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Entre os dias 15-17 de Maio de 2017, a comunidade internacional do transporte, incluindo os tomadores de decisão (operadores e 
autoridades) acadêmicos e a indústria estarão presentes em Montreal para o Congresso Mundial - Global Public Transport Summit, 
um evento imperdível para os profissionais do setor. 

O Congresso Mundial - UITP Global Public Transport Summit é um evento bianual que cobre todos os modos de transporte. Ele 
combina um programa intenso de sessões no Congresso com uma grande Exposição que traz as últimas soluções em mobilidade 
urbana.

Uma oportunidade única, o UITP Summit é:
• O único evento que atende as necessidades estratégicas e cria 

networking entre os principais tomadores de decisão (diretoria, 
gerência), mostrando respostas para as questões técnicas 
operacionais

• O melhor começo para conduzir a sua própria transição (mudança), 
explorando a inovação ou aprendendo sobre soluções do mundo 
real

•  Um evento verdadeiramente mundial, onde os principais atores 
do setor trocam experiencias e  visões, compartilham as  melhores 
práticas e criam network

•  O único evento que cobre todo o ecosistema de mobilidade 
sustentável e os desafios do transporte urbano em todo o mundo

•  O lugar certo para encontrar os líderes mundiais em mobilidade 
urbana, autoridades e industrias de ponta

2.250
Participantes de 

80 países

280
Expositores de 40 

países

260
Jornalistas

130
Palestrantes

11.000
Visitantes

30.000
m2 de Exposição

VEJA ALGUNS NÚMEROS DAS EDIÇÕES PASSADAS

MOTIVOS PARA PARTICIPAR

BEM-VINDO

Novos atores e modelos de 
financiamento e regulação estão 
mudando a cara da mobilidade. 
Não fique por fora do assunto!
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QUAIS AS NOVIDADES?

Para o ano de 2017, a UITP Summit irá incluir diversos formatos 
em suas sessões. 

Desde sessões de café da manhã até discussões em mesas 
redondas, o 2017 UITP Summit  oferece diversas oportunidades 
de interação com influenciadores e especialistas em mobilidade. 
Não perca a  sessão dinâmica ‘PechaKucha’, onde os palestrantes 
irão apresentar alguns slides em um curto espaço de tempo 
– desenhado especialmente para encorajar os palestrantes e 
estimular o público. Igualmente inovativas serão as sessões em 
que membros da academia e pesquisadores irão fazer a ponte 
entre as pesquisas academicas e as ações de politicas públicas 
efetivas.

FAÇA PARTE DESSE PRESTIGIOSO 
EVENTO DO CORAÇÃO DA AMÉRICA 
DO NORTE

O Congresso Mundial - Global Public Transport Summit 
é um  encontro imperdível para todos os profissionais do 
transporte público. Agora em sua  62º edição, o UITP Summit  
é reconhecido como um referência para o setor. As chamadas 
sessões inspiradoras, criam a atmosfera perfeita para os debates e 
discussões onde participantes, de postos de Diretoria e Gerência, 
têm a oportunidade de trazer a tona questões importantes em 

NÃO PERCA!

Participe de todos os eventos sociais: Recepção de Boas-
vindas, Wrap -Up Session, Jantar,... e saiba sobre os últimos 
acontecimentos e tendências no setor da mobilidade urbana 
na Cerimônia de abertura.

VISÃO GERAL  
DO EVENTO

assuntos controversos que afetam os setores estratégicos e as 
atividades operacionais.

Apresentando uma  Grande Feira, o UITP Summit é conhecido 
por levantar as principais tendências e acontecimentos. Essa 
edição em especial, irá mostrar as ultimas inovações em todo 
o mundo, novos atores entrando no setor, bem como pensar o 
futuro da mobilidade em um novo ambiente.

O UITP Summit reúne profissionais do transporte público de todos 
os setores e posições. Essa é a sua oportunidade de compartilhar 
ideias e desafios que são similares aos de seus colegas, além de 
criar uma relação e um networking de qualidade com diferentes 
atores dos quatro cantos do mundo.

Ao longo do tempo, o  evento já viajou por diversas partes do 
mundo, dando aos participantes a chance única de conhecer 
a cidade e entender os aspectos culturais de onde acontece o 
Congresso. Esse ano não será diferente, e haverá a possibilidade 
de escolher diversas atividades em Québec e regiões próximas.

Ainda, o programa foi elaborado para receber mais workshops e 
sessões práticas: elas serão menores e direcionadas aos desafios 
práticos relacionados com a rotina diária.

Você poderá discutir profundamente dentro da sua área de 
conhecimento nas mesas temáticas. Isso é, além do mais, uma 
grande oportunidade para a criação de relações entre os pares 
do mesmo campo de conhecimento.

Por último, mas não menos importante, existe a possibilidade de  
customizar o programa de acordo com seu perfil e necessidade.  
Seja você um diretor, gerente, dono de empresa operadora, 
autoridade, academico ou amante do transporte, o UITP Summit 
é o lugar certo para estar! 
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UM EVENTO VERDADEIRA-
MENTE GLOBAL

A cada dois anos, o Congresso Mundial - UITP 
Summit reune profissionais de mais de 80 
países representando as principais empresas, 
instituições, associações e organizações. 

Aqui estão alguns números do evento passado

QUEM VOCÊ IRÁ  
ENCONTRAR?

PARTICIPANTES POR REGIÃO*

PARTICIPANTES POR  SETOR*

PARTICIPANTES POR CARGO*

TOP 20 PAÍSES*

Itália

Turquia

Federação Russa

Bélgica

Brasil

Canada

Noruega

França

Suécia

Holanda

Reino Unido

Suíça

Finlandia

Singapura

Alemanha

Austria

Estados Unidos da América

Emirados Árabes Unidos

India

Espanha

Austrália

Operator

Outros

Industria

Autoridade

Associação

Europa
CEEC

Eurasia

Turquia

Australia

India

Iran
Africa

MENA

América do     Norte

América     Latina

Asia-       Pacífico

CEO/Diretor

Gerente Sênior

Gerente

Outros
Especialista/Engenheiro**

Consultor**

Assistente

Gerente Júnior**

* A figura acima se refere ao Congresso Mundial e Feira de 2015, Milão, Itália.

