


O que apresentaremos? 

1. Como nasceu a CityMobilNet? 

2. Qual o objetivo da rede? 

3. O que conseguimos? 

4. Quais os benefícios das redes de cidade? 

5. Esta história terá continuidade? 



1. Como nasceu a CityMobilNet? 



Objetivos 
Inteligente 
Sustentável           crescimento 
Inclusivo 

Partilhar conhecimento e boas práticas 

URBACT 
Objetivos 

Para melhorar a capacidade das cidades para 
gerir políticas urbanas de maneira integrada 
e participativa 

Para melhorar a definição das políticas 
urbanas sustentáveis  

Para melhorar a implementação das 
estratégias e atuações urbanas 

Garantir o acesso ao conhecimento e Know-
how sobre todos os aspectos do desenvolvi-
mento urbano sustentável 

«Permitir as cidades trabalhar conjuntamente no desenvolvimento 
de soluções integradas para desafios urbanos comuns»  



2. Qual o objetivo da rede? 

• Perceber os problemas do desenvolvimento do transporte 

• Definir uma estratégia integrada para resolução dos desafios de 

das cidades 

• Aprender uns com os outros: trocar experiências e conhecimento 

e com isto capacitar-se 

• Capacitar-se com novos métodos e ferramentas para o 

desenvolvimento dos planos 



2. Qual o objetivo? 

→ Desenvolvimento da Mobilidade Sustentável num horizonte de 10 

– 15 anos 

→ O modelo: 

 Sustainable Urban Mobility Plans 

http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept




2. Expetativas 

• Adaptar o processo do PMUS à realidade local 

• Compreender o processo de desenvolvimento da 

mobilidade e o seu estado atual 

• Aprender com os restantes parceiros de rede 

• Obter apoio para uma participação eficiente e 

profícua 

• Apoio no relacionamento com os mais importantes 

stakeholders 

• Aprendizagem de metodologias para aplicação no 

processo de desenvolvimento do PMUS 

 



3. O que se atingiu? 

• 11 Planos de Ação Integrada 

→ 6 PMUS completes (incluindo Braga) 

→ 5 Planos de Ação Integrada e o planeamento para 

a finalização do PMUS 

• 9 cidades e 2 regiões com conhecimento e maior 

capacitação no que respeita a: 

• Processo de planeamento integrado 

• Participação pública 

• Desenvolvimento de Mobilidade Integrada 



2025 

BRAGA 

MOBILIDADE 

 

INCLUSIVA 

SUSTENTÁVEL INTELIGENTE 



35%                                         46%                                        21%

2001                             2011                     FORECAST 2025

+ + 12%                                          20%                                       20%

27%                                         18%                                         24%

19%                                          12%                                        24%

1%                                          1%                                        11%

47% 66% 41%
-25%

+10%



VISÃO ESTRATÉGICA PARA A PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, INCLUSIVA E INTELIGENTE 



GESTÃO INTEGRADA DAS SOLUÇÕES PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 







4. Quais os benefícios das redes de cidade? 

• Troca de conhecimentos: Os parceiros aprenderam uns com os outros, 

discutindo e resolvendo os seus problemas e desafios 

• Input: Novas iniciativas e metodologias para o desenvolvimento da 

mobilidade sustentável e do seu planeamento 

• Experimentação: Teste de soluções 

inovadoras 

• Gamificação: Utilizar estratégias de jogos de 

forma a motivar os parceiros a atingir um 

objetivo 

• Continuidade = Confiança = Melhor 

cooperação 



Métodos em destaque: 

• Mercado-DAR-RECEBER: um Mercado de conhecimento onde se  pede que 

cada um traga as suas experiências, selecionando as perspectivas mais 

interessantes dos restantes e discutindo-as em detalhe. 

• Silent Whispers: Recolha de propostas 

inspirada no jogo de crianças “telefone sem 

fio”: cada um traz uma questão para a mesa 

que será respondida por escrito por cada um 

dos elementos do grupo. 

• Jogo de Cartas: Criar e promover a 

interralação das ações e o seu impacto, 

através da gamificação. 

4. Quais os benefícios das redes de cidade? 



Muitas outras formas de dinamização! 
COCD, reuniões do grupo local URBACT ,“story telling“, 

apresentações aos executivos locais, criação de um plano de 
ação, peer-reviews 

 
E o sempre útil WORLD CAFE. 

 



5. Esta história terá continuidade? 

• Plano: 

Finalizar os 5 Planos de Ação das 5 cidades, para os 

tornar em verdadeiros PMUS. 

• Implementação: 

Planeamento detalhado e inicio de medidas para 

implementação do PMUS, incluindo aspetos financeiros 

• Outras redes de cidades: 

Participação conjunta em redes, parcerias e Projetos para 

maior desenvolvimento da mobilidade urbana: 

Park4SUMP, EU Urban Agenda, … 

 



PERGUNTAS?! 

L'heure des questions Doba vyhrazená pro otázky 

Turno de preguntas 

Spørgetid 

vragenuurtje 

Kyselytunti 

H ώρα των ερωτήσεων Kérdések órája 
Jautājumu laiks Czas na zapytania 

Klausimų valanda 

Hodina otázok 

Vprašanje časa 

Frågestund 

Momento delle domande 



Obrigado 


