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Este número especial do Boletim 
encerram está disponível 

 em 12 línguas! 

Edição n.º 10, 1 de novembro de 2014 
 

 

Caro leitor, 

Bem-vindo à última edição dos boletins 
informativos ENCLOSE! 

O Projeto "ENCLOSE - Serviços de logística 
urbana na eficiência energética de cidades 
europeias de pequena e média dimensão" 
acaba de chegar à sua conclusão. As atividades 
finais foram concluídas e os últimos resultados 
(D5.2 "Um enquadramento para a definição e 
implementação de Planos de Logística Urbana 
Sustentável em cidades históricas de 
pequena/média dimensão" e D5.3 
"Recomendações e estratégias de implantação 
de serviços de logística urbana energiticamente 
eficientes e sustentáveis em cidades históricas 
da Europa") foram publicados. 

A Conferência Final do ENCLOSE, organizada 
em Bruxelas no dia 22 de outubro de 2014 teve 
enorme sucesso, o que foi confirmado pelo 
grande número de participantes provenientes 
de toda a Europa. Durante esta conferência, as 
orientações para o planeamento e 
implementação de Planos de Logística Urbana 
Sustentável (SULPs) foram apresentadas e 
explicadas. Tal como foi discutido em Bruxelas, 
as diretrizes dos SULP visam apoiar os decisores 
e partes interessadas na definição das soluções 
logísticas mais adequadas às necessidades e 
exigências das cidades (especialmente as 
cidades de pequena e média dimensão, que 
representam a maioria das cidades europeias). 
O SULP é efetivamente um plano específico 
para a gestão de processos de logística urbana 
e para a projeção de soluções de médio prazo 
na perspectiva da integração com os Planos de 
Mobilidade Urbana Sustentável (SUMP). 
Consideraramos portanto o SULP como uma 
parte fundamental do SUMP, dedicado 
especificamente a questões de logística urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As diretrizes têm sido utilizadas pelas nove 
cidades ENCLOSE no desenvolvimento dos seus 
SULPs, que foram apresentados durante a 
conferência final do ENCLOSE. As diretrizes e os 
9 SULPs estarão disponíveis em breve no sítio 
do ENCLOSE. 

Adicionalmente, a última reunião do projecto 
ENCLOSE foi realizada conjuntamente com a 
Conferência Final do projeto: os resultados 
globais e as realizações obtidas pelo projeto 
foram discutidos, a fim de preparar o caminho 
para a futura sustentabilidade dos resultados 
do projecto, que envolve também diferentes 
entidades Europeias relevantes e outras cidades 
da Europa. 

Finalmente, gostaria de agradecer a todos os 
parceiros do consórcio ENCLOSE pelo seu 
grande trabalho e a todas as pessoas que 
contribuíram para o sucesso do projeto, 
renovando o nosso caloroso convite para 
continuar a seguir-nos, não apenas através do 
site do projeto e da página google+ 
(https://plus.google.com/+EncloseEu), mas 
também através da atividade da Logical Town 
Association, que irá garantir a sustentabilidade 
dos resultados do projecto ENCLOSE. 

 

Giorgio Ambrosino 
 

MemEx Srl, Itália 
Coordenador do Projeto ENCLOSE 

 

 

Nesta edição  

 
 Carta do Coordenador do Projeto 
 Realizações e resultados do ENCLOS 
 Conferência final do ENCLOSE 
 Eventos de logística urbana na Europa 
 Contatos 

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1
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Realizações e resultados do ENCLOSE 

 

REDES DE MELHORES PRÁTICAS 

As experiências-piloto do ENCLOSE foram 
divulgadas em rede para todas as entidades 
europeias relevantes e cidades a envolver na 
estratégia de comunicação, desenvolvendo 
uma base de dados com mais de 750 contatos, 
envolvendo mais de 200 cidades europeias 
(incluindo cerca de 120 partes 
interessadas/cidades de países não-parceiros 
do projeto).  

