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NO AR:
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Entrevistas - FB

JOSÉ OLIVEIRA

(http://video.terranova.pt/start)

INÍCIO

UA RECEBE ENCONTRO SOBRE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL.

UA recebe encontro sobre mobilidade sustentável.
2019-11-13 09:21

A Universidade de Aveiro acolhe, esta quarta, a conferência final do Projeto Interreg
Europe CISMOB (Cooperative information platform for low carbon and sustainable
mobility).

Radar das emoções desenvolvido
na Universidade de Aveiro.

O Secretário de Estado da Mobilidade marca presença no evento que apresenta os
principais resultados do Projeto decorrentes da troca de experiências e boas práticas,
dos planos de ação e da sua implementação.
Este fórum será uma oportunidade única para stakeholders, investigadores,
representantes de municípios, autoridades dos transportes, consultores de transporte e
mobilidade e empresas de transporte público para partilha de experiências e ideias, e
para conhecer e aprender boas práticas que visam a melhoria das políticas do setor de
transportes, numa tentativa de promover uma mudança de política em direção a uma
mobilidade sustentável e com baixa emissão de carbono.
Do programa do evento destaca-se a participação do Secretário de Estado da Mobilidade
Eduardo Pinheiro, bem como de Rui Camolino, Presidente do ITS Portugal, Pedro
Barradas, Diretor de Estratégia da ARMIS ITS, Brian Masson, Diretor da Multi Modal
Transport Solutions Ltd, Yizhou Zhang, da KTH Royal Institute of Technology e Jorge
Brito, Secretário Executivo da CIM Região de Coimbra.

Curia recebe evento sobre
turismo acessível.

Espinho: PSP deteve dois
homens por injúrias e ameaças a
agente de autoridade.

O programa da Conferência Final do CISMOB incluirá um painel de discussão sobre o
tópico principal da conferência.
Os trabalhos decorrem no edifício da reitoria.
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José Carlos Mota considera que
a alegada falta de...

Cerca de 200 espécies de
insetos, com foco nos...

"Há muito a fazer para melhorar
a qualidade do...
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Endereço Postal:
Apartado 42
Rua Gil Eanes, 31
3834-908 Gafanha da Nazaré
Estúdios:
Rua Prior Guerra
Edifício do Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré
3830-556 Gafanha da Nazaré

Cerca de 300 alunos do Ensino Básico marcaram presença no Grande
Prémio Atletismo “Os Ílhavos”.
Oliveira do Bairro: Autarquia entrega última tranche de carro de
bombeiros.
PCP defende apoio indireto aos meios de comunicação.
"Juntos pelo Rossio" sugere estacionamento à boleia da venda dos
terrenos da antiga lota.

Discurso Direto
MARIA XVI
plano b....com Ricardo Freitas
África…Terra Nova - XV

Oli aplica código universal de cores aos produtos sanitários.
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