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Parte I - Entrevista: Introdução à
formação
• Quem é quem?
• Quais são os backgrounds dos
•

•
•

participantes e qual é a relação deles
com o TUM?
Quais são as expectativas desta
formação?
Qual é o objetivo desta formação e o
que queremos alcançar?
O que será feito nesta formação?
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Quem é
quem?

Parte II - Definição e tendências do transporte urbano
de mercadorias e compreensão dos problemas
urbanos no transporte de mercadorias
•

Transporte comercial: Qualquer movimento de mercadorias e pessoas para fins
comerciais e negócios
Transporte
Transporte
imaterial

Transporte material
Transporte de passageiros

Telefone, fax,
transmissão de
dados

Transporte
privado de
passageiros

Transporte de mercadorias

Transporte comercial

Viajante, compras, Transporte
transporte de
comercial de
lazer, ...
passageiros

Serviço de
transporte

Transporte de
mercadorias

transporte
TUM

Transporte privado /
commercial
movimento de
de
remoção?
mercadorias
(Compras)

CEP = Courier, Express, Package Services
e.g.
Germany
CL
= inCity
Logisticsin urban areas:
85%
CT
= Passenger
Commercial Transport,
Transport 15% goods transport (km) traffic performance
HDV
Heavy Duty
Vehicles34% commercial transport (km) traffic performance
66%=Private
Transport,
UFT = Urban Freight Transport
75%= Private
Transport,
25% commercial transport (trips) traffic volume
ULC
Urban Logistic
Center
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Arndt 2013

Volume de transporte comercial
urbano
Tendências com o aumento do transporte comercial
• Mudança de procura espacial
• Novas exigências em tempo hábil na procura por transporte - preferência por estradas e
camiões
• Aumento da complexidade dos serviços logísticos
Bens entregues

Ø 1/3 de todo o transporte nas cidades
[KiD 2010]
(tkm)
Passenger
commercial
traffic
22%

Other urban
traffic
66%
Commercial
transport
33%

Quota de
transporte
comercial?
Freight
transport
12%

Bens entregues para distâncias cobertas T = T (dist) 2 Exemplo Itália 2010
Fonte: Marinov 2013

▪ Quota principal do transporte de mercadorias nas estradas
▪ O transporte rodoviário tem alta quantidade de impactos
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Algumas origens e tendências no TUM em detalhes ... e impactos ambientais

CEP = Courier, Express, Package Services
CL = City Logistics
CT = Commercial Transport
HDV = Heavy Duty Vehicles
UFT = Urban Freight Transport
ULC = Urban Logistic Center
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Novos conceitos
de produção
▪ Novo design da cadeia de suprimentos
▪ Redução da profundidade de produção
▪
▪
▪
▪

interna (outsourcing)
Segmentação de produção (montagem de
fabricação)
Introdução da filosofia just-in-time
Fonte modular única (fornecedor de
componentes de redução e encaminhador)
REC (resposta eficiente do consumidor)

Produção de lugares de carro
modelo em cascata
matéria prima
partes
componentes

módulos
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carro
(montage
m final)

Lugares de
carro de
exemplo de
entrega
just-in-time

E-Commerce
Share of online trade in diff. trade cat. in Germany

▪ Def .: suporte ICT de processos de
negócios, e-procurement e comércio online
Comércio on-line
• Crescimento rápido: ~ 1/5 de todo o
comércio a retalho no segmento não
alimentar (HDE-Online-Monitor 2016)
• Variações crescentes: distribuição mista
• Encomendas on-line depois, retirado de lojas
• Mostrar quartos em seguida, pedidos on-line
• Compras clássicas
• Mistura de materiais como em lojas de
jornais com serviços de encomendas, etc.
• Futuro: lojas multifuncionais com todos os
canais de distribuição

Moda
Joalheria e Relógios
Electro
Centro de construção e jardim
Vivo
Escritório e artigos de
papelaria
Passatempo
Bens de conveniência em
movimento rápido
Saúde e bem estar
Venda a retalho residual