** A edição de 2017 contará com um programa feito sob-medida para especialistas, engenheiros, consultores, gerentes, operadores 
e autoridades que lidam com o transporte público diariamente.
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Mobilidade all-inclusive e a TRANSIção urbana
De acordo com relatório das Nações Unidas de 2014 sobre Urbanização, 
cerca de 66% da população mundial estará vivendo em cidades até o 
ano de 2050.

Embora diversos fatores socioeconômicos estejam guiando a evolução, 
uma coisa é clara: para que as cidades possam adotar essas mudanças 
e se adaptar as necessidades do amanhã, será necessária a inclusão em 
todos os níveis da sociedade. E o transporte público desempenhará um 
importante papel em como isso será feito. Esse é o momento exato para 
o setor do transporte público tomar a iniciativa e “Liderar a TRANSIção”.

Digitalização
As tendências da digitalização e a constante inovação estão impulsionando 
o setor para a necessidade de novas competências em todo o setor . A fim 
de continuar atendendo as necessidades dos consumidores, bem como 
de se manter competitivo, todo o setor deve se adaptar - e participar do 
desenvolvimento - de novas tecnologias, além de lidar com os desafios 
de cybersecurity.

Na era da digitalização, com soluções de mobilidade verde e o 
aparecimento de novos atores, o nosso setor está testemunhando 
uma grande mudança na mobilidade urbana, e o setor de transporte 
público não pode se dar ao luxo de ficar de fora. É necessário ter 

um papel ativo na Liderança da TRANSIção”. Esse é o tema do 
Congresso Mundial - UITP Summit 2017,  que está centrado 
em 4 pontos principais:

O TEMA PRINCIPAL

Meu apelo ao profissional de transporte público é que você não apenas abrace 
a mudança, mas que você a molde, que você dirija a mudança. Quando você 
dirige a mudança, você pode ajudar a controlar um resultado positivo para sua 
organização, para o transporte público, para os cidadãos e clientes, e isso significa 
uma cidade mais saudável e mais feliz. Então, não enterre sua cabeça na areia. 
Aproveite as novas possibilidades de mobilidade e veja como ela pode se encaixar 
em sua plataforma de transporte público.”

GABE KLEIN
Ex-Comissário do Departamento de Transportes de Chicago
Ex-Vice  Presidente do Zipcar
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Redefinindo o transporte urbano
O desenvolvimento das cidades e dos serviços de transporte influenciam um 
ao outro e desenham os novos comportamentos de mobilidade. Juntos, eles 
tem o potencial de reduzir o uso do carro privado e dos congestionamentos, 
ou de encorajá-los.  Através da integração entre planejamento e transporte 
urbano, é possível orientar o crescimento dos serviços de mobilidade como os 
transportes massivos sobre trilhos, ônibus, bicicletas, caminhada e alguns tipos 
de compartilhamentos de automóveis. O setor de transporte público pode se 
beneficiar enormemente  liderando a mudança da multimodalidade das cidades.

Mobilidade energeticamente eficiente
Os desenvolvimentos inovadores, como os sistemas de propulsão alternativos, 
levaram a uma evolução no mercado de energia. Os operadores de transportes 
públicos e os fabricantes de veículos estão agora na posição ideal para beneficiar-
se de uma maior eficiência energética, contribuindo efetivamente para uma 
vida urbana mais saudável e sustentável.

No passado, podiamos ser os mesmos por um longo período. Hoje, isso não é 
mais possível. A tecnologia, as novas ideias, e os novos modos de fazer as coisas 
são tão comuns que temos diferentes atores chegando no mesmo setor quase 
todos os dias. Então, teremos sempre que escolher em ver uma ameaça ou uma 
oportunidade. Vamos escolher a oportunidade e fazer novas alianças com os 
recem-chegados para construir sinergias, não para ficar isolado, mas para para 
ver e enxergar no mercado algo que possa ser conquistado junto. ”

BERTRAND PICCARD
Criador e piloto da Solar Impulse
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A TRANSIÇÃO AO REDOR 
DO MUNDO

O programa do UITP Summit irá incluir sessões 
que dão a oportunidade de se familiarizar 
com as últimas inovações e as melhores 
práticas de diferentes regiões do mundo, 
sejam eles mercados maduros ou ainda em 
desenvolvimento.

Aqui estão alguns exemplos:

A agência de trânsito,  
Foothill, terá a frota de 

ônibus elétricos até 2030.

No inicio de 2015, MTA levantou US$ 
500 milhões da sua primeira oferta 
pública de ‘créditos de carbono’. O 
dinheiro vai pagar pela renovação 

contínua da infraestrutura e dos projetos 
de readequação do Transporte de Nova 

York e Long Island.

Foi introduzido um novo modelo de governo, que 
incorporou as melehores práticas das autoridades de 
transporte no Canadá e em todo o resto do mundo.

São Paulo tem um esquema 
de cobrança de direitos de 

desenvolvimento imobiliário chamado  
CEPACs que financia a infraestrutura 

do transporte público.

MONTRÉAL

Toronto está no processo de 
modernização da maior frota 

de trilhos em superficie da 
América do Norte.

TORONTO

CIDADE DE NOVA YORK

CALIFORNIA

A Cidade do México foi uma das 
principais a regular o sistema de 
transporte por aplicativo. Isso 
incluiu uma taxa de 1,5%, um 

imposto fixo por ano e um valor 
mínimo do veículo

CIDADE DO MÉXICO

SÃO PAULO
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A cidade do Estolcomo começou a transição 
para tornar a cidade totalmente independente 

de combustíveis fósseis até 2040.

A região da Grande Paris tem planos de ter todos os 
seus ônibus a energia renovável ou elétricos até 2025.

PARIS

ESTOLCOMO

A Jordânia tem o objetivo de 
implementar programas e projetos que 
melhorem a qualidade do serviço para 
toda a rede de transportes públicos, 
o que ajudará a aumentar em 25% o 

número  de passageiros utilizando em 
todo o transporte público em 2025.

