sistema de Transportes Públicos

MESA 2
Mobilidade como factor de competitividade dos municípios

MESA 7
Mobilidade e Veículos Eléctricos Novas perspectivas

MESA 3
Livro Branco dos Transportes 2050

MESA 8
Amesterdão: Cidade Visionária na Mobilidade Eléctrica

MESA 4
A qualidade no desenho das infra-estruturas para a mobilidade urbana

MESA 9
Mobilidade para a Qualidade dos TerritóriosUrbanos

MESA 5
Transportes individuais e colectivos Gestão inteligente e Criatividade

MESA 10
Sistemas Inteligentes de Transportes

REVAC
S

SE

IN

10%
desconto
até 31 Agosto

www.jornalarquitecturas.com
218 806 129
geralarquitecturas@about.pt
Veja as nossas condições
especiais de inscrição

VENHA DE
TRANSPORTES
PÚBLICOS
Eléctricos: 15E
Autocarros: 714, 727, 732,
742, 751, 756
(720, 738 e 760 – Só até
ao Largo do Calvário)

Parcerias Empresariais
e Mostra de Soluções e Produtos:
218 844 149
sarajeronimo@about.pt
Parcerias de Comunicação
e Espaço Mobilidade Local:
218 844 147
joanacorreia@about.pt
Inscrições e Informações:
218 806 129
geralarquitecturas@about.pt
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