▪ Comércio on-line em Bil. Euro (sem
▪

FMCG)
Compartilhamento do comércio on-line
de todo o mercado on-line e off-line (sem
FMCG)

Source: Vidyasekar, Archanria: Futures of Urban Logistics, Internationales Verkehrswesen (65) 2,2013; p. 25
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Aumento de entrega com base no
comércio on-line
Situação de entrega
desde o aumento do
comércio on-line

Situação de entrega antes do
comércio on-line aumentou

Centro
urbano

ULC 1

Centro Comercial
Urbano

Centro
urbano

Centro da cidade de
retalho

Centro da
cidade de
Quelle: Aufbruch auf der letzten Meile – Neue Wege für die städtische Logistik, pwc
Deutschland 2017
retalho

ULC 1

Centro Comercial
Urbano

Residências
particulares

Air
CEP market and the transport sectors in Germany
transport
Aumentando o número de serviços de entrega
Traffic volume 2000=100
CEP
▪ Mais empresas CEP2
▪ Correios de bicicleta de carga
Aumento do mercado CEP 1 (linha laranja) mais tráfego
▪ Entrega privada / entrega sob procura
rail
(Postmates, entregas Uber,…)
road
▪ … Mais e entregas mais rápidas
▪ Amazon Prime Now 2h
1
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1 Urban
2

Logistic Center
Courier, express, package services

Consequência: Aumento das viagens
vazias em toda a quilometragem?
Exemplo para a Alemanha: quota de km vazios no total de milhas

(Quelle: BAG)

10

Emissões de CO2 no interior urbano
Emissões de CO2 no interior
urbano
Autocarros
Outras

Outros Veículos de serviço público:
1,2% - Veículos comerciais <= 2,0t:
2,0%
Veículos pesados ??> 12t: 3,0%

Carros
Camiões: 5,3%

Desempenho de condução interior urbano
Outras
Autocarros

veículo
comercial

Veículos ligeiros: 6,8%
Carros
Veículos de carga <= 12t: 1,2%
Veículos pesados> 12t: 0,8%
Camiões: 1,1%

Fonte: Martyn Douglas 2016; Data for 2014, TREMOD 5.61 (09/2015)
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Emissão de carbono e tráfego
▪ Forte crescimento das emissões de
carbono relacionadas ao tráfego

▪ Crescimento proporcional no transporte de
mercadorias
Emissões de GEE por sector e por objetivos (UE-27) desenvolvimento de 1990 a 2011 em%; 1990 = 100%
Emissões de GEE
relacionadas ao
tráfego

Ttráfego
2011: +28%

Meta da
UE 2030

energia

Emissões específicas de CO2 no transporte de
mercadorias em g / tkm

camião

Outros setores

tráfego

OECD 2015

famílias

indústria

Meta da
UE 2050
navio
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Caminho de ferro

Emissão de óxido de nitrogênio tráfego urbano interno
Tráfego urbano interno de emissão de NOx
Autocarros

Outras

Veículos ligeiros: 8,0%
Veículos com taxas? <=
12t: 5,5%
Veículos pesados ??>
12t: 8.0%

Carros

Camiões: 11%

Desempenho de condução no centro urbano
Outras
Autocarros

veículo
comercial

Veículos ligeiros: 6,8%
Carros
Veículos de carga <= 12t: 1,2%
Veículos pesados> 12t: 0,8%
Camiões: 1,1%
Fonte: Martyn Douglas 2016; Data for 2014, TREMOD 5.61 (09/2015)
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Partículas & Escape de Diesel tráfego urbano interno
Tráfego urbano interno de emissão de partículas e diesel
Autocarros
Outras

Veículos ligeiros: 19,4%

Veículos com taxas? <=
12t: 4,0%
Veículos pesados ??> 12t:
4,1%
Camiões: 5,4%

Carros

Driving performance inner urban
Outras
Autocarros

veículo
comercial

Veículos ligeiros: 6,8%
Carros
Veículos de carga <= 12t: 1,2%
Veículos pesados> 12t: 0,8%
Camiões: 1,1%
Fonte: Martyn Douglas 2016; Data for 2014, TREMOD 5.61 (09/2015)
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Partículas & Escape de Diesel
▪
▪
▪
▪