JORDÂNIA

Uma liderança de start-up está tornando 
os transportes públicos mais acessíveis e 
transparentes para a coleta de dados de 

vários operadores de transportes.

CAPE TOWN

Para conseguir atingir as metas de 
redução fimadas na COP21, o Japão 

se comprometeu em aumentar 
a eficiência energética nos seus 

sistemas de trens.

JAPÃO

A Autoridade Infocomm Development 
Authority (IDA) e a Land Transport 

(LTA) lançaram o Beeline, um 
aplicativo de celular que permite aos 
passageiros reservar suas viagens nos 

serviços expressos de ônibus.

SINGAPURA
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PHOTOCONTEST
2016 - 2017

PUBLIC TRANSPORT

VOCÊ ESTÁ REALMENTE 
LIDERANDO A TRANSIÇÃO?
A UITP oferece a todos a chance única de mostrar 
ao mundo os projetos mais inovadores da sua organ-
ização! 

Com o Concurso Internacional de Fotos da UITP, 
seguindo o tema de “Liderando a TRANSIção”, a 
UITP irá mostrar como os profissionais do setor estão  
buscando as inovações da mobilidade do amanhã.

Os vencedores do concurso serão escolhi-
dos pelo público e por profissionais especial-
istas em comunicação. Os vencedores serão 
apresentados ao mundo durante o UITP Global  
Public Transport Summit em Montreal, onde aconte-
cera uma exibição especial de fotos.

#uitpcontest

O Concurso termina no dia 16 de 
Janeiro de 2017.

Então pegue a sua câmera e clique 
incríveis fotos do seu sistema de 
transporte! Mostre ao mundo a 
inovação e a criatividade!

O Concurso de fotos da UITP dará prêmios incríveis: 
drones, entradas cortesia para eventos da UITP (com 
viagem incluída) e vantagens VIP no UITP Summit.

GANHE PRÊMIOS INCRÍVEIS

SUBA SUA FOTO NO  
www.uitp.org/photocontest

A TRANSIÇÃO EM 
IMAGEM
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AQUECIMENTO PARA O UITP SUMMIT

No Domingo 14 de Maio, o UITP Global Public Transport Summit terá inicio 
com vários eventos e atividades organizados em torno do tema “Liderando a 
TRANSIção”. Descubre o que a UITP planejou para esse ano.

Participe da Visita Técnica
Para essa edição o anfitrião da UITP Summit e seus parceiros organizaram diversas 
visitas técnicas que serão uma excelente oportunidade de conhecer em primeira 
mão alguns dos principais projetos exitosos de Montreal!

Visit 1: STM’s Garagem de Ônibus Stinson

Visit 2: STM’s Centro de Controle e Centro Operacional do Metrô

Visit 3: STM’sCentro Operacional iBU

Visit 4: STM’s Oficina de Metrô Youville

Visit 5: STM’s Centro de Treinamento de Prevenção de Incêndio

Visit 6: AMT’s Centro de Manutenção de Trens Lachine

Visit 7: AMT’s Nova linha de trens: Mascouche

Visit 8: Cidade de Montreal /STM – Centro de gestão de mobilidade e Prioridade 
Semafórica de Tráfego

Visit 9: BIXI MONTREAL, bem-vindo ao apicentro do bike sharing

Visit 10: Estação Communauto baseada em serviço flutuante de carsharing

Para mais detalhes sobre a Visita Técnica e as condições de registro, por favor, 
visite o site: www.uitpsummit.org/technical-visits

NÃO PERCA: A CERIMÔNIA DE ABERTURA!

Tenha uma visão geral do setor de transporte público e os desafios 
que ele enfrenta. Dando o tom da edição do UITP Summit 
2017, a Cerimônia de abertura contará com uma apresentação 
inspiradora, seguida pela tradicional Welcome Reception,  onde 
é possível conhecer os players mundiais, conversar e tomar um 
drink.

A PROGRAMAÇÃO
E OS PALESTRANTES
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A PROGRAMAÇÃO E 
OS PALESTRANTES

O principal tema do UITP Summit  é discutir como o setor do transporte público deve encarar o desafio da transição que está 
acontecendo em todos os modos de mobilidade urbana. Abaixo encontra-se alguns dos principais elementos que serão discutidos 
no evento em inúmeras sessões.

CONSTRUINDO UMA 
CULTURA DE SERVIÇO 
ORIENTADO AO USUÁRIO

Nas cidades em crescimento de hoje, existe 
uma crescente demanda dos empregadores 
de contratar e treinar as pessoas certas. Esse 
importante tópico será abordado em como 
os operadores de transporte público podem  
representar a diversidade do setor em sua força 
de trabalho, bem como satisfações específicas 
dos diversos tipos de passageiros.

DATO’ AZMI ABDUL AZIZ
Presidente e CEO do Grupo 
Prasarana Malaysia Berhad 

Kuala Lumpur • Malasia

ELISABETH BORNE
CEO 
RATP 

Paris • França  

MASAKI OGATA
Vice-Presidente

JR EAST 
Presidente da UITP 

Toquio • Japão

INTERAGINDO COM OS 
NOVOS SERVIÇOS DE 
MOBILIDADE

Os serviços de transporte que oferecem o 
uso partilhado de veículos estão se tornando 
uma tendência positiva às redes de transporte 
urbano existentes. O desafio para os operadores 
públicos de hoje será saber quão bem estes 
serviços complementares estão integrados 
nas suas próprias redes existentes, a fim de 
satisfazer as necessidades dos passageiros. 
O UITP Summit contará com especialistas 
e novos atores que estão oferecendo a 
Mobilidade como um Serviço.

ALGUNS PALESTRANTES CONVIDADOS

MIKE BROWN
Comissário

Transport for London 
Londres • Reino Unido
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A PROGRAMAÇÃO E 
OS PALESTRANTES
FAZENDO COM QUE A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE CONDUZA O SEU NEGÓCIO 
EM TRANSPORTE PÚBLICO 

No atual mercado da mobilidade, os clientes estão cada vez 
mais conectados e, sendo assim, têm a possibilidade de escolher 
entre uma variedade crescente de opções de transporte. Nesse 
contexto, manter e expandir uma base de clientes satisfeitos 

exige que haja foco nas experiências dos clientes como usuários. 
Significa definir uma estratégia que vá muito além do transporte 
e que preste serviços que melhorem a qualidade de vida dos 
passageiros e agreguem valor à experiência geral dos clientes.

