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Universidade do Fim de Verão I 
Mobilidade Sustentável: participação e governança 

para a transição 
 

20, 21, 22 de setembro de 2022 
Universidade do Minho - Instituto de Ciências 

Sociais/GNRation  
 
Apresentação e objetivos 
Durante três dias, o município de Braga organiza, em 
conjunto com investigadores/as da Universidade do Minho, 
a “Universidade do Fim de Verão I- Mobilidade Sustentável: 
participação e governança para a transição”. Este é um 
evento interdisciplinar que integra um conjunto diversificado 
de ações, relacionadas com a promoção da reflexão sobre 
várias dimensões implicadas na transição para a 
mobilidade sustentável. Resulta de um trabalho 
interdisciplinar e reúne contribuições de especialistas 
académicos e não académicos, acerca dos objetivos e 
métodos mais adequados à mudança de paradigma.  
Do programa fazem parte palestras, mesas redondas e 
sessões práticas que visam também contribuir para a 
consciencialização acerca dos desafios das novas 
mobilidades, no quadro da preparação das cidades para o 
futuro dos impactos das alterações climáticas. É nesse 
sentido que serão abordadas temáticas especificas, como 
o futuro, o geodesign, a participação ou as oportunidades 
de financiamento e cooperação internacional. 
 
Destinatários/as: 
Destina-se à população em geral, estudantes do ensino 
superior e pessoas ligadas à investigação com interesse no 
tema. 
 
Modalidade: O evento é presencial. Todavia, algumas 
sessões assinaladas com * também podem ter acesso 
através da plataforma zoom. Para obter a password de 
acesso, é necessário enviar manifestação de interesse para 
o endereço email indicado abaixo. 
 
Inscrição 
As inscrições devem ser realizadas aqui entre 9 e 18 de 
setembro. As atividades práticas estão limitadas a 20 
participantes. 
 
Mais informação em: 
universidadefimdeverao@gmail.com 
 

 

End of Summer University I 
Sustainable Mobility: participation and governance 

for transition 
 

20, 21, 22 September 2022 
The University of Minho - Institute of Social 

Sciences/GNRation 
 
Aims and scope 
During three days, Braga’s municipality in partnership with 
researchers from the University of Minho organises the 
"End of Summer University I – Sustainable Mobility: 
participation and governance for transition". It is an 
interdisciplinary event that integrates a wide set of actions 
aiming at reflecting on several dimensions involving the 
transition to sustainable mobility. It counts with an 
interdisciplinary work, that gathers contributions from 
academic and non-academic experts, on the goals and 
methods that are best suited to the paradigm shift. 
 
The programe includes lectures, round tables, and practical 
sessions aiming at raising up awareness of new mobility’s’ 
challenges, in the context of preparing cities for the future 
impacts of climate change. Topics such as the future, 
geodesign, participation, funding opportunities, and 
international cooperation will be also addressed.  
 
 
 
Publics: 
Targeted public include general population, higher 
education students, and other researchers with interest in 
the topic. 
 
Format: The activities take place in person. However, 
some sessions marked with * will also allow on line 
transmission. In order to have online access, please send 
a message for the address e mail below. 
 
 
Registration 
Registrations are due between 9th and 18th September, 
here. Practical activities are limited to 20 participants. 
 
 
More information in: 
universidadefimdeverao@gmail.com  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc20juxf_vqg8LSj8k0xga_gybH_S3fSPSF9QZODVAI5Nf0VQ/viewform
mailto:universidadefimdeverao@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc20juxf_vqg8LSj8k0xga_gybH_S3fSPSF9QZODVAI5Nf0VQ/viewform
mailto:universidadefimdeverao@gmail.com


DIA 1 - DAY 1 
Transição para a mobilidade sustentável 

Transition to sustainabale mobility  
 

20 setembro - 20th september 
Sala de atos, ICS, Universidade do Minho 

(Gualtar) 

DIA 2 - DAY 2 
Mobilidade escolar e transição 

School Mobility Transition 
 

21 setembro - 21st september 
GNRation (centro de Braga -City center) 

DIA 3 - DAY 3 
Participação e governança na transição 

Participation and governence for transition  
 

22 setembro - 22nd september 
Sala de atos, ICS, Universidade do Minho 

(Gualtar) 
 