Poeira fina, escape de diesel
Carcinogénico
Os camiões costumam ter motores a diesel
Problema crescente

Tráfego de mercadorias com emissões de
partículas em g / km

Carros de passageiros e camiões partilham
emissões de PM10 de uma rua principal em Berlim

camiões

Tráfego
local

Emissão
regional

carros

Emissão urbana

Apenas veículo comercial ligeiro urbano:
Quota emissão de NOx (óxido de nitrogênio): 8%
Quota de emissão de partículas (PM10): 28%
Fonte: TREMOD 5.53; Values of 2003
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Emissão de ruído
Perturbação do ruído notado
(Partilhar "pelo menos algo incomoda")
Fontes de ruído

quota

Tráfego da rua

54%

Vizinhos

40%

Indústria e comercial

21%

Tráfego aéreo

21%

Ferrovia

17%

Source: BMUB/UBA: Umweltbewusstsein in Deutschland 2014
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Emissão de ruído a 50 km / h

Carros

Veículos de carga

Custos de infraestrutura = custos
esquecidos!
Modernity (former investment cost to real
value now)

Modernity Change Infrastructure na Alemanha 1980 a 2007
Estradas e Pontes

A procura de
investimento para as
pontes rodoviárias
alemãs 2013-2020:1
bilhão € por ano!Arndt 2013
http://www.difu.de/projekte/2012/ersatzneubaukommunale-bruecken.html

Abrasão das estradas

todo o tráfego
Canais
aeroportos

Caminhos de ferro
portos interiores

estradas e pontes
portos marítimos

Fonte: ProgTrans AG, Basel 2009, from: Ralf Pagenkopf, GF Straßen.NRW (Pres. at BPPP, July 2013)
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1 camião (24 t) = 10.000 carros (1,4 t)
1 camião (40 t) = 25.000 carros (1,4 t)

Problemas causados pelo tráfego
comercial urbano
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

solução eEmissões de poluentes
Poluição sonora
veículos?
Perigo de acidente
Danos na infra-estrutura
Deficiências / barreiras para o fluxo de tráfego
Alto uso espacial e efeitos de separação
Prejuízo da paisagem urbana
Estrada como superfície econômica :

Dornier Consult

o Estrada como instalação de armazenamento
o Nós de logística na estrada
o Dump road? (36% da operação de abastecimento e recolha? No espaço público da
rua)
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Dornier Consult

Dornier Consult

Problemas para o transporte
comercial
▪ Problemas de entrega pelo desígnio do lado de
estrada
▪ Paragens de transportes públicos
▪ Faixas de estacionamento
▪ Não há possibilidades de carga e descarga
para veículos de entrega
▪ Param em segunda fila
▪ Param em áreas de cruzamento,
entroncamento ou semáforo, bem como nas
calçadas
▪ Restrições estruturais no espaço da rua
▪ Barreiras por locais de construção no espaço
da estrada
▪ Alto volume de tráfego durante novos projetos
de construção
▪ Logística no espaço da estrada
▪ Conflitos com outros usuários da via
▪ …
▪ ... muitos tópicos, muitas tarefas ...

Dornier Consult

SenStadt
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Principais problemas do TUM na
sua cidade?
• Cada participante deve escrever 3 a 4 problemas em cartões vermelhos
• O formador irá agrupar estes num painel
• Em uma discussão no final da parte IV, vamos selecionar os 3 problemas
mais importantes no TUM como tópicos para 3 grupos de trabalho
Exemplos de problemas do TUM :
• Problemas de entrega da última milha e o impacto das áreas urbanas
• Problemas de emissão (poluição e ruído) dos veículos TUM de condução
de combustíveis fósseis
• Problemas de carregamento ao parar em faixas secundárias e uso
indevido da zona de carga