 

Foram visados a promoção e trabalho em rede 
com cidades históricas europeias de pequena 
e média dimensão (mesmo que não 
diretamente envolvidas no projeto ENCLOSE) 
acerca da temática da logística sustentável e 
energeticamente eficiente. Entre as várias 
atividades de disseminação realizadas, os 
parceiros ENCLOSE organizaram várias visitas 
de estudo técnicas (envolvendo parceiros e 
não-parceiros) e várias conferências e 
workshops bem-sucedidos, englobando 
questões de logística urbana em cidades 
europeias e planeamento de mobilidade 
sustentável (Lucca (IT), Norwich (UK), Växjö 
(SE), Bruxelas, etc.) para facilitar a troca de 
experiências, promover a adoção de SULPs, e 
investigar questões de política para a definição 
de uma estratégia que garanta a 
sustentabilidade a longo prazo do 
enquadramento projetado para os SULPs. 

Adicionalmente, foram realizadas ações de 
comunicação e divulgação relevantes: 
presença em feiras e exposições e eventos 

internacionais (Intertraffic, TRA, ECOMM; VTI 
Transport Forum, Energy Cities, etc.), 
publicação e distribuição de material de 
comunicação dedicado e dos boletins 
trimestrais do ENCLOSE, distribuídos a mais de 
1000 contatos na Europa (cidades, partes 
interessadas, operadores de transportes, 
organizações de investigação, especialistas da 
indústria). O sítio oficial do ENCLOSE, 
www.enclose.eu, disponível e actualizado 
periodicamente em 12 idiomas diferentes, 
reporta as atividades do projeto ENCLOSE, 
assim como eventos relevantes na Europa. 

 

SENSIBILIZAÇÃO 

O ENCLOSE teve como objetivo aumentar a 
consciencialização acerca dos desafios da 
logística urbana energeticamente eficiente e 
sustentável em cidades históricas Europeias de 
pequena e média dimensão, e sobre as 
oportunidades reais para alcançar melhorias e 
benefícios significativos através da 
implementação e operação de medidas, 
sistemas e abordagens integradas adequadas 
e eficazes, orientadas em função das 
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especificidades de cada ambiente urbano. Os 
parceiros ENCLOSE, durante a duração do 
projeto, organizaram 12 eventos locais de 
sensibilização (AREs) com o objetivo de 
estimular a adoção de soluções de logística 
urbana energeticamente eficientes, e apoiar 
iniciativas envolvidas na logística e mobilidade 
urbana sustentáveis em Espanha (Burgos), 
Portugal (Almada), Reino Unido (Dundee), 
Roménia (Alba Iulia), Bulgária (Balchik) e 
Grécia (Serres). 

 

APOIO A CIDADES HISTÓRICAS EUROPEIAS DE 
PEQUENA E MEDIA DIMENSÃO 

O projeto ENCLOSE apoiou diretamente o 
desenvolvimento de planos de logística urbana 
sustentável (SULPs) em nove cidades históricas 
europeias de pequena e média dimensão 
envolvendo parceiros de 13 países europeus - 
Alemanha, Áustria, Bulgária, Grécia, Irlanda, 
Itália, Noruega, Polônia, Roménia, Portugal, 
Espanha, Suécia, Holanda e Reino Unido - com 
um potencial elevado para alcançar um 
público muito mais vasto, graças à 
participação de Associações e redes de 
Cidades Europeias e Mundiais, fornecendo o 
necessário contexto de multiplicação das 
atividades de promoção e difusão. Para além 
das cidades parceiras do ENCLOSE, o projeto 
fornece informações e orientações para outras 
cidades interessadas, e proporciona uma 
estratégia, metodologia e ferramentas comuns 
para o planeamento de uma logística 

sustentável desenhada especificamente para 
cidades históricas europeias de pequena e 
média dimensão (ver abaixo). 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PILOTO DE 
LOGÍSTICA E MEDIDAS SUAVES 

Implementação de serviços de logística em 
três cidades piloto: Lucca (IT), Trondheim (NO) 
and s-Hertogenbosch (NL) e medidas suaves 
em 6 cidades seguidoras: Balchik (BG), Serres 
(GR), Almada (PT), Alba Iulia (RO), Burgos  (ES) 
and Dundee (UK).  

