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O Projeto "ENCLOSE - Serviços de logística urbana na eficiência energética de cidades europeias 
de pequena e média dimensão" aproxima-se das suas etapas finais. A segunda ronda de eventos 
locais de sensibilização pública (ARE – awareness raising events) nas cidades seguidoras do 
projeto foi concluída, e os resultados têm sido bem-sucedidos na medida em que alcançaram 
uma elevada participação por parte dos atores locais.  
As atividades realizadas até à data no âmbito do projeto ENCLOSE permitiram construir uma 
estrutura adequada e útil para a definição de Planos de Logística Urbana Sustentável (SULPs) em 
cada uma das nove cidades ENCLOSE. Os SULP foram construídos tendo como base os resultados 
da avaliação da aplicabilidade e benefícios das medidas de eficiência energética e 
sustentabilidade na logística urbana, orientadas especificamente para cidades históricas 
europeias de pequena/média dimensão, através da implementação de ações-piloto e de análises 
de viabilidade e de replicabilidade. O SULP é uma ferramenta útil para cidades europeias, 
decisores e partes interessadas na logística urbana, contendo uma definição clara de objetivos de 
eficiência energética e de sustentabilidade, medidas e opções associadas, condições de 
operacionalização, indicadores e critérios de avaliação. 
A última reunião do projeto realizar-se-á em outubro de 2014 em Bruxelas, conjuntamente com a 
Conferência final do ENCLOSE, onde os resultados do projeto serão discutidos e partilhados com 
partes interessadas europeias relevantes e outras cidades europeias. A Conferência Internacional 
final do ENCLOSE será realizada no próximo 22 de outubro de 2014, em Bruxelas. 
Uma descrição de alguns eventos de logística urbana na Europa é reportada no presente boletim, 
incluindo algumas conferências internacionais onde o projeto ENCLOSE é apresentado.  
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