→ Problemas com o TUM
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Pausa 15 min

Pausa
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Parte III - Solução para o transporte
urbano de mercadorias
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Processo de planeamento,
stakeholders
▪ Considere partes interessadas específicas
e campos de políticas no TUM

Clientes

Empresas
Divergência
de interesses

Município

▪ Integração em todas as etapas do processo de planeamento é necessária
▪ Integração em todos os planos e níveis de planeamento são necessários: nacional,
regional, local; informal (planos de uso do solo, planos de transporte) e formal (planos
detalhados, ...)
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Campos de ações dos municípios para reduzir o tráfego na entrega
▪ Promoção de veículos e conceitos de entrega com
baixas emissões, por ex. áreas restritas como zonas
ambientais
▪ Implementação ou suporte de navegação de rota
coordenada, por ex. usando sistemas ITS para otimizar
os tours de entrega
▪ Instalação de zonas de carga para veículos de entrega,
transporte comercial é essencial para uma cidade
▪ Suporte de cooperação de recetor, e partilha de
plataforma (rampa de entrega), aquisição comum
▪ Apoio da cooperação com fornecedores (City-logistics
2.0)
▪ Iniciar plataformas de consultoria para problemas de
transporte comercial
▪ Implementação de concessões de área para entrega
▪ Soluções geralmente de baixo custo!
Fonte: Arndt, Wulf-Holger (2015), Funktion und Gestaltung von Haupt(verkehrs)straßen mit Schwerpunkt Innenstadt,
Berlin (Difu-Impulse, Bd. 3/2015)
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Veículos elétricos
▪ Redução de CO2: por ex. -11 até -13% na produção mista de
energia alemã agora
Vantagens de veículos elétricos no CT urbano:
▪ Desempenho do veículo longa vida
▪ Pequeno desempenho diário do veículo em CT
▪ Tráfego Stop and Go
▪ Viagens regulares
▪ Menos propenso a quebrar
▪ Baixo custo operacional
Carros
Veículos
ligeiros <= 3,5t
Veículos de
carga> 3.5t
Camiões

Autocarros de
viagem
Outras

Desempenho de condução diária em km / d

Motos

Impacto Climático
de veículos leves
no TUM

Participação das classes de veículos do desempenho
total diário do veículo no CT alemão (KiD 2010) (Arndt
2016)
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Desempenho de condução de vida (km)
Veículo diesel
Veículo de bateria (mistura de potência
média)
Veículo de bateria (energia eólica)
Gráfico : Aischinger 2015

Setores econômicos

Quartis dos
desempenhos
diários da
estrada no
transporte
comercial após
indústrias?
(Arndt 2016)

Veículos elétricos
▪ Veículos elétricos = sem emissões locais, baixo
nível de ruído
▪ Veículos de entrega electro adaptados para servir
em zonas pedestres, áreas residenciais, ruas
estreitas…
▪ Mas considere o custo para as empresas no caso eles têm que renovar suas frotas inteiras
▪ Baixa oferta de e-veículo pesado!
▪ Exemplos sem subsídios na prática Gnewt Cargo,

© Cargohopper NL

London
• Cargohopper, Amsterdam

•
•

BSS, Nijmegen
Cargohopper English 11 min:
https://www.youtube.com/watch?
v=lRqKOztzLDs

UPS, Hamburg

© Gnewt Cargo Ltd.
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Mudança modal
Mudar de ... para ...?
Camiões / Carros
Caminhos de ferro
Motos
Andara pé

www.cyclelogistics.eu: ~50% de
transporte urbano de mercadorias poderia
ser entregue de bicicleta

▪

O uso de bicicletas de carga é
principalmente uma solução econômica
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Micro consolidação - última milha
logística
▪ Micro centros de consolidação em ambas as
direções: recolha e entrega
▪ Transporte em pacotes para os pontos de
transbordo por camião
▪ Entregando e recolhendo na área? Pela bicicleta de
carga
▪ Projects in many European cities, e.g.:
Bentobox Berlin,
SMILE Hamburg,
City2Share München

▪ Uma win win situation = custo neutro

▪ There may be costs for the ground

http://www.bentobox-berlin.de/citylog-projekt/
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Zona de Carga
▪

O transporte comercial tem uma função
de serviço altamente importante para as
cidades!