09h15 Sessão de abertura | Opening session  
Paula Remoaldo, Presidente do ICS, 
Universidade do Minho 
Olga Pereira, Câmara Municipal de Braga, 
Vereadora dos Pelouros da Mobilidade e da 
Ligação com o Ensino Superior 
Emília Araújo, Comissão organizadora  
 

 
09h30 Mesa redonda | Round table 
Mobilidade, jovens e famílias: desafios e implicações 
no espaço urbano | Mobility, young people and 
families: challenges and implications for urban 
spaces* 
 
António Ferreira, Universidade do Porto, FEUP, CITTA 
Cármen Araújo, Gabinete de Psicologia do ACES, V. N 
de Famalicão 
Gabriela Trevisan, ProChild CoLAB 
Rosalina Costa, Universidade de Évora  
 
Moderação e comentário | Chair and discussant: 
Joana Nogueira, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
 Language: Portuguese 

 
09h30 Mesa redonda | Round table 
Participação da a Transição: condições, 
métodos e desafios | Participation for 
transition: conditions, methods, and 
challenges*  

 
Maísa Tobias, Universidade Federal do Pará 
de Belém, Brasil  
Sofia Bento, Universidade de Lisboa  
 
 
 
Moderação e comentário | Chair and 
discussant: Miguel Bandeira, University of 
Minho, CECS, IE 
Language: Portuguese 

09h45 De que trata o paradigma da transição? 
What is the transition paradigm about?* 
 
Claus Köllinger, VISION5 
 
Moderação e comentário | Chair and 
discussant: Daniel Casas-Valle, Urban 
Dynamics (office) and the Future Design of Street 
(platform) 
Language: English  
 
11h30 Atividade prática | Practical activity 
 Pensar a transição | Thinking of transition 
Language: Portuguese  

 
11h30 Atividade prática | Practical activity 
Simular a transição | Simulating transition 
 
Ivo Oliveira, Universidade do Minho, EAAD 
Marta Labastida, Universidade do Minho, EAAD 
Language: Portuguese 

 
11h30 Oportunidades de financiamento 
para a transição | Funding opportunities for 
transition * 
 
Jordi Casas Juan, EIT Urban Mobility 
 
Moderação e comentário | Chair and 
discussant: Ângela Faria, Câmara Municipal 
de Braga 
Language: English  

 

14h15 Mesa-redonda | Round table 
Experiências e desafios da transição | 
Transition experiences and challenges* 
 
 
Kim Schoenfeld, Universidade do Porto, FLUP, 
CITCEM 
Representante do Município de Barcelona  
 

Moderação e comentário | Chair and 
discussant: Miguel Lopes, Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, CITTA 
Language: English  

 

14h00 Mesa-redonda | Round table 
A mobilidade e a participação como laboratório de 
aprendizagem e relação com a investigação científica 
– o caso da Experiência da Arena de Transição de 
Braga* | The case of the Braga Transition Arena 
Experience 

 
António Ferreira, Universidade do Porto, FEUP, CITTA  
Emília Araújo, Universidade do Minho, ICS  
José Carlos Mota, Universidade de Aveiro  
Kim Schoenfeld, Universidade do Porto, FLUP, CITCEM 
 

Moderação e comentário | Chair and discussant:  
Filipa Corais, Câmara Municipal de Braga  
Language: Portuguese 

 

13h00 Encerramento | Closing session 
  
Olga Pereira, Câmara Municipal de Braga, 
Vereadora dos Pelouros da Mobilidade e da 
Ligação com o Ensino Superior 
Emília Araújo, Universidade do Minho, ICS 
Ivo Oliveira, Universidade do Minho, EAAD 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 Geodesign como ferramenta na 
construção de futuro(s) | Geodesign as a tool 
for the construction of the future(s)* 
 
Chiara Cocco, University College of Dublin  
 

Moderação e comentário | Chair and 
discussant: Emília Araújo, Universidade do 
Minho, ICS 
Language: English 

 

16h30 Mesa-redonda | Round table 
Experiências de transição | Transition experiences* 
Catarina Sales, Universidade da Beira Interior, 
CIES_ISCTE  
Ivo Oliveira, Universidade do Minho, EAAD  
José Mota, Universidade de Aveiro  
 

Moderação e comentário | Chair and discussant:  
Tiago Ascensão, Universidade do Minho, LAB2PT, EAAD  
Language: Portuguese 


