ENQUADRAMENTO
A Cidade de Torres Vedras, considerada um dos principais exemplos de Portugal no desenvolvimento urbano
sustentável, acaba de ser escolhida para acolher o Fórum CIVITAS 2017.
A iniciativa Rede CIVITAS foi lançada em 2002 para redefinir as medidas e as políticas de transporte, a fim de
criar melhores e mais eficientes sistemas de transportes nas cidades europeias.
As cidades que integram a Rede CIVITAS beneficiam da experiência partilhada das cidades mais avançadas da
Europa em matéria de transportes urbanos limpos e sustentáveis, têm ainda acesso a uma plataforma para o
intercâmbio de ideias e experiências entre todos os participantes, e outras cidades que estão comprometidas
com a introdução de estratégias ambiciosas para transportes urbanos com baixas emissões.
A Rede CIVITAS é uma comunidade activa que actualmente integra 249 cidades comprometidas com a
introdução de políticas ambiciosas de transportes urbanos sustentáveis. Através de workshops e eventos de
capacitação, as cidades têm a oportunidade de inspirar e promover um intercâmbio de know-how, ideias e
experiência para facilitar a mudança no domínio dos transportes.

O EVENTO
A Conferência anual, Fórum CIVITAS, trata-se do evento onde todos os membros da Rede são convidados a
participar e permite que técnicos, consultores, peritos e representantes políticos, de várias cidades e
instituições europeias possam dialogar tendo por base o domínio da mobilidade urbana.
O acolhimento do Fórum CIVITAS é uma oportunidade para demonstrar e compartilhar sucesso e realização
na área de transportes urbanos limpos e sustentáveis. É uma ocasião para colocar a nossa região e país no
mapa internacional.
Durante 3 dias é possível aos 500 participantes e cerca de 100 oradores, realizar visitas de estudo, assistir a
uma variedade de sessões técnicas e efectuar networking.
O Evento atrai ainda, o interesse dos órgãos de comunicação social e constitui-se também como uma
plataforma europeia para discussão da futura política de mobilidade urbana ao nível internacional.
O Fórum constitui também, uma oportunidade única para a promoção dos territórios enquanto exemplos na
área do transporte urbano sustentável, mas também na promoção turística das regiões, garantindo a
possibilidade de promover o património natural, cultural e histórico da região.
O Fórum CIVITAS tem lugar todos os anos entre Setembro e Outubro. A conferência de 2017 será o 15º evento
anual, tendo ocorrido nos anos anteriores em Gdynia, Ljubljana, Casablanca, Brest, Vitoria-Gasteiz, Funchal,
Malmö, Krakow, Bologna, Kaunas, Burgos, Nantes, Roterdão e Graz, onde começou em 2003.