▪

Terceira posição mais alta depois de
emergência e transporte público

▪

Zona reservada nas bordas da estrada
para entrega e retirada de mercadorias
comerciais dos veiculos

O que é necessário?

•

Instalação da zona de carga com sinais
bem identificados

•

O estacionamento e a paragem devem
ser proibidos

•

Controle de estacionamento e paragem continuamente!

•

Mas uma solução de baixo custo
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Sistema de roteamento de
camiões
▪

Rotas designadas para camiões em ruas específicas para evitar o tráfego de HDV em
áreas residenciais

▪

Combinando com informações baseadas em navegação para operadores de mercadorias /
logística (por exemplo, em Dundee)

Fonte: Stadt Dortmund, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt and Stadt Hamm,
Stadtplanungsamt - Verkehrsplanung

▪

Veja os projetos „SMARTFREIGHT“ e „GOFER“ também
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Portagem para camiões pesados
▪ “Internalização” dos custos externos
▪ Todos os camiões (de 7,5 t) nas autoestradas alemãs e nas estradas
nacionais

Veículo comercial na Europa, cêntimos de euro por km

Abrasão (vibração) de estradas de
camiões

1 camião (24 t) = 10.000 carros (1,4 t)
1 camião (40 t) = 25.000 carros (1,4 t)

▪ Taxa de portagem alemã: ~ 15 Ct / km
▪ UBA: preço de portagem deve ser maior que 23,5 Ct / km incluindo
todos os custos ambientais: ~ 40 Ct / km
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Cidade Logística
▪ Fornecedores tentam agrupar suas entregas
▪ Intra-empresa e em redes
▪ Inter-empresa como fornecedor ou
cooperação de remetente
▪ Os primeiros modelos de CL em 1990
falharam devido à concorrência e alta procura
de coordenação que estavam a estabelecer
barreiras de cooperação para empresas no
mesmo nível da cadeia de fornecimento
▪ Barreiras decrescentes desde a digitalização
completa do fluxo de informação da mudança
de oferta: City logistic 2.0
▪ Mas as transações custam para as empresas
de entrega
▪ Municípios têm que definir um quadro de
apoio, incluindo restrições para promover a
cooperação entre fornecedores
Nationalatlas Verkehr
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Cooperação durante o período de
construção - Exp. Berlin Potsdamer Platz
▪ Uma enorme quantidade de material de transporte
teve que ser movida para longe do local da
construção

•
•
•
•
•

escavação 6 Mio. t
resíduos de construção 200'000 t
águas subterrâneas 14 Mio. m³
cimento 1,7 Mio m³
carga 2 Mio. T

▪ Grande desafio para organizar este transporte no
centro de uma capital como Berlim
▪ Uma gestão centralizada de logística de
construção foi criada como uma Parceria PúblicoPrivada (chamada: baulog)
▪ Controle de todos os transportes comerciais
(entrega e recolha de resíduos) do canteiro de
obras
▪ Ferroviária e navegação interior
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Cooperação durante o período de
construção da Potsdamer Platz Resultados
▪ Prognóstico: 42.000 km / dia de
camiões adicionais

▪ Devido ao conceito de quilometragem
reduzido a 1.300 km / dia
▪ 80% ferroviário e navegação interior
▪ Aliviou a rede de estradas do centro da
cidade

▪ Evitar barulho e poluição para os
moradores
▪ Projeto de construção foi concluído
meio ano antes
▪ Custo adicional para o baulog reduzido
após três meses
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Conceito de transporte hoje
Potsdamer Platz
▪ Alta acessibilidade com diferentes tipos
de transporte

