
 

 

 

Sábado, 3 de maio de 2014 

SALA 1 (Sala Principal) 

PAINEL 1 - Sistemas e redes de mobilidade 

14:15 – Paula Teles – A Mobilidade Suave e seu papel na Regeneração Urbana - as 
cidades de futuro (POR) 

14:30 – Vicente Hernández-Herrador y Ricardo Marqués Sillero – "Promoviendo la 
intermodalidad bicicleta – transporte público: El proyecto Bicicleta-TP" (ESP) 

14:45 – Francisco Mota – "A influência dos tarifários de transporte colectivo na 
repartição modal dos transportes da AML" (POR)  

15:00 – António Pérez Babo, Francisca Pinto De Magalhães. "‘Famalicão Ciclável’ – uma 
rede, uma comunidade" (ESP) 

15:15 – Rosa Félix, Jorge Batista e Silva, Alexandre Bacelar Gonçalves – "Conhecer os 
utilizadores para planear as infra-estruturas cicláveis em meio urbano" (POR) 

15:30 – Célia Laranjeira – "beAgueda – mobilidade mais sustentável numa Smart City" 
(POR) 

15:45 – CM Murtosa (POR) 

16:00 – CM Lisboa – “Pelouro da Estrutura Verde e Energia” – Duarte Mata – “Rumo a 
uma cidade ciclável: o que foi feito” (POR) 

16:15 – Paulo Reis – “Mobilidade sustentável: o caso de Vilamoura” (POR) 

16:30 – Encerramento do painel (15 minutos para perguntas) 

 

PAINEL 2 - Bicicleta e sociedade 

16:45 – Joaquín Villas de Escauriaza – “Medidas de seguridade para ciclistas” (ESP) 

17:00 – Paulo Berardo de Andrade – “A Importância da Alteração do Regulamento de 
Sinalização de Trânsito (RST) no Proporcionar de Mais e Melhores Condições para a 
Utilização da Bicicleta/de Velocípedes - alguns Tópicos de análise” (POR) 

17:15 – Pedro Galrinho Portela – "'O rei vai nu' na mobilidade urbana. Considerações 
sobre a responsabilidade objetiva e os utilizadores vulneráveis" (POR) 



 

 

 

17:30 – Ana Pereira – Qual a quota modal ideal para a bicicleta? (POR) 

17:45 – Luís Caetano – "Fatores determinantes para a utilização da bicicleta enquanto 
modo de transporte quotidiano urbano em Portugal" (POR) 

18:00 – Felipe Regues Arantes – "A bicicleta na contribuição da mobilidade 
sustentável: análise do perfil do usuário e seu deslocamento no sistema cicloviário de 
Santos" (BRA) 

18:15 – Encerramento do painel (15 minutos para perguntas) 

 

SALA 2 

PAINEL 1 – Em torno da Cultura da Bicicleta 

14:30 – Gerardo Pedrós, Pilar Martínez Jiménez, Guillermo Pedrós – "La movilidad 
ciclista en las revistas de impacto" (ESP) 

14:45 – Mª Victoria Maldonado Silva – “El cicloturismo como iniciación al ciclismo 
urbano” (ESP) 

15:00 – Laura Alves, Vitorino Coragem – "Maria Bicicleta - O lado feminino do ciclismo 
urbano" (POR) 

15:15 – Gregorio Magno Toral – "Ciclogreen" (ESP) 

15:30 – Bruno Santos – Bicicletas especiais, para gente fora-de-série (POR) 

15:45 – Joana Ribeiro – "Projecto  Pro-E-Bike  – bicletas eléctricas para transporte de 
mercadorias, passageiros ou serviços em meio urbano" (POR) 

16:00 – Encerramento do painel (15 minutos para perguntas) 

 


