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Conferência  

TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE  
e GESTÃO DE MOBILIDADE  

12-14  de ABRIL 2010 MUSEU DO ORIENTE - Lisboa 

PÚBLICO ALVO 

 

� CIDADES, MUNICÍPIOS 

� OPERADORES DE TRANSPORTE 

� AGÊNCIAS, ASSOCIAÇÕES, ONG 

� ENTIDADES PÚBLICAS 

� EMPRESAS  

� CENTROS DE INVESTIGAÇÃO E  ENSINO 

� PROFISSIONAIS 
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COMPONENTES 

 1º DIA 2ª DIA 3º DIA 

 “PACOTE MOBILIDADE” GESTÃO DE MOBILIDADE  
CIVITAS EM 
PORTUGAL 

 
 

FEIRA DE PROJECTOS 

entrega do PRÉMIO 
“ACESSIBILIDADE AOS 

TRANSPORTES” 
(cocktail)  

CIDADES MÓVEIS 
lançamento da  

REDE PORTUGUESA DE 
GESTÃO DE MOBILIDADE  

Apresentação dos 

projectos CIVITAS 
COIMBRA 
FUNCHAL  
PORTO  
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ENQUADRAMENTO 

O IMTT organiza uma conferência sobre “TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE e GESTÃO DE MOBILIDADE”. 
A iniciativa tem a cooperação da EPOMM - Plataforma Europeia de Gestão de Mobilidade EPOMM a que Portugal aderiu em 2008 através do 
IMTT, e das cidades portuguesas aderentes ao programa Europeu CIVITAS – Coimbra, Funchal e Porto. 
 A conferência decorrerá em 3 dias: 
O Dia 1 é dedicado à apresentação e debate dos objectivos e conteúdos dos vários estudos, conduzidos pelo IMTT com o apoio de um leque de  
especialistas portugueses, que integram o chamado  “PACOTE da MOBILIDADE”:  
� Metodologia e Guião orientador para a abordagem da acessibilidade, transportes e mobilidade nos instrumentos de gestão e 

ordenamento do território (PMOT)   
� Directrizes nacionais para a Mobilidade e Transportes 
� Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes 
� Colecção de Fichas temáticas e técnicas de suporte à intervenção  
� Guia para a elaboração de Planos de empresas e serviços (grandes e médios geradores/ atractores de deslocações) 

O Dia 2 contará com intervenções de peritos internacionais de destaque sobre temas-chave do domínio da “GESTÃO DE MOBILIDADE” (Mobility 
Management). 
O Dia 3 será reservado à disseminação das experiências Portuguesas no âmbito do programa Europeu CIVITAS, com a participação das cidades 
portuguesas de COIMBRA, FUNCHAL e PORTO e da Rede CiViTAS Espanha / Portugal, que integra outras cidades portuguesas e espanholas. 
Ao longo dos 3 dias serão privilegiados os debates em mesas redondas, por forma a suscitar uma maior interacção entre especialistas, 
convidados e público, em torno da reflexão sobre soluções para os problemas  actuais da sociedade europeia no domínio da mobilidade. 
Durante a conferência terão ainda lugar duas iniciativas emblemáticas:  
� A entrega da 1ª edição do “PRÉMIO ACESSIBILIDADE AOS TRANSPORTES”, lançado em 2009 pelo IMTT, no 1º Dia; 
� O lançamento da REDE PORTUGUESA DE GESTÃO DE MOBILIDADE “CIDADES MÓVEIS” (a integrar a rede europeia EPOMM), 

simbolicamente representada por um conjunto de aderentes fundadores e que contará com a colaboração de outras redes especializadas 
existentes em Portugal) - no Dia 2.  

