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Caro leitor,

Após três emocionantes anos de duro trabalho, o ENDURANCE está a chegar ao fim. Apresentamos com orgulho os resultados do 
nosso projecto, nesta newsletter.

SUMP na Europa

Países ENDURANCE, clique para ampliar

Durante o ENDURANCE, foram estabelecidas 25 redes nacionais e organizadas mais de 75 
reuniões e eventos nacionais de formação com mais de 4500 participantes. Um total de 319 
cidades manifestaram o seu compromisso com o planeamento da mobilidade urbana 
sustentável (SUMP) e juntaram-se à rede ENDURANCE, número bem superior à nossa 
meta de 250 cidades. Com 28 e 27 cidades, respectivamente, Portugal e Itália são os 
campeões absolutos do ENDURANCE.

As cidades fizeram, em primeiro lugar, uma rápida verificação de qualidade do seu processo 
de planeamento de acordo com as orientações Europeias SUMP ENDURANCE questionário 
de autoavaliação. Os eventos nacionais de formação organizados nos dois primeiros anos 
do projeto permitiram ainda aos profissionais obter uma boa compreensão geral do conceito 
SUMP, avaliando as semelhanças e diferenças em relação ao quadro nacional estabelecido 
e à abordagem de planeamento de transportes, no seu estado membro. Isto proporcionou 
uma boa base de trabalho para os eventos de formação posteriores que incidiram mais 
sobre as características específicas da abordagem SUMP, assim como sobre os processos 
de envolvimento dos stakeholders e dos cidadãos.

Leia mais sobre cada país e cidade ENDURANCE na área do país/cidade do nosso site.

Intercâmbio internacional de conhecimentos e 
transferência de políticas

Para além das reuniões da rede e das formações, o ENDURANCE proporcionou 
aconselhamento específico a algumas cidades, com um serviço de apoio internacional 
especializado de perguntas e respostas e de “transferência de políticas” (Policy transfers).

Foram realizadas “transferências de políticas” com sucesso, entre:

• Áustria e Eslovénia: envolvimento dos pais na gestão da mobilidade nas escolas;

• Dinamarca e Estónia: o Jogo de Mesa da Mobilidade Urbana Sustentável;

• Bélgica e Polónia: o enquadramento político SUMP Flamengo;

• Finlândia e Bratislava (Eslováquia): mobilidade inteligente e sustentável na Finlândia;

• Frankfurt (Alemanha) e Brasov (Roménia): a interação entre o nível local e regional.

Leia mais sobre a metodologia de transferência de políticas, que foi desenvolvida pela 
EPOMM.

Use os nossos recursos

A finalização do Projeto, em curso, significa que parte do site do ENDURANCE e das redes 
ENDURANCE migrarão para o site da EPOMM e para a EPOMM.

Os principais resultados do ENDURANCE permanecerão disponíveis no site da EPOMM. 
Tenha aqui uma visão geral sobre os nossos recursos mais lidos : 

• As nossas newsletters temáticas sobre diferentes aspectos dos SUMP.



• As nossas fichas técnicas sobre as práticas SUMP por toda a Europa.

• As nossas páginas Web de formação, com a listagem de formadores com experiência 
em SUMP e materiais de formação SUMP.

• As apresentações de todas as conferências SUMP incluindo a terceira, que teve lugar 
há algumas semanas, em Bremen.

Conferências Europeias sobre Planos de Mobilidade 
Urbana Sustentável

Clique para ampliar

O ENDURANCE foi membro do grupo (SUMP Co-ordinating Group) da Comissão Europeia. 
Trabalhando em conjunto com outros projetos Europeus SUMP, o projeto ENDURANCE 
organizou três edições da Conferência Europeia sobre Planos de Mobilidade Urbana 
Sustentável. A cada ano, a conferência tem crescido em relevância e dimensão e a última 
edição, intitulada “Planeando a cidade eficiente”, teve lugar em Bremen. O evento atraiu 
mais de 400 participantes e contou com apresentações, discussões e debates sobre tópicos 
tão diversos como: o planeamento da mobilidade transfronteiriça para a “cidade funcional” 
ou o planeamento para mobilização da participação cívica. 