ALOK B. NANDI
Diretor de Criatividade

UX Strategist 
Bruxelas • Belgica

DEVIN DE VRIES
CEO 

WhereIsMyTransport 
Cape Town • África do Sul

CINZIA FARISÉ
CEO 

Trenord 
Milão• Itáia 

MAKSIM LIKSUTOV
Deputy Mayor of Moscow  

Cidade do Moscou  
Moscou • Russia

REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INFORMAL

Em muitos lugares do mundo, os serviços de transporte público 
são principalmente gerenciados por muitos operadores privados, 
independentes. A formalização e agilização destes serviços tornou-
se um desafio fundamental para muitas cidades que procuram 

desenvolver ainda mais os seus sistemas de transporte público. 
O UITP Summit oferecerá uma oportunidade única para trocar 
experiências, estratégias e melhores práticas de especialistas 
em todo o mundo.

TECNOLOGIA DE VEÍCULOS 
AUTÔNOMOS

Ao longo dos últimos 12 meses, os veículos 
autônomos e a sua chegada em nossas cidades 
foram muito comentados pela mídia. 

As oportunidades oferecidas por esta tecnologia 
já estão começando a se materializar para o 
transporte público, com várias rotas piloto 
sendo lançadas com ônibus autônomos e a 
tecnologia cada vez mais se intensificando.

Os veículos autônomos são uma oportunidades 
para redefinir alguns serviços do transporte 
público, desde o design da rede até os novos 
serviços de mobilidade emergentes que 
melhorem o transporte público nas áreas 
suburbanas.
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A PROGRAMAÇÃO E 
OS PALESTRANTES

DORAN BARNES
CEO 

Foothill Transit
Presidente APTA 

Los Angeles • Estados Unidos

SIR PETER HENDY CBE
Presidente

Network Rail Infrastructure Limited 
Londres•  Reino Unido 

ALGUNS PALESTRANTES CONVIDADOS

MELISSA WHITEHEAD
Diretora de Transporte 

Cape Town • África do Sul

O AUMENTO DA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA AJUDA A DIMINUIR AS 
EMISSÕES DE CARBONO

Para responder ao desafio dos objetivos políticos desafiadores, 
bem como para reduzir a sua despesa energética, os operadores e 
a indústria estão trabalhando juntos intensamente para melhorar 
a eficiência energética no setor dos transportes. A indústria 
ferroviária e os operadores na Ásia estão fazendo esforços notáveis. 
Na Europa, os operadores e as autoridades estão assumindo 
compromissos ambiciosos para investir no transporte elétrico 
e implementar estratégias globais para reduzir as emissões de 
carbono.

O DESAFIO URBANO DAS ECONOMIAS EMERGENTES

O transporte público é fundamental para o crescimento 
econômico das cidades e das suas populações à medida em 
que a pressão da evolução demográfica continua a se intensificar. 
O setor está se tonando muito dinâmico com grandes projetos 

desafiadores para desenvolver a capacidade em muitas cidades em 
todo o mundo. As sessões do UITP Summit darão a oportunidade 
de comparar e avaliar os vários métodos para promover e financiar 
estratégias de transporte público em todo o mundo.

JAY WALDER
CEO 

Motivate (Citibike)
Cidade de Nova York •  Estados Unidos  
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A PROGRAMAÇÃO E 
OS PALESTRANTES

NEIL MCFARLANE
CEO

County Metropolitan Transportation 
District Oregon (TRI-MET) 
Portland • Estados Unidos

PHILIPPE SCHNOBB
Presidente

Société de Transport de Montréal 
Montreal • Canada

HAKAN KARLSSON
CEO 
Volvo 

Gothenburg • Suécia

VIVIENNE KING
Presidente e Gerente Geral 

British Columbia Rapid Transit Company 
Vancouver • Canada  

GESTÃO DE ATIVOS

Muitos sistemas de transportes públicos estão lidando cada vez 
mais com o envelhecimento dos veículos, das redes ferroviárias e da 
infraestrutura. A capacidade de lidar com equipamentos herdados 
e gerenciar eficientemente os ativos existentes determinará o 
quão bem os sistemas de transporte continuarão atendendo as 
necessidades de seus clientes.

Este desafio global vem com duas questões fundamentais: a 
tecnologia ultrapassada e a incapacidade dos equipamentos para 
cumprir os padrões em evolução. Agora é o momento de tomar 
medidas para lidar com este elemento inevitável de fornecer 
transporte público.

CONHECENDO A  

AMÉRICA DO NORTE

O mercado norte-americano de transporte 
público está experimentando um renascimento. 
Para aproveitar a dinâmica que está por trás 
destes últimos desenvolvimentos, haverá uma 
abordagem especial durante o UITP Summit 
sobre a mobilidade urbana na América do Norte.

Durante um dia inteiro (terça-feira 16 de maio) 
haverá várias sessões dedicadas a América 
do Norte que abordarão temas que afetam 
o mercado.

ELETRIFICAÇÃO DOS SISTEMAS

Um número crescente de agências de transporte público estão 
investindo em veículos elétricos, em um movimento para reduzir as 
emissões e aumentar a eficiência geral operacional. As tendências 
comuns incluem o ressurgimento de trólebus e o crescente uso 
de ônibus elétricos a bateria.

Serão discutidas as melhores práticas de todo o mundo, com 
especial destaque para a adoção dos sistemas de transportes 
públicos existentes com veículos electrificados.
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A PROGRAMAÇÃO E 
OS PALESTRANTES

NÃO PERCA: O NETWORKING DINNER!

O Networking Dinner será Quarta-feira, 17 de Maio de 
2017, a noite, e será no New City Gas, Em uma zona 
industrial que foi onde teve inicio a iluminação a gás 
para as ruas e edifícios em Montreal no século XIX. O 
jantar oferece a oportunidade perfeita de networking, 
conhecendo seus parceiros do mercado mundial  e será 
uma noite inesquecível aos participantes do UITP Summit 
2017.

