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05-07.Nov.2008: CARRIS e Metropolitano de Lisboa acolhem Comité
de Direcção da UITP
A VO LA TILI DA DE NOS MERCA DOS E NER GÉ TI CO E FI NA NCE IRO
CO NS EQ UÊ NC IA S P AR A O SE C TOR DO S TRA NSPOR TE S P ÚB LICOS
REFLE XÃO E DEB A TE M UNDIA L EM LI SBO A
Nos próximos dias 05 a 07 de Novembro, terá lugar em Lisboa, no Hotel Tivoli, uma
reunião do Comité de Direcção (Policy Board) da UITP – União Internacional dos

Transportes Públicos, organizada conjuntamente pela CARRIS e pelo Metropolitano de
Lisboa (ML), membros efectivos e representantes portugueses daquela Associação.

Neste encontro mundial, que contará com a presença de uma centena dos mais altos
representantes das empresas operadoras, fornecedoras e das autoridades do sector dos
transportes públicos, serão abordadas temáticas de especial importância para o sector e terão
lugar sessões específicas de trabalho, envolvendo os membros portugueses filiados na UITP,
com vista a desenvolver sinergias entre os associados nacionais e a comunidade internacional.

No decurso dos trabalhos haverá uma intervenção do Governador do Banco de Portugal,

Dr.

Vitor Constâncio, na qualidade de membro do Conselho do Banco Central Europeu e da
Secretária de Estado dos Transportes, Eng.ª Ana Paula Vitorino.

Na ocasião, o Metropolitano de Lisboa irá assinalar os 50 anos de filiação na UITP, assumindo,
em simultâneo com a CARRIS, um papel de liderança na participação nacional naquela
Organização.

A UITP, com sede em Bruxelas, reúne, desde 1885, a grande maioria das redes de transportes
públicos urbanos, suburbanos e regionais do mundo, integrando cerca de 3.100 entidades de
mais de 90 países, representativos de todos os continentes.

Contando com 123 anos de actividade, a UITP é, hoje, reconhecidamente, a principal
associação mundial dos operadores, das autoridades e dos fornecedores do sector dos
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transportes públicos, facultando análises, informação e conhecimentos sobre os transportes
colectivos, infra-estruturas, material circulante, organização e gestão de sistemas.

O Comité de Direcção regulamenta as políticas e iniciativas da UITP, representando os seus
membros, a nível internacional, entre os quais se contam operadores dos vários modos de
transporte, sistemas e respectivas autoridades, associações, institutos de investigação,
fornecedores e prestadores de serviços.

A UITP estuda o amplo espectro das questões relativas à mobilidade e ao transporte público, de
modo a proporcionar aos Clientes os melhores serviços, empreendimentos e soluções,
aproveitando ao máximo os avanços tecnológicos e fomentando, também, a responsabilidade
social e o desenvolvimento sustentável.
A UITP representa, igualmente, os interesses dos seus membros junto das autoridades
internacionais, promovendo o transporte público e sensibilizando os decisores, os media e os
demais factores dos contextos internacionais onde operam.

A UITP organiza-se em Divisões regionais, modais e sectoriais, cada uma contendo uma ou
mais Comissões que se reúnem regularmente, a quem compete desenvolver estudos
especializados, com vista a responder a questões específicas, que exigem investigações
contínuas e aprofundadas.

As temáticas mais genéricas são discutidas nas Comissões da UITP de acordo com as
prioridades definidas pelo Comité de Programas e aprovadas pelo Comité de Direcção.

Desta forma, a CARRIS e o Metropolitano posicionaram Lisboa como o palco privilegiado e da
maior importância para as reflexões, debates e recomendações estratégicas para o Sector do
Transporte Público às escalas mundial, regional, nacional e local.