A conferência também contou com reuniões especiais para os Presidentes de Câmara e 
outros representantes políticos. Durante o plenário de encerramento os participantes 
discutiram como é que se poderá acelerar a aceitação do conceito SUMP em toda a Europa. 
O evento terminou com a apresentação da Declaração de Bremen sobre Planeamento da 
Mobilidade Urbana Sustentável que será publicada em www.eltis.org a fim de estimular o 
debate entre a comunidade europeia de profissionais de Planeamento da Mobilidade. 
Posteriormente, serão também publicados no site da Eltis os relatórios sobre a conferência e 
todas as apresentações. 

Outros projetos SUMP e futuros desenvolvimentos

Dois outros projetos SUMP chegaram ao fim juntamente com o ENDURANCE. Pode ver os 
seus produtos, aqui:

• CH4LLENGE:
Kits SUMP: São orientações sobre os quatro desafios (challenges) do projeto: 
Participação, Cooperação Institucional, Seleção de Medidas e Monitorização & 
Avaliação – estão disponíveis versões síntese em 8 idiomas; 
Ferramenta de autoavaliação SUMP:
serve para avaliar a qualidade dos seus
e-courses SUMP - cinco cursos de auto aprendizagem com muitos links;

• BUMP (Impulsionar os Planos de Mobilidade Urbana): 
no seu “Pacote de Apoio”), pode encontrar guias, orientações e apresentações 
formativas.

Enquanto isso, a iniciativa CIVITAS também produziu e-courses muito interessantes (precisa 
de se registar) e (publicações).

No âmbito do Programa Horizonte 2020 irão começar novos projetos SUMP e CIVITAS. 
Estes projetos estão atualmente em fase de negociação e preparação com a Comissão. 
Esta fase incui a preparação de uma cooperação mais estreita entre os projetos CIVITAS e 
SUMP, bem como a criação de uma marca conjunta como os projetos CIVITAS. Inserida 
nestes novos projetos, a série de conferências Europeias SUMP irá continuar. À luz destes 
desenvolvimentos, a EPOMM (Plataforma Europeia para a Gestão da Mobilidade) convida-o 
a aderir a esta rede.

Uma palavra da EPOMM

“O ENDURANCE permitiu-nos fortalecer a capacidade de Planeamento da Mobilidade num 
grande número de cidades nos nossos estados membros, enquanto, ao mesmo tempo, 
chegou a 14 países não membros da EPOMM. Foi fascinante ver as redes nacionais 
crescerem e construirem-se pontes entre os vários níveis políticos. Tem sido uma honra 
para a EPOMM coordenar este projeto enriquecedor e esperamos continuar a nossa 
frutífera cooperação também no campo da gestão da mobilidade com todos os países 
envolvidos no ENDURANCE.”

Robert Thaler, Presidente da EPOMM

Desconto excecional de 50% na adesão à EPOMM



Robert Thaler, President of EPOMM

Em 2016 estamos a celebrar o 20º aniversário da ECOMM e por esta razão a EPOMM – 
Plataforma Europeia para a Gestão da Mobilidade – oferece uma redução de 50%, na 
contribuição associativa aos novos membros da rede, extensível também aos países que 
não estiveram envolvidos no ENDURANCE. Aproveite esta oportunidade única e junte-se – 
em articulação com o seu Ministério – a esta rede previlegiada de governos nacionais. 
Beneficie da vasta experiência da EPOMM, das ferramentas online e serviços, da formação 
e dos workshops. Vamos unir forças para alcançar os nossos objetivos e apoiar o 
intercâmbio ativo de informação a nível Europeu.

Não espere muito mais e entre em contacto com a coordenadora da EPOMM Ingrid 
Briesner. Ela terá o prazer de responder a todas as suas questões sobre a EPOMM bem 
como de o apoiar no processo de candidatura.