 

DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE 
LOGÍSTICA URBANA SUSTENTÁVEL (SULP) 

A implementação das diretrizes para o 
desenvolvimento e implementação de um 
plano de logística urbana sustentável (SULP) 
nas cidades piloto e nas cidades seguidoras 
ENCLOSE, e a criação de um enquadramento 
adequado para a definição de SULPs para 
cidades históricas europeias de pequena e 
média dimensão. 

Durante o último mês, o consórcio ENCLOSE 
desenvolveu um documento decisivo sobre a 
metodologia para a definição e 
desenvolvimento de planos de logística urbana 
sustentável (SULPs) para cidades históricas 
europeias de pequena e média dimensão. Tal 
documento relevante decorre da e experiência 
das cidades piloto e das cidades seguidoras do 
ECNCLOSE e define um enquadramento 

adequado para a definição de 
um SULP. As orientações para o 
desenvolvimento e 
implementação de um plano de 
logística urbana sustentável 
(SULP) foram apresentados 
durante a conferência final do 
ENCLOSE em Bruxelas. 

 

PRODUÇÃO DE SULPS LOCAIS 
ESPECÍFICOS EM 9 CIDADES 
HISTÓRICAS ENCLOSE 

De acordo com as orientações 
acima referidas, as 9 cidades 
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históricas ENCLOSE produziram SULPs locais 
específicos, incluindo um conjunto/mistura de 
medidas de apoio às administrações locais 
para conduzir e gerir o processo de logística na 
perspectiva da qualidade de vida da cidade e 
dos cidadãos, da redução do consumo de 
energia e dos impactes das emissões de CO2. 
Cada SULP refere-se ao SUMP (Plano de 
mobilidade urbana sustentável) relacionado 
(por exemplo Sustentabilidade de alto nível e 
ambiente limpo e Linhas Estratégicas 
prioritárias), e inclui a participação das 
principais partes interessados da cidade na 
discussão de soluções adequadas, bem como a 
definição de um roteiro para a possível adoção 
do Plano pelas autoridades locais. 

 

CONFERÊNCIA FINAL DO ENCLOSE 
 
A Conferência Internacional final do ENCLOSE 
realizou-se no passado dia 22 de outubro de 
2014, em Bruxelas (Bélgica). 
 

 

O evento, organizado pela representação 
permanente de Espanha na União Europeia, 
teve um elevado sucesso devido ao elevado 
número de participantes vindos de toda a 
Europa. 

Durante o período de convívio os participantes 
foram apresentados às cidades ENCLOSE e a 

outros parceiros do projeto. A sessão de 
posters dedicados ofereceu boas 
oportunidades de networking e discussão sobre 
as atividades do ENCLOSE. 

O objetivo do evento foi divulgar e disseminar 
os resultados das nove cidades europeias de 
pequena e média dimensão envolvidas no 
projeto ENCLOSE e beneficiar de outras 
experiências em logística urbana sustentável na 
Europa. O workshop permitiu discutir questões 
comuns, desafios e resultados, juntamente com 
um número de entidades  e municípios 
europeus. 

 

 

Eventos de logística urbana na Europa 

 

SMART MOBILITY WORLD, TURIM 2014 

 

 

Smart Mobility é uma iniciativa organizada em 
Turim, com o objetivo de providenciar um guia 
europeu para o desenvolvimento de serviços de 
TI e Info-mobilidade para "cidades 
inteligentes", e para o desenvolvimento de 
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tecnologias para Frotas Verdes e Transportes 
Sustentáveis. 