Espera-se conseguir uma vasta adesão de cidades, municípios, operadores de transporte, agências, associações, ONGs, entidades públicas, 
empresas, centros de investigação e ensino, e profissionais do sector que constituem o público-alvo desta conferência. 
A conferência é apresentada em página Internet especial – acessível em www.imtt.pt ou www.conferenciamobilidade.imtt.pt com informação sobre 
os temas abordados e ligações a páginas dos parceiros da iniciativa. 
Ao longo dos três dias decorrerá, a par da conferência, uma “FEIRA DE PROJECTOS” – a visitar durante as pausas de café, cocktails e outros 
intervalos – onde todas as entidades mencionadas acima podem apresentar os seus casos de sucesso e experiências inovadoras. 
A participação na conferência é gratuita, no entanto, sujeita a inscrição prévia 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO IMTT 

 

Em Outubro de 2007, a Comissão Europeia, apresentou e submeteu a debate o “Livro Verde dos Transportes Urbanos – Para uma nova cultura 

da Mobilidade Urbana.  O documento, partindo do conhecimento de que as vilas e cidades são hoje, o quadro de vida da maioria da população, 

identifica, também, um conjunto de problemas comuns - a nível local, regional, nacional, europeu - com impactos muito negativos na qualidade 

de vida, segurança e saúde dos cidadãos, no desenvolvimento e competitividade económicos das cidades e na sua sustentabilidade ambiental.   

Reconhece que “ As cidades europeias são todas diferentes. Mas enfrentam desafios semelhantes e procuram soluções comuns.” 

Assim, o Livro Verde lança o desafio, a toda a União Europeia de uma “reflexão conjunta..” e de um “esforço comum que permita encorajar a 

procura de soluções inovadoras e ambiciosas em matéria de transporte urbano, por forma a que as vilas e cidades sejam mais fluidas mais 

seguras, menos poluídas, mais acessíveis. 

Nos últimos anos, Portugal aprovou Planos, Estratégias e Directrizes nacionais, nos sectores do ordenamento do território, ambiente, energia, 

transportes, segurança rodoviária, elaborou e tem em vias de aprovação Planos Regionais de Ordenamento do Território, para todas as regiões 

do país e iniciou um processo alargado de revisão de Planos Directores Municipais em muitos territórios concelhios. 

Muitos desses instrumentos contêm orientações relevantes para o planeamento e operação dos transportes ao nível local e regional, tanto para 

municípios, como para operadores de transportes e outras entidades 

Num período mais recente, foram ainda aprovadas as Autoridades de Transportes de Lisboa e do Porto, e entraram em vigor as novas 

directrizes para a contratação pública dos serviços de transportes. 

O Governo, através das Secretarias de Estado dos Transportes e do Ambiente, apoiou a elaboração de um vasto número de “Estudos de 

Mobilidade” e “Estudos de Reestruturação de Redes e Serviços de transportes públicos” e um Programa em quarenta municípios designado 

“Projectos de Mobilidade Sustentável”. 

Entretanto, o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), 2007-2013 tem vindo a co-financiar acções na área da mobilidade, tais como 

“Planos de Mobilidade Urbana Sustentável de âmbito supramunicipal” e “Planos Intermunicipais de Mobilidade”. 

Reconhecendo-se que nem sempre este conjunto de iniciativas teve o adequado enquadramento conceptual e se inseriu numa lógica de 

operacionalidade susceptível de produzir os resultados esperados - no que se refere à eficiência, equidade e sustentabilidade do sistema de 

acessibilidades, mobilidade e transportes - o IMTT entendeu que era chegada a altura de contribuir com objectividade, para a clarificação 

necessária nos planos, técnico/científico e institucional.  
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO IMTT 

Assim, propôs-se definir um “QUADRO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ACESSIBILIDADE / MOBILIDADE E 

TRANSPORTES”,cuja construção está em curso. Integram esse trabalho que designámos de “PACOTE DA MOBILIDADE” uma série de estudos, 

a decorrer simultaneamente com o apoio de diferentes consultores, que consistem na produção de directrizes para o território nacional e Guias de 

apoio referentes a várias temáticas relacionadas com as acessibilidades, mobilidade e transportes. 

Visando garantir coerência entre as diversas peças deste sistema, e um mais amplo consenso na comunidade técnico-científica, acerca dos 

objectivos e conteúdos destes documentos, organizaram-se já várias sessões de trabalho entre equipas e peritos convidados, sob a égide do 

IMTT.  