ANDY BYFORD
CEO

Toronto Transit Commission
 Toronto • Canada

E 
MUITO 
MAIS

KHALID ALHOGAIL
CEO - Diretor do Conselho

Saudi Public Transport Co ( SAPTCO) 
Riyadh • Arábia Saudita

ALGUNS PALESTRANTES CONVIDADOS

FINANCIAMENTO DOS SISTEMAS

Independentemente da situação financeira atual, os envolvidos 
com o transporte urbano em todo o mundo estão constantemente 
procurando desenvolver novas fontes de financiamento dos 
sistemas. Alguns modelos que serão examinados no UITP Summit 

incluem a cooperação de comunidades empresariais que têm muito 
a ganhar economicamente a partir de transportes públicos, bem 
como o uso do valor do solo como fonte de receita.

ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE 
PÚBLICO

Em todo o mundo, as autoridades públicas estão criando incentivos 
para fornecer transporte acessível a todos os membros da sociedade. 
À medida que a migração global continua, a grande diversidade 
do mundo está se tornando mais aparente nas áreas urbanas. Isto 
significa que os serviços de transporte urbano devem servir mais 
pessoas com necessidades mais diversas, incluindo pessoas com 
mobilidade reduzida.

O setor de transporte público tem muito a ganhar com a análise 
das principais políticas de transportes de todo o mundo que 
deram grandes passos para satisfazer as necessidades de todos. 
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UITP AWARDS
2017

A cada dois anos, O Prêmio UITP premia os projetos de mobilidade desafiadores 
e inovadores que contribuam para a estratégia global da UITP de dobrar o 
mercado de transporte público até o ano de 2025.

Os prêmios destacam os projetos de sucesso implementados em todo o mundo 
no período de 2015-2017 que colocam o transporte público no centro do 
sistema de mobilidade urbano.

Para essa edição de 2017, O prêmio terá as seguintes categorias: Public Transport 
Strategy, Customer Experience, Operational and Technological Excellence, 
Smart Financing and Business Models, Small Cities & Low Density Areas, 
Design e Y4PT Young Leadership.

Os vencedores serão escolhidos por um painel internacional de especialistas, 
anunciados durante o UITP Summit.

Você pode ser o próximo vencedor do Prêmio 
UITP! 

31 de Outubro 2016: Abertura das inscrições dos 
trabalhos 

31 de Janeiro de 2017:  Termino da inscrições dos trabalhos 

17 de Abril de  2017: Publicação dos finalistas (shorlist) 

17 de Maio de 2017: Cerimônia de Premiação no UITP Summit

  

Descubra mais sobre o UITP Awards - Prêmio UITP  
e inscreva seu projeto: 

www.uitpsummit.org/awards

PRÊMIO UITP

A UITP mais uma vez premiará 
os projetos de mobilidade 
desafiadores e inovadores

com o apoio da:
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NEW!

MAIS SOBRE  
A EXPOSIÇÃO

Uma das partes mais esperadas da Feira do 
UITP Summit são as demonstrações oficiais de 
novos produtos. Essas premieres mundiais são 
também uma fonte de inspiração para todos os 
participantes.

A MELHOR MANEIRA DE ENCONTRAR 
O MUNDO DA MOBILIDADE 

A Exibição da UITP Summit é ideal para encontrar os principais 
expositores do mundo da mobilidade, trocar ideias e descobrir 
as últimas inovações no setor, de produtos e soluções. Durante 
a última edição do  UITP Summit em 2015, mais de 280  
expositores aproveitaram essa oportunidade estratégica de 
network e desenvoleram novas parcerias, investimentos e 
projetos inovadores. Com uma área de feira de 30.000 m2, 
o Congresso Mundial - UITP Summit é o local perfeito para 
o sucesso!

CONHEÇA OS EXPOSITORES

Todos os expositores recebem um local especial dedicado no 
site oficial do UITP Summit 2017 e na aplicação móvel (que 
será lançada em breve). Visite o site www.uitpsummit.org ou 
baixe a aplicação para conferir o perfil dos expositores e seus 
produtos, bem como já iniciar as parcerias e intercambio de 
informações. As principais inovações da feira estará na publicação 
Journal of the Global Public Transport Summit. 

VEJA EM PRIMEIRA MÃO
Não perca a chance de participar das focus sessions, onde 
você pode assistir a grandes exposições de ideias profundas, 
soluções e demonstrações das últimas tecnologias.

PAVILHÃO AMÉRICA DO NORTE

Um espaço cobrindo 3.000m² está reservado exclusivamente 
para as empresas da América do Norte. Esse será un showcase 
extraordinário e possibilitará aos participantes descobrir as 
novidades das indústrias da América do Norte.

PARTICIPE DOS TOURS GUIADOS 
DURANTE A FEIRA!
Você pode aproveitar mais ainda a Feira participando de alguns 
dos  tours temáticos. Você poderá ter um entendimento claro 
e objetivo dos principais produtos da feira. Cada tour irá levar 
os participantes até um estande de um expositor selecionado 
que dará uma apresentação breve do seu produto. Essa é a 
hora de perguntar e tirar todas as suas dúvidas!

Para mais detalhes sobre os Tours Guiados durante a 
feira, registros e condições, por favor, visite nosso site  
www.uitpsummit.org
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OUÇA PRIMEIRO DOS 
EXPOSITORES

PHILIPPE MARTIN 
Vice-presidente Executivo, Operação e Manutenção  
Grupo RATP - França

“ É um cenário único para discussões de alto nível sobre temas estratégicos de mobilidade 
urbana. O UITP Summit está na vanguarda dos desafios do transporte público internacional 
do amanhã. Como parceiro histórico da UITP, o Grupo RATP orgulha-se de apoiar este 
evento. ”

SANDRA GOTT-KARLBAUER
CEO Transporte Urbano
Siemens AG - Alemanha

“ A abordagem da UITP de apoiar o bem-estar 
económico através de transportes urbanos 
sustentáveis é fundamental para o nosso negócio. 
Estamos ansiosos para apresentar mais uma vez 
as nossas últimas inovações no UITP Summit. ”

