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Coordenação UTDU - Gestão 2009-2010

 CIDADE COORDENADORA:

Porto Alegre – Brasil

 CIDADES SUBCOORDENADORAS:

Buenos Aires – Argentina

Zarate – Argentina

Diadema – Brasil

São Bernando do Campo – Brasil



Organização da coordenação de Porto Alegre

 LOCAL:

 Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC

Porto Alegre – RS - Brasil

E-mail: mercocidades.utdu@eptc.prefpoa.com.br

 SECRETARIA EXECUTIVA:

 Secretário de Transportes:

Luiz Afonso dos Santos Senna: senna@eptc.prefpoa.com.br

 COORDENADOR TÉCNICO:

 Gerente de Projetos – EPTC:

Emílio Merino Dominguez: emerino@eptc.prefpoa.com.br

 APOIO ADMINISTRATIVO:

Sabrina Leite Vanzella: slvanzella@eptc.prefpoa.com.br

 APOIO TÉCNICO:

Lisandra Fraga Limas: lflimas@eptc.prefpoa.com.br

Arthur Bordin Johnson: abjhonson@eptc.prefpoa.com.br
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Motivação e interesse da coordenação da UTDU

 PORTO ALEGRE:

 Tradição na gestão e planejamento urbano;

 Operação eficiente da mobilidade urbana;

 Diretrizes propensas à sustentabilidade e qualidade

de vida da população;

 Histórico de participação ativa na Rede

Mercocidades;

 A EPTC em nome da PMPA ratifica a vontade de

trabalhar fortemente em prol da integração regional,

dando a esta UTDU um dinamismo ímpar.



Objetivos UTDU - Gestão 2009-2010

“ Construindo as pontes de Integração 

Regional do Mercocidades, através da 

Mobilidade Urbana ”



Objetivos UTDU - Gestão 2009-2010

 Contribuir com o fortalecimento das políticas do

Mercocidades com maior proatividade das cidades sócias e

incremento de cidades ainda não participantes na UTDU;

 Consolidar formas de participação ativa, por meio de

mecanismos de integração virtual complementados com

seminários e cursos de capacitação de técnicos municipais;

 Criar base de dados comuns à mobilidade urbana das

cidades da Rede Mercocidades;

 Consolidar a participação ativa das entidades acadêmicas

que aporte valor agregado a cada uma das ações da UTDU;

 Elaboração de documentos, livros, manuais de interesse

ao tema abordado.



Plano de Trabalho: Seminários

 Novembro/2009: “Seminário sobre Governança

Regional” – Diadema/São Bernardo, Brasil.

 Março/2010: “Mobilidade Urbana e Governança” –

Buenos Aires/Zarite, Argentina.

 Julho/2010: “Seminário sobre Mobilidade com

Inclusão Social” – Porto Alegre, Brasil.



Plano de Trabalho: Site



Plano de Trabalho: Banco de Dados

 Dados comuns às cidades em mobilidade

urbana.

 Criação de indicadores e parâmetros de

avaliação das cidades, estudos de

“benchmarking” e conhecimento geral do

funcionamento das cidades.



Plano de Trabalho: Cursos de Capacitação

 Possibilitar às diversas cidades a interação de

conhecimentos e experiências, maximizando as

sinergias que possam existir entre elas.

 Porto Alegre, manifesta sua intenção de ser sede

de dois (2) cursos de capacitação no período de

2009-2010.

 Será importante a participação de técnicos de

diversas cidades integrantes do Mercocidades.



Plano de Trabalho:
Edição de Material Bibliográfico

 Cunho administrativo: publicação das memórias

de gestão da UTDU para o período 2009-2010.

 Cunho técnico: publicação de um livro que

contenha as principais experiências em matéria de

mobilidade, gestão e planejamento urbano, das

cidades participantes. O material oriundo dos

seminários previstos serão insumos para a

elaboração do documento final.



Gracias!!!

Coordenação da UTDU

Gestão 2009-2010

Porto Alegre/RS, Brasil