É altura de alargar o debate e a reflexão a um amplo e variado leque de agentes - cidades, municípios, operadores de transportes, agências, 

associações, ONG, entidades públicas, empresas, universidades e centros de investigação, profissionais  

Para tal, o IMTT organiza uma Conferência de três dias, 12, 13 e 14 de Abril, sob o lema “TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE e GESTÃO DE 

MOBILIDADE” que suscitará, no seu primeiro dia, um amplo debate centrado sobre o referido “Pacote da Mobilidade”, no seu segundo dia 

apresentará a Plataforma Europeia para a Gestão da Mobilidade (EPOMM) a que Portugal aderiu em 2008 e ouvirá os testemunhos de peritos 

convidados sobre experiências europeias e, no seu terceiro dia, acolherá os contributos de cidades portuguesas com experiências práticas em 

implementação, no contexto do programa europeu CIVITAS.  

Certo de que os contributos de vários saberes e experiências e de todos, são necessários, em nome do Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres - IMTT, tenho o grato prazer de vos convidar a participar neste evento.  

 

O Presidente do IMTT 

 

António Crisóstomo Teixeira 
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“PACOTE MOBILIDADE” 

PERÍODO TEMA  
09h30 Recepção + café – feira de projectos  Entrada + Foyer 
10h30-10h40 ABERTURA Presidente IMTT 
10h40-11h10 INTRODUÇÃO AO TEMA - KEYNOTE  
11h10-11h30 APRESENTAÇÃO do “PACOTE MOBILIDADE” Isabel Carvalho Seabra, IMTT 

11h30-12h00 Encontros – feira de projectos - café Foyer + Salão Macau 

12h00-12h30 A 
� Metodologia de Abordagem da acessibilidade, transportes e 

mobilidade nos Instrumentos de Gestão Territorial (PMOT)  

� Guião orientador  

Bruno Soares Arquitectos 
Luís Jorge Bruno Soares 
António Perez Babo 
Robert Stussi 
Mª do Rosário Partidário 

12h30-13h00 B � Directrizes Nacionais para a Mobilidade  
� Guia para a Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes 

TIS 
José Viegas 
Faustino Gomes 

13h00-14h30 Encontros – feira de projectos (almoço livre) Foyer + Salão Macau 

14h30-15h20 Mesa Redonda – TEMA A + B Peritos e equipas técnicas (A+B) 

15h40-16h10 C 
� Fichas Temáticas sobre soluções de mobilidade sustentável 
� Fichas Técnicas sobre metodologias e instrumentos técnicos 
� Debate 

Transitec 
Jorge Vargas/ Freddy Witter / 
Margarida Neto 

15h20-15h40 D 
Guia para a elaboração de Planos de Empresas e Serviços (grandes e 
médios geradores/ atractores de deslocações) 

DHV 
Mª João Silveira / Joep Coompmans / 
Teresa Serra 

16h10-16h30 Encontros – networking – feira de projectos - café Foyer + Salão Macau 

16h30-17h10 Mesa Redonda – TEMA D  
Peritos e equipas técnicas + 
especialistas + entidades 

17h10-18h00 Apresentação resultados das mesas redondas e “Café Concerto” 
Relatores + Governo + 
Convidados+ IMTT 

18h00-18h45 Encontros – feira de projectos - café Foyer + Salão Macau 
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1
0

 

18h45-19h30 Porto de Honra PRÉMIO ACESSIBILIDADE AOS TRANSPORTES Salão Macau 
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GESTÃO DE MOBILIDADE  

Período TEMA 
 

 
09h00 Recepção –  feira de projectos - café Foyer + Salão Macau 

09h30-10h45 

ENQUADRAMENTO  +  O QUE É A EPOMM ? 
 

ABERTURA 
 

INTRODUÇÃO AO TEMA - Gestão da Mobilidade um 
instrumento para proteger o clima e estimular a economia   

A experiência Austríaca klima:aktiv mobil  

Robert Stüssi +Karl-Heinz Posch (Coordenador 
da EPOMM) 

António Crisóstomo Teixeira, Presidente do IMTT 

Secretário de Estado dos Transportes 

Robert Thaler – Lebensministerium – Viena  

10h45-11h15 Gestão de Mobilidade: evolução e experiências desde 1990 Bart Desmedt – TRAJECT – Gent  