LAURENT TROGER
Presidente
Bombardier Transportation - Alemanha

“ O UITP Summit é a ocasião perfeita para envolver o mundo 
do transporte público internacional em um diálogo significativo 
sobre soluções ferroviárias eficientes e ecológicas. ”

PHILIPPE GRAND
Diretor de Relações Institucionais 
IVECO BUS  - França

“ Na IVECO Bus, a nossa prioridade é oferecer alternativas 
eficientes ao uso do diesel, para combater a mudança climática e a 
poluição em nossas cidades. O Global Public Transport Summit é o 
lugar ideal para compartilhar nossa experiencias e novas soluções. ”

PAUL HAMELIN
Presidente
GIRO Inc. - Canada

“ O UITP Summit oferece um cenário incomparável 
para a construção de relacionamentos eficazes e 
troca de conhecimentos essenciais para enfrentar 
os desafios globais do transporte público de hoje.  ”

ALEX DE JONG
Gerente de Negócios de Transporte Público  
VDL Bus & Coach - Holanda

“ O Global Public Transport Summit é um evento chave para compartilhar 
as soluções inovadoras mundiais. ”

JAN VAN HOOL
Diretor de Design e Desenvolvimento 
Van Hool - Belgica

“ O UITP Summit  é uma excelente oportunidade 
para a comunidade de transporte público 
internacional de descobrir as últimas tendências 
e conceitos.”

MATTHIAS STAHEL
Diretor de Marketing e Comunicações
Trapeze - Suíça

“ Com a possibilidade de ter em apenas um evento o Congresso Mundial e a 
Feira, o UITP Summit é uma combinação de intercambio de conhecimento  
e descoberta de produtos. ”

JONATHAN WOODS
Diretor de Vendas
Alstom - França

“ Por mais de 20 anos,  a Alstom tem sido uma expositor regular e participante ativo 
dos Congressos Mundiais da UITP.  Ele é o evento ideal para se apresentar e discutir as 
inovações entre os principais atores do setor de mobilidade urbana mundial. ”

STEFAN SAHLMANN
Gerente de Marketing de Produtos - City Bus 
MAN Truck & Bus AG - Alemanha

“ Para a MAN Truck & Bus a mobilidade elétrica é hoje um elemento vital para se reduzir as 
emissões no transporte público. O UITP Summit 2017 em  Montréal traz todas as pessoas  que 
fazem parte da  discussão em um ambiente seguro para a discussão de padrões sobre o tema. ”
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APROVEITE AO MÁXIMO
A SUA VISITA!

Para participar de qualquer uma das Visitas Técnicas 
pós UITP Summit, é necessário estar inscrito no 

UITP Summit como participante full. A participação 
nas visitas é opcional e limitada a um programa por 

pessoa.  

Para mais informações sobre a visita técnica e 
inscrição, favor visitar o site:  

www.uitpsummit.org/post-summit-tour

Aproveite o máximo a sua visita e participe 
das Visitas Técnicas pós UITP Summit

O UITP Summit contará com ‘Visitas Técnicas 
Pós-evento’ que irão combinar as últimas  
novidades no setor do transporte público, com 
um cenário cultural em cidades como Québec .

Você poderá escolher entre os seguintes tours:

Tour 1

LAVAL: Apresentação da Société de transport de Laval’s com interesse preferencial 
para ônibus, 18 de Maio de 2017

Tour 2

LONGUEUIL: A transição do BRT para o VLT – Champlain Bridge,  18 de Maio 
de 2017 

Tour 3

QUÉBEC: Apresentação técnica na primeira garagem de ônibus com certificado  
LEED no Canadá, atividades  e passeios turísticos no centro histórico de Québec, 
incluindo um cruzeiro guiado no majestoso rio São Lourenço, de 18 a 19 de Maio 
de 2017

Tour 4

GATINEAU-OTTAWA: Um tour incluindo o corredor Rapibus, um serviço de 
BRT, exclusivo para Québec, o novo Centro de Transporte operado pela Société de 
transport de l’Outaouais (STO), a fabrica do VLT Citads da Alstom e um cruzeiro 
panorâmico no rio de Ottawa, em 18-19 de maio 2017

1 + 2

4

3

Montréal
Ottawa

Québec city
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As oportunidades de patrocínio vão de € 5,000 até € 95,000

Escolha entre as opções de patrocínio abaixo e decida quando e onde você quer estar visível:

• Principais atividades  (Cerimônia de Abertura, Networking Dinner, UITP President Dinner, Dia  América do Norte, Assembleia 
Geral da UITP)

• Principais áreas (Área de registro, premium lounge, almoço e áreas de coffee break)

• Principais sessões (Plenária, fechamento e breakfast sessions)

• Visibilidade entre os participantes ou palestrantes (crachás, sacolas, blocos de anotações e canetas, USB, Sinalização)

• Visibilidade nas ferramentas de comunicação e midia social em Montréal 2017 (Wi-Fi, aplicação movel (app), tweet walls, 
programação, interpretação)

Para conhecer mais os benefícios de cada item, por favor, baixe a brochura de patrocinio 
www.uitpsummit.org/get-involved-become-a-sponsor 

Existem 3  canais de mídia para promover sua empresa e seus 
produtos:

• A revista oficial da UITP, Public Transport International (PTI)

• O site da UITP, www.uitp.org

• O Programa oficial da UITP  no UITP Summit 2017

PATROCÍNIO

BRANDING PUBLICIDADE

Oportunidades de Branding de € 2,300 até € 30,000

O Branding permite que você possa exibir seu logotipo ou 

mensagem em locais-chave (ao ar livre ou indoor) durante o 

evento e em alguns dos produtos do evento, como os materiais 

da Feira e do Congresso.

