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PROJETO DE TRANSPORTE URBANO SUSTENTÁVEL (SUTP)

http://www.sutp.org — http://www.sutp.cn

DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSPORTE 
URBANO SUSTENTÁVEL

http://www.capsut.org

Parceiros de implementação do SUTP

UNITAR
T R A N SM I L E N I O

ESCAP

Recursos do SUTP num piscar de olhos
O material a seguir está disponível em múltiplas línguas para download 
grátis em nosso site.

O Livro Fonte do SUTP para formuladores de políticas
O carro-chefe da nossa série de publicações abrange todos os tópicos 
importantes a serem considerados para a elaboração de uma política de 
transporte urbano abrangente (* em português).

�� Orientação institucional e política
1a. The Role of Transport in Urban Development Policy
1b. Urban Transport Institutions
1c. Private Sector Particip. in Urban Transport Infrastructure Provision
1d. Economic Instruments
1e. Raising Public Awareness about Sustainable Urban Transport
1f. Financiamento do Transporte Urbano Sustentável*
1g. Urban Freight in Developing Cities

�� Planejamento do uso do solo e gestão de demanda
2a. Land Use Planning and Urban Transport
2b. Mobility Management
2c. Gestão de Estacionamento*

�� Transporte público, a pé e de bicicleta
3a. Mass Transit Options
3b. Bus Rapid Transit
3c. Bus Regulation and Planning
3d. Preserving and Expanding the Role of Non-motorised Transport
3e. Car-Free Development

�� Veículos e combustíveis
4a. Cleaner Fuels and Vehicle Technologies
4b. Inspection & Maintenance and Roadworthiness
4c. Two- and Three-Wheelers
4d. Natural Gas Vehicles
4e. Intelligent Transport Systems
4f. Eco Driving

�� Impactos ambientais e de saúde
5a. Air Quality Management
5b. Urban Road Safety
5c. Noise and its Abatement
5d. O MDL no Setor de Transporte*
5e. Transport and Climate Change
5f. Adapting Urban Transport to Climate Change
5g. Urban Transport and Health
5h. Transporte Urbano e Eficiência Energética*

�� Recursos
6. Resources for Policy-makers

�� Questões sociais e transversais do transporte urbano
7a. Gender and Urban Transport: Smart and Affordable

Documentos técnicos
Esta série explora temas mais específicos e técnicos do transporte urbano 
sustentável, incluindo, por ex. esquemas de bicicleta pública ou parcerias 
de transporte e um Guia de Planejamento para sistemas de BRT.

Estudos de caso
Os estudos de caso apresentam as melhores práticas de soluções de 
transporte urbano sustentável em todo o mundo – de Istambul a 
Münster, de Bangcoc a Joanesburgo.

Galerias multimídia
Centenas de fotos e vídeos sobre mobilidade urbana sustentável podem 
ser acessadas em nossas galerias em Flickr e Youtube.
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SUTP: Nossas atividades e serviços

O “Sustainable Urban Transport Pro-
ject” (Projeto de Transporte Urbano 
Sustentável, SUTP) é organizado pelo 
Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
em nome do Ministério Federal da 
Cooperação Econômica e do Desen-
volvimento (BMZ). Sua sede está 
localizada em Eschborn, Alemanha. 
O SUTP é apoiado por numerosos 
parceiros, incluindo a Comissão Eco-
nômica e Social das Nações Unidades para a Ásia e o Pacífico 
(UNESCAP), e trabalha com um largo espectro de stakehol-
ders em organizações multinacionais e não-governamentais, 
bancos de desenvolvimento e instituições universitárias.

As atividades e serviços principais do SUTP são:
�� Recursos: Desenvolvimento e difusão de recursos em todos 
os aspectos da mobilidade urbana sustentável, incluindo a 
série de Livros Fonte do SUTP, estudos de caso e documen-
tos técnicos, bem como galerias de fotos e vídeos sobre a 
mobilidade urbana;
�� Desenvolvimento de capacitação: Projeto e ministração de 
cursos de treinamento para organizações em cidades em 
desenvolvimento, e fornecimento de manual online para 
cursos disponíveis de treinamento de organizações parcei-
ras, incluindo hospedagem de uma página em site dedicado 
ao desenvolvimento de capacitação;
�� Assessoria em política e intercâmbio internacional: Junto 
com os parceiros, GIZ-SUTP fornece asses-
soria em política de transporte urbano 
sustentável e apoia o intercâmbio interna-
cional de melhores práticas e soluções ino-
vadoras para a mobilidade urbana (por ex., 
participação em conferências, workshops e 
outras formas de diálogo internacional).

Mapa Mundial de Treinamentos

Até os meados de 2015, o SUTP apoiou mais de 140 
cursos de treinamento em cidades na Ásia, América La-
tina e África em cooperação com os governos locais, orga-
nizações não lucrativas e organizações multilaterais, como o 
Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento Asiático, Banco de 
Desenvolvimento Islâmico, UN-ESCAP e outros 
(ver mapa à direita).

Cartaz do Estado de Nordrhein-Westfalen, Alemanha

Cursos de treinamento

Os temas dos cursos são:
�� Opções de Transporte de Massa
�� Transporte Não-Motorizado
�� Conscientização Pública e Mudança Comportamental 
para o Transporte Sustentável
�� Regulamentação e Planejamento de Transporte de Ônibus
�� Desenvolvimento do Ciclismo Inclusivo
�� Gestão da Demanda de Transporte
�� Financiamento do Transporte Urbano

Junto com o Instituto de Treinamento e Pesquisa das Nações 
Unidas (UNITAR), o SUTP também oferece cursos online em 
inglês, espanhol e francês.

Visite nosso site para saber mais sobre nossos próximos cursos!

Visite nossa plataforma de Desenvolvimento de Capacitação em 
Transporte Urbano Sustentável (CAPSUT) para saber sobre os 
próximos treinamentos, cursos à distância e seminários na web 

oferecidos por muitas organizações em todo o mundo:

http://www.capsut.orgno
vo
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Transporte Urbano Sustentável: 
Aprendendo com a experiência internacional

Congestionamentos de trânsito, ar poluído, vias perigosas, 
crises de financiamento, ausência de parques, calçadas e espa-
ços públicos, aumento em espiral do uso de carro e moto, ônus 
cada vez maior para os pobres das cidades e cidades menos 
habitáveis – tudo isso está se tornando cada vez mais familiar 
às pessoas nas cidades em desenvolvimento. Além disso, os 
problemas do transporte urbano estão piorando com o desen-
volvimento econômico ao invés de melhorar.

Muitas cidades em desenvolvimento estão numa encruzi-
lhada. Decisões políticas tomadas quando o uso de carro 
estava relativamente baixo afetarão o modo como as pessoas 
vão viver nas cidades pelas próximas décadas. Muitas ferra-
mentas políticas e boas práticas no mundo estão disponíveis, 
mas os formuladores de políticas muitas vezes simplesmente 
não têm acesso a informações sobre essas abordagens e assis-
tência técnica sobre como fazer uso delas.
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Training courses conducted by GIZ-SUTP until May 2015