O evento “Novas componentes” irá enriquecer 
a bem-estabelecida Conferencência & Exposção 
(2014, dias 13-14 novembro), estendendo-se a 
programação do Smart Mobility World 2014, 
que será desenvolvido ao longo de três dias. 

Para o programa completo consultar: 
http://www.smartmobilityworld.net/en/  

 
CONFERÊNCIA ANUAL POLIS 2014 

 
A Conferência Polis 2014 é uma das principais 
plataformas para cidades, áreas metropolitanas 
e regiões debaterem sobre os seus desafios na 
área dos transportes. A realização de sessões 
plenárias de alto nível é complementada por 
sessões técnicas que divulgam as inovações na 
política e nas práticas em todos os domínios 
dos transportes. 

A Conferência Anual Polis 2014 (27-28 
novembro de 2014, em Madrid) será uma 
oportunidade para as cidades, áreas 
metropolitanas e regiões mostrarem os seus 
sucessos na área dos transportes para um 
grande público, e para a comunidade mais 
ampla dos transportes se envolver com 
representantes das cidades e autoridades 
regionais em soluções de transporte 
inovadoras. 

Mais informações em: 
http://www.polisnetwork.eu  

INTERTRAFFIC ISTAMBUL 2015 
A sétima edição do Intertraffic Istambul (27-29 
maio de 2015), provou mais uma vez o seu 
posicionamento como o principal evento de 
tecnologia de tráfego na Eurásia e Médio 
Oriente. O anterior evento atraiu 5.286 
profissionais em infra-estruturas, gestão de 
serviços de TI/tráfego, segurança e 
estacionamento provenientes de 79 países de 
todo o mundo. Mais de 200 expositores 
provenientes de mais de 30 países 
apresentaram os seus produtos e serviços. 
 
 
ASSOCIAÇÃO LOGICAL TOWN 
Conferência Anual 
 
 
 
 
 
No próximo 12 de dezembro de 2014 realiza-se 
em Lucca a conferência internacional anual da 
Associação Logical Town. O evento é 
organizado pela Associação Logical Town, em 
colaboração com a Câmara Municipal de Lucca. 

Os principais assuntos discutidos durante o 
evento serão tanto os aspectos técnicos como 
os normativos de uma abordagem sustentável 
da logística urbana, envolvendo vários 
intervenientes europeus com experiência em 
distribuição de mercadorias amiga do 
ambiente, tecnologias de ponta e sistemas 
operacionais específicos para cidades históricas 
de pequena e média dimensão. Em particular, 
este ano a conferência focar-se-á na logística 
com veículos 100% elétricos e bicicletas: serão 
apresentadas diversas boas práticas Europeias. 

A Associação Logical Town nasceu como um 
dos resultados da ação desenvolvida no projeto 
ENCLOSE a fim de alcançar uma redução 
relevante dos consumos de energia e 

mudanças de comportamento significativas nos 

http://www.smartmobilityworld.net/en/
http://www.polisnetwork.eu/
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operadores de distribuição urbana de 
mercadorias. A Associação vai tornar-se em 
breve membro da Heritage Europa, a fim de 
melhor coordenar as atividades de 
disseminação e contactos na Europa. Giorgio 
Ambrosino, coordenador do projeto ENCLOSE, 
lidera a Comissão Científica da Associação. 

Mais informações sobre a conferência estarão 
em breve disponível nos sítios da internet da 
Associação Logical Town e do projeto ENCLOSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTOS 
Para mais informações, contata 
MemEx Srl, Itália, Via Cairoli, 30,  
57123 LIVORNO (Itália) 
Ph.+39 0586 211646 
 
Coordenador do Projeto ENCLOSE 
Giorgio Ambrosino 
giorgio.ambrosino@memexitaly.it 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1