Para a lista total de branding/publicidade, baixe a brochura em: 
www.uitpsummit.org/get-involved-become-a-sponsor

INTERESSADO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

PATROCINIO
Anne-Lise GILSON

Gerente Internacional de Eventos
+32 2 661 31 81

anne-lise.gilson@uitp.org

BRANDING
Ryma TALEB

+32 2 536 01 65 
+32 2 537 75 91 

+32 494 42 28 42
ryma.taleb@fcintl.com

PUBLICIDADE
Doriano ANGOTZI

Gerente de Membership
+32 2 663 66 46

publications@uitp.org

Baixe agora a nossa brochura: 
www.uitpsummit.org

AUMENTE A EXPOSIÇÃO 
DA SUA MARCA
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CRIATIVIDADE E DA INOVAÇÃO

Montreal e sua área metropolitana– que tem próximo de 4 milhões 
de habitantes – representa  uma porta estratégica para a América 
do Norte, uma ponte comercial e econômica entre a Europa e 
a América do Norte.

Montreal possui uma grande variedade de restaurantes de nível 
mundial que oferece culinária local e internacional. Na verdade, 
a cidade tem desfrutado de uma bem merecida reputação como 
uma meca gastronômica.

Montréal é ainda conhecida pela sua impressionante atividade 
cultural.

Ao longo do ano, inúmeros festivais atraem milhões de visitantes 
de todo o mundo: Festival Internacional de Jazz, Francofolies, 
Festivais de Comédia, Festivais de Circo, Festivais de Música, 
Artes de Rua, Gastronomia... Todas essas são excelentes razões 
para se reunir e aproveitar o jeito de se viver em Montreal!

Muitos setores de inovação e tecnologia contribuem para a 
vitalidade econômica,da área metropolitana, vida academica 
e industrias de saúde e bem estar, bem como de tecnologias 
limpas, entre outras. 

Além disso, já em 2017, Montréal tem a intenção de se tornar 
um líder digital mundial de cidades inteligentes. No seu caminho 
para alcançar esse objetivo, Montréal foi designada Comunidade 
Inteligente do Ano pela ICF em Junho de 2016.

Para mais informações sobre Montreal e o que a cidade 
oferece, visite o site www.uitp.alamontreal.com

CONHECENDO UM 
POUCO MONTREAL

Com o charme do Velho Mundo e energia do Novo Mundo, a Montreal tem a língua nativa 
francesa e é uma cidade cosmopolita de inovação que atrai alguns dos melhores e mais brilhantes 
mentes de todo o mundo.

O ano de 2017 será excepcional em Montreal. Não apenas a cidade celebrará seu 375 aniversário, 
bem como os cidadãos e visitantes irão celebrar o 50º aniversário do Metrô de Montréal, além do 
150º  aniversário da Confederação Canadense. Como um destino internacional emocionante cuja 
história do progresso está diretamente ligada a capacidade de criar redes de transporte eficientes, 
Montreal pode proporcionar uma atmosfera única e inspiradora para o UITP Summit.
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A Agência Metropolitana de Transporte (AMT) é uma 
agência governamental com a missão metropolitana 
de expansão e planejamento de serviços de transporte 
público para melhorar e aumentar a eficiência na Área 
Metropolitana de Montreal. A AMT opera 6 linhas de 
trens metropolitanos, 61 estações, 1 linha metropolitana de 
ônibus expresso, 72 locais de park-and-ride, 15 terminais 
de ônibus e 100 km de corredores segregados. O trem 
por ano conta com mais de 18,8 milhões de viagens, 
colocando o sistema entre os dez principais da América 
do Norte. Em junho de 2017 a AMT será substituída 
por 2 novas entidades: uma autoridade regional e um 
operador metropolitano (trem e serviços de ônibus). O 
novo modelo de governanza irá operar sob a autoridade 
da Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
que representa 82 municípios.

A Société de transport de Montréal (STM) desenvlve 
e opera um sistema integrado de ônibus e metrô, 
bem como um serviço de transporte de pessoas com 
necessidades especiais. O metrô conta com 4 linhas 
servindo 68 estações, enquanto a rede de ônibus cobre a 
ilha de Montreal, em uma área operacional de 500 km2. 
A STM teve  413 milhões de viagens em 2015, o que 
representa  1.4 milhão de viagens por dia. A companhia 
é responsável por 80% por todo o transporte da área 
de Montréal area, representando mais de 70% de todo 
o transporte público usado em Québec.

MEET OUR LOCAL HOSTS 
AND PARTNERS

AN
FITRIÕ

ES LO
CAIS

www.amt.qc.ca

www.stm.info



24

DETALHES DA
INSCRIÇÃO

Inscreva-se on-line
 www.uitpsummit.org

Vai fax*  para
+32 2 660 10 72

Email com o formulário de 
inscrição para*

registration@uitpsummit.org

COMO SE INSCREVER?

Existem três maneiras fáceis de se inscrever:

Inscrições individuais

Inscrição de Grupo & Estudante

Para a inscrição de grupos ou estudantes, por favor,contate:

2017 UITP Registration Team 
+32 2 661 31 87
+32 2 660 10 72

registration@uitpsummit.org 

*O UITP Global Public Transport Summit é um evento sustentável, por isso pedimos para usar preferencialmente a inscrição on-line, evitando assim, o gasto com papel. 
Você pode pedir a ficha de inscrição enviando um email para registration@uitpsummit.org 

PAGAMENTOS

Existem duas maneiras simples de se pagar:

Por cartão de crédito
Visa, Eurocard/Mastercard e American Express

Por transferência bancária
Para a conta UITP2017

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Número da conta°: 0015 5775 7958

SWIFT: GEBA BE BB
IBAN BE95 0015 5775 7958

BNP Paribas Fortis  
Montagne du parc 3

BE-1000 Brussels, Belgium
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Assembleia Geral

Coffee breaks & almoços 

Material do evento

Eventos sociais

Visita Técnica

Transport pass

3 Dias de Exibição

Sessões do Congresso

Cerimônia de Abertura

O QUE ESTÁ INCLUIDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO?

