VIDEO CONFERÊNCIA
FORMAÇÃO PLANEAMENTO DA MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL
01 de março de 2021 (3:00H –10:00-13:00)
OBJETIVOS DO CURSO: Promover o reconhecimento da importância crescente da

gestão de projetos e
suas múltiplas dimensões e saberes, Proporcionar conhecimentos, métodos e técnicas de análise,
planeamento, gestão, avaliação, implementação e controlo de projetos, Reforçar no formando o
espírito empreendedor e a capacidade de modelizar atividades por projetos, Promover o
reconhecimento da importância crescente dos equipamentos de estrada na gestão de projetos e as
suas múltiplas dimensões e saberes

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

I.
II.
III.
i.
ii.
iii.
IV.
V.
VI.

Os novos problemas da atualidade nas cidades e no mundo
Os desafios à gestão das cidades
A necessidade de planear a mobilidade urbana:
As políticas de mobilidade urbana
O planeamento da mobilidade: instrumentos, técnicas e metodologias.
A monitorização e avaliação do planeamento da mobilidade
A legislação portuguesa e as tendências legislativas europeias
Boas práticas Portuguesas
Dinâmicas e discussão com os formandos

RECURSOS
PEDAGÓGICOS:

Dispositivos de acompanhamento das sessões em apresentação multimédia; baterias de casos, estruturados numa
lógica de aprendizagem; legislação e normas técnicas.
DESTINATÁRIOS:

Engenheiros e Arquitetos, Sector das obras públicas, técnicos e operacionais de municípios (Câmaras e Juntas), de
concessionárias e empresas de sinalização.
PREÇO – 105 euros (isento de IVA). O preço inclui documentação e certificado de formação emitido no SIGO (de
acordo com o modelo publicado na Portaria N.º 474/2010).


Até 20 participantes. Mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição em www.afesp.pt ou pelos contactos habituais.

Coordenação/Gestão pedagógica
Ana Raposo (Dr.ª), formadora certificada
Coordenação científica
José Gonçalves (Engº), formador certificado
Formadora- Paula Teles, Eng.ª
INFORMAÇÕES - Secretariado da formação AFESP – Sara Diogo (Dr.ª)

AFESP – Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária
Alvalade Office Center; Praça de Alvalade, 6 ‐ 1º, Sala 13; 1700‐036 Lisboa
tel: 21 794 66 31; fax: 21 794 66 32; email: geral@afesp.pt

