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c om vista a debater a temática da sus-
tentabilidade das cidades em termos 

de mobilidade, a Ordem dos Engenheiros, 
através da Comissão de Especialização em 
Transportes e Vias de Comunicação, orga-
nizou no dia 17 de setembro, na sua sede 
em Lisboa, a Conferência “Mobilidade Ur-
bana Sustentável”. Inserida no âmbito das 
atividades da Semana Europeia da Mobili-
dade de Lisboa, e contando com o apoio da 
Câmara Municipal de Lisboa, o evento con-
tou com a presença de individualidades de 
reconhecido mérito, capazes de proporcio-
nar não só uma visão informada e atuali-
zada sobre a matéria em causa mas tam-
bém um olhar crítico sobre a mesma.
Em particular, durante o evento, os mais de 
70 participantes tiverem a oportunidade de 
conhecer a visão estratégica para a mobili-
dade da cidade de Lisboa, apresentada pelo 
Vereador do Urbanismo, Arq. Manuel Sal-
gado, cuja visão foi, posteriormente, com-
plementada pelas intervenções do Eng. Pedro 

Machado, da Direção Municipal de Mobilidade 
e Transportes, e do Dr. óscar Rodrigues, da 
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacio-
namento. A Conferência contou, igualmente, 
com a presença do Eng. Michael Fahy, Di-
retor do “Sustainable Mobility Project”, de-
senvolvido pelo World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD). O pro-
jeto concentrou-se no desenvolvimento de 
uma metodologia inovadora de avaliação 

de indicadores de desempenho de cidades 
em termos de mobilidade sustentável, tendo 
testado e validado a mesma em seis cida-
des mundiais, entre as quais Lisboa. Igual-
mente presente no evento esteve a Brisa, 
representada pelo Dr. Franco Caruso, que 
partilhou com a audiência o envolvimento 
da empresa no projeto do WBCSD, assim 
como os resultados obtidos pelo projeto 
para o caso da cidade de Lisboa.  ING
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o 2.º Encontro de Especialistas em Trans-
portes e Vias de Comunicação teve 

lugar no dia 17 de setembro, na Sede Na-
cional da Ordem dos Engenheiros, e contou 
com a presença de 15 especialistas. Iniciou-
-se com a apresentação pelo Coordenador 
da respetiva Comissão Executiva, Eng. José 
Valle, do que está a ser a atividade mais re-

levante da Especialização, seguindo-se di-
versas intervenções dos especialistas pre-
sentes, manifestando as suas opiniões e 
expectativas sobre ações e atividades de-
senvolvidas e a desenvolver.
Depois de um breve intervalo, foi apresen-
tada a “Metodologia de Avaliação de Indica-
dores de Desempenho de Cidades em Ter-

mos de Mobilidade Sustentável”, para o que 
se contou com a presença de um reputado 
especialista do World Business Council for 
Sustainable Development, Eng. Michael Fahy, 
e de um representante da Brisa, enquanto 
entidade parceira para aquele projeto, Eng. 
Henrique Oliveira.
O Encontro prosseguiu com um almoço-
-convívio onde, além dos especialistas e ora-
dores que participaram na sessão da manhã, 
estiveram presentes o Bastonário Carlos 
Matias Ramos e o Vice-presidente Carlos 
Loureiro, assim como os oradores da Con-
ferência que iria decorrer da parte da tarde.
A participação na Conferência, intitulada 
“Mobilidade Urbana Sustentável”, inserida 
no âmbito da Semana Europeia da Mobili-
dade de Lisboa, promovida pela Especiali-
zação, em colaboração com a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, concluiu o programa do 
2.º Encontro.  ING
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