Termos  & Condições estão disponíveis no site www.uitpsummit.org
Para qualquer questão relacionada à inscrição, por favor, envie um email para registration@uitpsummit.org

MEMBRO UITP NÃO MEMBRO DA UITP EXPOSITOR 
INSCRITO NO CONGRESSO

Participação  
 

Completa
Participação 

 
 Completa

Dois Dias /
 Um Dia

Dois Dias /
 Um Dia

VALORES DA INSCRIÇÃO

Tarifas

MEMBRO DA UITP NÃO MEMBRO DA UITP

Participação completa € 1,350 € 1,820 € 2,275 € 1,950 € 2,620 € 3,275

Dois dias € 1,275 € 1,595 € 1,835 € 2,295

Um dia € 910 € 1,140 € 1,310 € 1,640

Tarifa especial
até 31/12/2016

Tarifa base
de 01/01/2017

até 02/04/2017

Tarifa final
de 03/04/2017
até 17/05/2017

Tarifa especial
até 31/12/2016

Tarifa base
de 01/01/2017

até 02/04/2017

Tarifa final
de 03/04/2017
até 17/05/2017

As seguintes tarifas 
são apl icadas aos 
participantes

Nos dias de participação 

Nos dias de participação Nos dias de participação 

Nos dias de participação 

Se for membro da UITP

Grupos (4-10) € 1,455 € 1,820 € 2,095 € 2,620

Grupos(10+) € 1,275 € 1,595 € 1,835 € 2,295

Expositor € 1,350
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ACOMODAÇÃO

A JPdL International (Agência oficial de Hospedagem) negociou tarifas especiais 
para os participantes do Global Public Transport Summit 2017. Todos os hotéis 
estão especialmente localizados a 15-20 minutos a pé do local do evento (Palais 
des congrès de Montréal)  e estão próximos de diversos restaurantes, museus, 
atrações locais, transporte público e  da vida noturna. Para mais informações 
sobre os hotéis, favor contatar: 

JPdL International – UITP Montréal 2017 Housing Bureau
1555 Peel, Suite 500

Montréal, QC Canada H3A 3L8

+1 514-287-1248
housinguitp2017@jpdl.com

A UITP recomenda a reservar os hoteis o quanto antes, para garantir as 
melhores localizações e preços. Para mais informações, favor acessar o hotsite 

do evento www.uitpsummit.org

INFORMAÇÕES 
PRÁTICAS

LOCAL  

Palais des congrès de Montréal
1001 Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal 
QC H2Z 1H5
Canada

©
 M

ar
c C

ra
m

er
 / P

ala
is 

de
s c

on
gr

ès
 de

 M
on

tré
al

Localizado no coração da cidade e acessível de avião, trem ou carro o Palais tem cerca de  52,000 m2 (550,000), incluindo 113 
salas e espaços equipados com tecnologia de ponta.

Como eu chego lá?

METRÔ
Estação de metrô Place d’armes (Linha laranja 
- Côte Vertu / Montmorency)

ÔNIBUS
Linha 55 e 129 - estação Place d’armes (St-
Laurent/St-Antoine)

Para mais informações sobre o local, visite o site www.congresmtl.com
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CONSTURA O SEU PRÓPRIO 
MODELO DE METRÔ

INSTRUÇÕES

 O que você vai precisar

• Tesoura

• Régua

• Cola ou fita adesiva

• Caneta

• Palito de dente

Passo 1
Recorte a miniatura seguindo a linha rosa.

Passo 2
Marque as linhas pontilhadas com uma caneta. Assim fica mais fácil 
dobrar.

Passo  3
Dobre todas as partes na linha pontilhada antes de colar.

Passo 4
Aplique a cola nas ambas com um palito de dentes. Essa técnica irá 
te ajudar a aplicar corretamente a quantidade de cola necessária.

Passo 5
Aproveite sua miniatura!

Cortar na 
linha
Dobrar na 
linha

Recorte e cole o seu 
próprio metrô  
AZUR. 

Operada por la STM, o metrô AZUR entrou em 
operação comercial em Montreal em Fevereiro de 2016.

O Metrô AZUR de Montreal consiste em 9 carros 
com passagem livre entre os vagões, permitindo 
a circulação total no veículo.Os sete motores nos 
carros são acompanhados em cada extremidade por 
um reboque abrigados na cabine do operador. O novo 
trem funciona em um sistema pneumático semelhante 
ao usado atualmente pela rede de Montréal.

O sistema AZUR irá melhorar muito a experiência de 
viagem do usuário, além de garantir mais conforto e o 
estado da arte no sistema de informações.
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O Youth For Public Transport (Y4PT), com o apoio da UITP e seus membros criaram a 

A PRIMEIRA HACKATHONA MUNDIAL DE MOBILIDADE URBANA
Mais de 20 cidades ao redor do mundo receberam durante 48 horas as hackathonas locais para desven-
dar as novas tecnologias, encorajando as mentes jovens a se envolverem no setor de mobilidade urbana 

sustentável.

Os vencedores de cada hackatona local irão competir no UITP Summit  em uma disputal final como parte 
de um grande esforço mundial em busca de soluções disruptivas para o transporte público. Os finalistas 

serão premiados durante o UITP Summit. 

FAÇA PARTE!
Organize uma hackatona em sua cidade.  

Visite www.y4pt.org ou utilize o QR code do seu celular, abaixo.

NOS VEMOS EM MONTREAL!
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Gerente de Projetos
Laetitia Delzenne

laetitia.delzenne@uitp.org 

Comité do Programa
Sylvain Haon

sylvain.haon@uitp.org 

Feira e Exibição
Hicham Badran

hicham.badran@uitp.org 

Exibição Pavilhão América do Norte
Winnie Tong

UITPsummit@cutaactu.ca

CONTATOS

Inscrição Internacional
Nathalie Simon

registration@uitpsummit.org

Inscrição América do Norte
Winnie Tong

UITPsummit@cutaactu.ca

Imprensa
Andrew Canning

andrew.canning@uitp.org

Patrocínio
Anne-Lise Gilson

anne-lise.gilson@uitp.org

INFORMAÇÃO GERAL
info@uitpsummit.org e latinamerica@uitp.org

EM BREVE: 
ABAIXE A APP DA UITP!

Aumente a sua oportunidade de networking, dê a sua opinião, participe 
de perguntas, e mantenha-se atualizado  com as últimas novidades.
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www.uitpsummit.org

PATROCINADORES DE DE JANEIRO DE 2017

PARCEIROS MIDIA DE JANEIRO DE 2017

#UITP2017
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Register now

Printing Solutions Provider

communication platform
RAILWAY PRO

VIAJER S
de transporte público en España y Portugal