▪ Área Berlin Potsdamer Platz acessível
em diferentes níveis
1. nível (superfície): ruas, calçadas, ciclovias;
autocarros e táxis
2. nível (subterrâneo): ligação ferroviária e
metroviária à rede de transportes públicos
urbanos e regionais - trânsito automóvel
em trânsito num túnel rodoviário

▪ Tráfego de carros restrito na área
▪ Casas de estacionamento apenas na
periferia da área
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Entrega de Bens
Potsdamer Platz
▪

2 estações de ancoragem subterrâneas para entrega de mercadorias no
túnel rodoviário

▪
▪
▪

Fornecer 110 lojas, 30 restaurantes, 2 cinemas, hotéis e escritórios

▪

170 a 180 camiões usam esta estação todos os dias das 5:00 às 21:30..

▪

Custos de investimento elevados: apenas uma solução para áreas
urbanas com uma alta procura de camiões

Estações subterrâneas de entrega em determinado regimento logístico
Os transportadores podem reservar intervalos de tempo de 15 minutos
em uma das 15 rampas

ULC

ULC
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Exp. Aldeias de mercadorias / conceito de
centro logístico urbano Berlim
Locais logísticos na
aglomeração de Berlim

Amarelo : principais áreas
industriais
• Aldeias de mercadorias na
periferia da cidade com
conexão a via férrea,
rodoviária e hidroviária
• Subcentros de
mercadorias na rede
ferroviária urbana interna

→ o uso de sub-centros e ferrovias é baixo, porque não há muitos incentivos
para usá-lo e baixas restrições para o uso de estradas e camiões
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Quadro jurídico de
implementação
1. Jutificação
▲ Lista dos objetivos de qualidade urbana e medidas necessárias
▲ Representação da conexão entre as metas de qualidade e as medidas
planeadas

2. Integração no conceito de desenvolvimento urbano
▲ Conceito deve conter :
•

Etapas de realização temporal e local

•

Avaliação de impacto das medidas

•

Catering legítimos interesses das partes interessadas (residentes, empresas
locais)

•

Na primeira implementação de medidas com alta probabilidade de sucesso

3. Decisão do conselho da cidade
▲ Decisão positiva do comité responsável em relação ao conceito
Arndt, Sommer 1998
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Parte IV - Cidade Campeã
Apresentação: Cidade de Dundee
▪ Fornecer experiência, insights e conhecimento sobre suas atividades
▪

no envolvimento da TUM em relação aos PMUS
Plano de Logística Urbana Sustentável para Dundee
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Seleção das principais soluções no TUM e
preparação do grupo de trabalho
▪ em uma mesa de discussão, cada participante pode descrever
▪
▪

brevemente uma medida que foi usada na sua cidade para resolver
problemas com o TUM
Cada participante escolhe 3 soluções de problemas principais -> em
cartões no painel ao lado dos problemas mais adequados.
3 tópicos mais bem classificados serão discutidos nos seguintes 3
grupos de trabalho.

→ Soluções TUM no painel com ranking
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Pausa 15 min
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Parte V - Grupos de trabalho:
estudos de caso, 60 min
Cada participante deve escolher um grupo de trabalho;
provavelmente o grupo com o tema de maior interesse para
eles. O formador dará uma introdução ao grupo e explicará que
cada grupo deve criar um “estudo de caso” de um problema e
uma solução.
As tarefas nos grupos são :
• Qual é a solução (conjunto de soluções)?
• Quais são os problemas que poderiam ser resolvidos com
esta (s) solução (ões)?
• Quem são os envolvidos?
• Quais são os fatores de sucesso da implementação da
solução?
• Qual é o papel do município?
• Como essa medida poderia ser integrada no PMUS?
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Parte VI - Resultados dos grupos de
trabalho e finalização e resultados
▪ Um membro de cada grupo deve
apresentar aos outrosa participantes
o estudo de caso do grupo em 5
Min.

▪ Pode usar esquemas
▪ No tempo residual desta parte:
- resumo (última seção do slide) e
- avaliação dos participantes
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Campos de ações dos municípios
para reduzir o tráfego na entrega
▪ Promoção de veículos e conceitos de entrega com
baixas emissões, por ex. áreas restritas tais como zonas
ambientais

▪ Implementação ou suporte de navegação de rota
coordenada, por ex. usando sistemas ITS para otimizar
os percursos de entrega

▪ Instalação de zonas de carga para veículos de entrega,
transporte comercial é essencial para uma cidade

▪ Suporte de cooperação de recetor, e. partilha de
plataforma (rampa de entrega), aquisição comum

▪ Apoio da cooperação com fornecedores (City-logistics
2.0)

▪ Iniciando plataformas de consultoria para problemas de
transporte comercial

▪ Implementação de concessões de área para entrega
▪

Fonte: Arndt, Wulf-Holger (2015), Funktion und Gestaltung von Haupt(verkehrs)straßen mit Schwerpunkt Innenstadt, Berlin (Difu-Impulse, Bd. 3/2015)
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Materiais de formação disponíveis
Título

Descrição

Formato

Fonte

Palestras, Estudos, Folhetos, Webinar etc.
Study on urban
logistics 2017

Documentos de orientação, incluindo melhores práticas
sobre diferentes aspectos da logística urbana. O grupo alvo
são as administrações locais e regionais.

Estudo

http://ec.europa.eu/
transport/sites/transport/
files/2018-urban-logistics-studythe-integrated-perspective.zip

SULP

Esquema de Planeamento “Planos Logísticos Urbanos
Sustentáveis”

Website

www.enclose.eu/
content.php?p=5

ELTIS

Logística urbana de mercadorias na cidade

Website

www.eltis.org/topics/
urban-freightcity-logistics

CIVITAS WEBINAR

Tornar a logística de mercadorias urbano mais sustentável
da teoria à prática

Webinar

www.youtube.com/
watch?v=SQX0rlC7Y1Y

EU-US Urban
Freight Webinar

Exemplos de Eletrificação da Frota de Carga Urbana

Webinar

civitas.eu/event/eu-us-urbanfreight-webinar-series-2-examplesurban-freight-fleet-electrification

Inner urban freight
transport and city
logistics

Apresentação sobre o tema do transporte interno de cargas
urbanas e logística da cidade. Resultados do projecto de
investigação sobre transportes urbanos financiado pela EU
www.eu-portal.net TRANSPORT TEACHING. 2003

Webinar
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slideplayer.com/slide/4695906
www.eu-portal.net

Materiais de formação disponíveis
Título

Descrição

Formato

Fonte

Material das melhores práticas
CiViTAS

Logística de mercadorias urbano

Website

civitas.eu/measures/
urban-freight-logistics

BESTUFS

EUROPA - Melhores soluções de mercadorias
urbano

Website

www.bestufs.net

BESTFACT

Um portal de melhores práticas de transporte de
mercadorias, contatos e políticas.

Website

www.bestfact.net/
category/urban-freight

Cargohopper

Bons exemplos de Green Logistic com
consolidação de embarques

Video

www.youtube.com/
watch?v=4xTUMAbBpC4

Microconsolidation

Descrição da solução (Micro) de consolidação
para entrega na última milha

Website

novelog.eu

46

Obrigado pela sua atenção!
Städtischer Wirtschaftsverkehr Commercial/Goods Transportation in Urban
Areas - Transports Commerciaux/
Marchandises en Ville
(Deutsch / English / Francais)

Dr.-Ing. Wulf-Holger Arndt
Deutsches Institut für Urbanistik
Research Area „Mobility“
Zimmerstr. 13-15
10969 Berlin
http://www.difu.de
arndt@difu.de
Tel.: 030 39001 - 252

https://difu.de/publikationen/2013/
staedtischer-wirtschaftsverkehrcommercial-goods.html

https://difu.de/publikationen/2016/
commercial-transport-in-urbanareas.html
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Abreviaturas
CEP =
CL =
CT =
HDV =
UFT =
ULC =
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Courier, Express, Package Services
City Logistics
Commercial Transport
Heavy Duty Vehicles
Urban Freight Transport
Urban Logistic Center
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