Fórum Global EcoMobilidade

Reinventar a mobilidade urbana.
Mudar a forma como nos movemos e vivemos
a cidade.
16 Setembro 2016 | 9h30
Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada

As cidades são há muito a base geográfica e social das civilizações e nelas reside grande parte da população mundial. Por isso,
enfrentam atualmente desafios diversificados e exigentes, onde se destaca a forma como as pessoas se deslocam e os bens são
transportados. A mobilidade urbana é assim um importante pilar no desenvolvimento das cidades, que contribui decisivamente para
o seu funcionamento eficiente e para a qualidade de vida dos seus habitantes.
Contudo, a atual organização territorial e social das cidades tem-se traduzido em necessidades crescentes de deslocação e em
alterações profundas nos padrões de mobilidade da população urbana, transformações nem sempre acompanhadas pela
diversificação da oferta de soluções de transporte.
Congestionamento, poluição do ar e sonora, elevado consumo de energia, emissões de CO2, apropriação excessiva do espaço
público pelo automóvel, sinistralidade rodoviária e a consequente diminuição da atratividade das cidades como espaços acessíveis,
de socialização e usufruto de todos, são problemas do quotidiano de muitas cidades que urge debater e resolver.
No Fórum Global EcoMobilidade, dois prestigiados oradores, Konrad Otto-Zimmermann e Gil Peñalosa, irão apresentar e partilhar
soluções criativas e inovadoras para responder com sucesso a estas questões em diferentes cidades de todo o mundo, que se
tornaram simultaneamente vibrantes, dinâmicas, saudáveis e acessíveis. Soluções inspiradoras para a distribuição mais equitativa
do espaço público e promoção dos modos de transporte sustentáveis e eco-eficientes, que possibilitaram uma melhor fruição da
cidade e o desenvolvimento da actividade económica. Nesta oportunidade será também apresentada a iniciativa “Menos um carro”,
um movimento a favor de uma mobilidade urbana mais sustentável, que tem como objetivo convidar os cidadãos a repensar o uso
quotidiano do automóvel na cidade e debater alternativas mais saudáveis e eco-eficientes.
Este encontro é organizado pela Câmara Municipal de Almada, Agência Municipal de Energia de Almada, Câmara Municipal de
Lisboa, Movimento Menos um Carro e a EcoMobility Alliance, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2016.

INSCRIÇÕES (participação gratuita, mas com inscrição obrigatória)
AGENEAL, Agência Municipal de Energia de Almada
Contacto: Dulce Lopes | Tel.: 21 272 23 80 | e-mail: dulce.lopes@ageneal.pt | www.m-almada.pt/ambiente
A Conferência tem tradução simultânea Inglês/Português.

PÚBLICO-ALVO
Autarquias; Governo Central; Operadores de Transportes; Agências de Ambiente, Energia e de Desenvolvimento;
ONG’s; Universidades; Estudantes e outro público interessado.

LOCAL

Organização:

Teatro Municipal Joaquim Benite | Av. Professor Egas Moniz, 2804-503 Almada | Tel: 21 273 93 60
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PROGRAMA
9h30 – 10h00

Receção dos participantes
Pequeno-almoço light com produtos locais, produzidos na Cozinha Partilhada de Almada

10h00 – 10h25

Abertura e boas vindas
Joaquim Estevão Judas, Presidente da Câmara Municipal de Almada
Carlos Manuel Castro, Vereador da Segurança e Proteção Civil, Relações Internacionais e Mobilidade de
Proximidade da Câmara Municipal de Lisboa
José Mendes, Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente

10h25 – 10h45

Sessão 1: Movimento Menos um carro

Por uma mobilidade nacional mais sustentável
Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Diretivo da APA, Agência Portuguesa do Ambiente

Assinatura Manifesto “Menos um carro”
Parceiros nacionais
10h45 – 11h45

Sessão 2: A Cidade dos 8 aos 80

8 ideias e soluções inspiradoras para reinventar as cidades e a mobilidade urbana:
uma cidade dos 8 aos 80
Gil Peñalosa, Presidente da 8 80 Cities
11h45 – 12h05

Active Break: pausa para pedalar e degustar produtos locais

12h05 – 12h45

Sessão 3: A EcoMobilidade nas Cidades

EcoMobilidade: uma visão para o presente e futuro das nossas cidades
Konrad Otto-Zimmermann, Director Criativo da Urban Idea
12h45 – 13h15

Debate
Moderação
Francisco Ferreira, Presidente da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável

Organização:

13h15

Encerramento
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Gil (Guillermo) Peñalosa, Fundador e Presidente, Associação 8 80 Cities
Gil Peñalosa é um apaixonado por cidades inclusivas, aconselhando decisores e comunidades sobre
como criar cidades vibrantes e saudáveis para todos, independentemente da idade, origem social,
económica ou étnica. Nos últimos 8 anos, trabalhou em mais de 200 cidades diferentes nos seis
continentes.
O seu foco incide sobre a conceção e utilização de ruas e parques verdes como grandes espaços
públicos, e a relevância da mobilidade sustentável, a marcha a pé, a bicicleta e os transportes públicos
na criação de cidades vibrantes, dinâmicas, saudáveis e acessíveis.
É fundador e Presidente da organização sem fins lucrativos “8 80 Cities”, sediada em Toronto, no
Canadá, e um orador reconhecido internacionalmente, devido ao seu pragmatismo e paixão.
Preside ao conselho do World Urban Parks e colaborou com a empresa dinamarquesa Gehl Architects, como especialista em
mobilidade urbana e participação pública. É membro do conselho de administração da City Parks Alliance e é um consultor sénior
para a StreetFilms NY, American Trails e America Walks.
Possui um MBA pela Anderson School of Management da UCLA, onde recentemente foi escolhido como um dos "100 Alumni mais
inspiradores" na história desta universidade. Em 2014 foi-lhe atribuído um Doutoramento Honoris Causa pela Faculdade de
Arquitectura Paisagista e Urbanismo da Universidade Sueca, SLU.
Contribuiu para a redação das publicações Enabling Cycling Cities: Ingredients for Success – CIVITAS, Europa; Facilities for
Cyclists – Copenhaga, Dinamarca e Resilient Sustainable Cities, Melbourne, Austrália.

Konrad Otto-Zimmermann, Director Criativo, The Urban Idea GmbH
Konrad Otto-Zimmermann foi pioneiro na defesa dos modos suaves nas cidades, tendo iniciado e gerido o
projecto “Cidade Amiga da Bicicleta”, desenvolvido na Alemanha entre 1978 e 1984, e criado o conceito de
"Umweltverbund" em 1986, cuja designação internacional “EcoMobility" veio a ser adoptada em 2007.
Fundou a Aliança Global para a EcoMobilidade (Global Alliance for EcoMobility) e promoveu os Festivais
Mundiais de EcoMobilidade de Suwon (República da Coreia, 2013), de Joanesburgo (África do Sul, 2015) e de
Kaohsiung (Formosa), a realizar em 2017.
Foi Secretário-Geral, do ICLEI - Governos Locais para a Sustentabilidade, a maior associação mundial de cidades e governos
locais, com mais de 1.100 membros dedicados ao desenvolvimento urbano sustentável.
É actualmente o Director Criativo da The Urban Idea GmbH, sediada em Friburgo, na Alemanha, um pequeno grupo de estúdios
que apoiam e criam acções de inovação urbana.
Formado em Engenharia e Urbanismo, possui também um Mestrado em Administração Pública.

Organização:

É autor, editor ou co-editor de 15 livros e de centenas de artigos e foi orador em inúmeros congressos, conferências, simpósios e
sessões de formação sobre cidades sustentáveis, planeamento e gestão ambiental em cidades, Agenda Local 21, eco -mobilidade,
construção sustentável, compras sustentáveis, resiliência urbana e adaptação das cidades às alterações climáticas.

Fórum Global EcoMobilidade

Reinventar a mobilidade urbana.
Mudar a forma como nos movemos e vivemos
a cidade.
16 Setembro 2016 | 9h30
Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada

COMO CHEGAR?
Os participantes poderão utilizar gratuitamente todos os modos de transporte público que servem o
Concelho de Almada no dia da Conferência, apresentando o comprovativo da inscrição.
De transportes públicos:
Metro Sul do Tejo: paragem S. João Baptista (Assegura ligação aos barcos em Cacilhas e ao comboio)

Autocarro: TST n.º 101, 124, 125, 126, 127, 152, 160, 176
De automóvel:

+

Parque de estacionamento recomendado: Praça São João Baptista

O acesso por Automóvel faz-se pela A2 – Rotunda do “Centro Sul” (Saída Almada), seguindo pela Av. Bento Gonçalves e
descendo a Av. Dom Nuno Alvares Pereira, até à Praça São João Baptista, onde se deve voltar à direita. Esta Praça é servida por
um Parque de Estacionamento subterrâneo.

Organização:

APOIOS E PARCEIROS INSTITUCIONAIS:

