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ENVOLVE-TE NO CIVITAS!

BEM-VINDOS A

Junta-te à CIVINETS –
a nossa rede nacional
– para colaborares com
outras cidades do teu
país que partilham a
mesma visão sobre
mobilidade sustentável

Reúne a tua experiência
em Grupos Temáticos
correspondentes a dez áreas
temáticas da mobilidade
urbana sustentável

Partilha ideias
e contribui para
influenciar a agenda
urbana na conferência
anual do Forum
CIVITAS

CONTACTOS

Vence um prémio
CIVITAS pelo
teu pioneirismo
na mobilidade
sustentável

Junta-te a mais de 250
outras cidades na Rede
do Forum CIVITAS para
beneficiares de apoio, na
definição de políticas, no
acesso a financiamentos
e na partilha de
informação

Os projetos de investigação e desenvolvimento, sob a alçada CIVITAS 2020, pretendem promover novos
conhecimentos ou explorar a exequibilidade de novas ou melhoradas tecnologias, produtos, processos,
serviços ou soluções relacionadas com os transportes. Para este propósito podem incluir investigação
de base ou aplicada, desenvolvimento e integração tecnológica, testes, validações e demonstrações
em pequena escala ou atividades piloto, visando demonstrar a exequibilidade técnica de soluções de
transporte urbano melhores e mais limpas. Para saber mais sobre os mais de 10 projetos de investigação e
desenvolvimento, visite: www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPs-Up ESTÃO A
PRODUZIR DIVERSOS RELATÓRIOS TÉCNICOS E OUTRAS ESTRATÉGIAS PARA PROPICIAR UMA NOVA
PERSPETIVA SOBRE O PLANEAMENTO PMT/SUMP
Todos estes documentos encontram-se disponíveis
gratuitamente e podem ser descarregados a partir dos
websites:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Visita cidades por toda a
Europa para beneficiares das
oportunidades de formação e
das visitas de estudo

Cleaner and better transport in cities
S U M P S - U P

PROSPERITY

CONTACTA O CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS
SUMPs-Up
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Advertência Jurídica
A responsabilidade pelo conteúdo desta publicação é dos autores e não
reflete necessariamente a posição da União Europeia. A Comissão Europeia não é responsável pela utilização que possa ser feita da informação
contida nesta publicação. Todas as imagens utilizadas foram disponibilizadas pelos respetivos parceiros (salvo quando contraindicado) e a sua
reprodução nesta publicação foi devidamente autorizada.

CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPs-Up são
financiados pelo programa de investigação e inovação Horizonte 2020, da União Europeia, ao abrigo
dos acordos Nº 690636 (PROSPERITY) e Nº 690669
(SUMPs-Up).
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APOIANDO AUTORIDADES LOCAIS E NACIONAIS PARA
MELHORAR A QUALIDADE E A ACEITAÇÃO DOS PLANOS
DE MOBILIDADE E TRANSPORTES (PMT/SUMP)
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
CIVITAS PROSPERITY e CIVITAS SUMPs-Up são membros da Plataforma Europeia para os planos de mobilidade
e transportes (PMT/SUMP)
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PORQUÊ PMT/SUMP?

COMO APOIAR OS PMT/SUMP

O QUE OFERECEMOS

CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPs-Up VÊEM A NECESSIDADE
DE UM PLANEAMENTO DA MOBILIDADE MAIS SUSTENTÁVEL E
INTEGRADO

CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPs-Up ENCORAJAM OS GOVERNOS NACIONAIS E REGIONAIS A APOIAREM OS PMT/SUMP

CIVITAS PROSPERITY E CIVITAS SUMPs-Up OFERECEM APOIO ÀS
AUTORIDADES LOCAIS E NACIONAIS SOBRE PMT/SUMP

Os técnicos responsáveis pelo planeamento da mobilidade urbana
sustentável (bem como os decisores políticos) são confrontados com
múltiplas, por vezes contraditórias
necessidade, tais como:
▪▪ Preservar a elevada qualidade de
vida e uma economia próspera;
▪▪ Reduzir congestionamentos e
poluição enquanto se mantém a
acessibilidade
▪▪ Assegurar mobilidade para todos,
mas com recursos financeiros
muito limitados
Também existem assuntos mais
vastos estreitamente associados
à mobilidade, tal como a saúde
pública, as alterações climáticas, a dependência petrolífera e

São as cidades que desenvolvem e implementam os PMT/SUMP, mas a experiência em países como a Eslovénia,
Espanha, França e Bélgica, demonstra
que o apoio dos Governos nacionais e
regionais é uma medida de encorajamento fundamental para as cidades.
Em muitos países ainda existe um hiato
entre a visão dos Governos nacionais e
locais sobre os PMT/SUMP – um hiato
que o CIVITAS PROSPERITY e o CIVITAS SUMPs-Up pretendem colmatar.
Para alcançar este objetivo os projetos
irão aproximar ambos os patamares de

Formação e Apoio

a poluição atmosférica e sonora. Particularmente nas áreas urbanas, os
atuais motores do crescimento económico, a resolução destas questões
é um desafio.
Um PMT/SUMP é uma via para responder a estas questões e necessidades, assegurando a participação
da população local num processo de
tomada de decisão que visa promover uma cidade com elevada qualidade de vida, menos congestionamentos e menos poluição.
Este é o ponto de partida e a
principal razão de ser dos
projetos europeus CIVITAS
PROSPERITY e CIVITAS
SUMPs-Up.

governação através de encontros entre
pares; através task forces nacionais;
e pela promoção da interação entre o
patamar nacional e as cidades à medida que estas avançarem com os seus
PMT/SUMP.
Ao alavancar a cooperação interna e
entre Estados-Membro da União Europeia, o CIVITAS PROSPERITY e o
CIVITAS SUMPs-Up estão a reduzir as
barreiras a uma mobilidade urbana integrada e energeticamente mais eficiente,
que não seria alcançável sem esta cooperação.

Tire partido do importante pacote de formação e apoio em PMT/SUMP preparado
especialmente para autoridades locais.
Este pacote inclui webinars, blogs, material de formação, sessões de formação e
muito mais.

Workshops para Troca de Experiências

O contacto pessoal é uma componente
essencial da rede que procuramos promover e como tal proporcionamos um
conjunto de workshops nacionais e internacionais para troca de experiências.

Conferências Europeias PMT/
SUMP

A Conferência Europeia anual sobre PMT/
SUMP é o ponto de encontro para a comunidade europeia de técnicos, decisores políticos e académicos debater os
temas chave, apresentar os últimos desenvolvimentos em planeamento da mobilidade e partilhar ideias e experiências.

Desenvolvimento de Produtos
Inovadores

Os projetos irão desenvolver produtos
inovadores para ajudar as cidades a pro-
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moverem PMT/SUMP de alta qualidade.
Isto inclui o desenvolvimento ou o aprofundamento dos programas nacionais de
PMT/SUMP, a publicação de guiões práticos, a disponibilização e atualização dos
instrumentos mais atuais e muito mais.

Ferramentas e Metodologias

As ferramentas e metodologias para o
desenvolvimento de PMT/SUMP serão
melhoradas com o contributo das autoridades de planeamento que identificarão
e testarão soluções inovadoras para o
planeamento da mobilidade urbana sustentável, as abordagens tradicionais dos
PMT/SUMP ao planeamento de transportes e acompanharão e coordenarão os
Governos locais e regionais na preparação e implementação dos SUMP.

Financiamento

O Financiamento irá permitir reunir especialistas para as diversas atividades do
projeto e também permitir aos representantes das cidades participarem nas atividades de formação e apoio aos PMT/
SUMP. Vários convites à apresentação
de propostas serão lançados ao longo do
projeto.