11h15-11h45 Encontros – feira de projectos - café Foyer + Salão Macau 

11h45-12h20 Projecto Europeu Max  Karl-Heinz Posch – AMOR – Graz  

12h20-13h00 “Café Concerto” + Debate Todos os oradores da manhã 

13h00-14h30 Encontros – feira de projectos (almoço livre) Foyer + Salão Macau 

14h30-14h55 
Integração de planeamento dos usos do solo e Gestão da 
Mobilidade no planeamento de um grande gerador de tráfego: 
o caso de Sihlcity em Zürich 

Roberto Tommasi – Synergo – Zürich  

14h55-15h20 Pacto da Mobilidade para cidades:  O caso de Barcelona Ángel López – Barcelona  

15h20-15h50 Distribuição urbana (micro-logística urbana c/veículos limpos)  Jacques Mollard - La Rochelle (França) 

15h50-16h30 Partilha/Transportes: Estamos no bom caminho? Eric Britton - New Mobility Agenda/ World Streets 
– Paris  

16h30-17h00 Encontros – feira de projectos - café Foyer + Salão Macau 

17h00-18h15 

“Café Concerto” + Debate 

Apresentação da EPOMM+ 
Lançamento da rede “CIDADES MÓVEIS” 
REDE PORTUGUESA DE GESTÃO DA MOBILIDADE 

 
Governo + IMTT + Cidades + Oradores  
Convidados especiais + Peritos 
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18h15-19h00 Porto de Honra Foyer + Salão Macau 



ROBERT STUSSI, COMISSÁRIO DA CONFERÂNCIA 9 TERRITÓRIO, ACESSIBILIDADE e GESTÃO DE MOBILIDADE  ROBERT STUSSI, COMISSÁRIO DA CONFERÊNCIA 

CIVITAS EM PORTUGAL 

PERÍODO TEMA  

09h00-09h30 Recepção + café – feira de projectos  Entrada + Foyer + Salão Macau 

09h30-10h00 
ABERTURA 

   INTRODUÇÃO CIVITAS 

António Crisóstomo Teixeira, Presidente do IMTT  

Representantes das cidades de Coimbra, Funchal e Porto 

Bruno Pereira, Vice-Presidente da C.M. Funchal + PAC CIVITAS,  

Robert Stüssi 

10h00-10h30 COIMBRA  

10h30-11h00 FUNCHAL  

11h00-11h30 Encontros – feira de projectos - café Foyer + Salão Macau 

11h30-12h00 PORTO  

12h00-13h00 
MESA REDONDA 

ENCERRAMENTO 

Cidades CIVITAS +  
Rede CiViTAS - Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Funchal, Porto, VN de Gaia 
Coordenador da rede CiViTAS Espanha/Portugal - Burgos 

13h00 Feira de projectos (Almoço livre) Salão Macau 

REUNIÃO 3 CIDADES CIVITAS  
+ membros portugueses da rede CiViTAS  15h00-17h00 

Temas: Medidas e acções - Avaliações – Disseminação, etc. ABERTO A INTERESSADOS 

Q
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09h30-13h00 EPOMM BOARD MEETING  
Sala Nova Deli 
Reunião privada 
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Paises membros da EPOMM Paises com iniciadores EPOMM 
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FEIRA DE PROJECTOS 

 

Casos de Boas Práticas na Área da Acessibilidade, Gestão da Mobilidade e Transportes 

 

� São desejáveis casos de projectos já implementados nas temáticas do Congresso, que se destaquem pela sua 

inovação e enquanto modelo de boas práticas; 

 

� A apresentação deve ser objectiva e realçar os conteúdos e benefícios dos projectos.  

�  Os interessados poderão trazer «cartazes», de preferência em formato A0 , e/ ou  material de divulgação para 

distribuir – panfletos, brochuras, etc. sobre os casos apresentados; 

� A feira destina-se à promoção e divulgação de projectos e não de marcas ou empresas; 

� Exemplos de promotores: Cidades, Municípios, Operadores de Transportes, empresas, etc. 

� Todas as propostas deverão ser enviadas ao IMTT para validação e aprovação, de acordo com o limite disponível 

na sala. 

 

� Data limite para confirmar participação e enviar maqueta do cartaz: 29 de Março; 

� Data limite para entrega do cartaz: dia 9 de Abril (sexta-feira) 

� Para esclarecimentos, informação e envio de propostas: conferenciamobilidade@imtt.ptE 

 


