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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
L:SBOA

AVISO
PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO
NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 MAIO DE 2014
Debate Temático com o tema genérico
“Os Transportes em Lisboa: o que temos e o que queremos”
Tema específico
1”de 4 Sessões: “Os Transportes que temos e como funcionam”

LOCAL E HORA DAS INSCRICÕES
Avisam-se os interessados que, nos termos do Regimento, a Sessão desta
Assembleia Municipal de Lisboa, que se realizará no dia 20 de maio (Terça
feira), na sua Sede

—

Av.a de Roma

~0

14-L, terá o seu início às 18 horas, sendo

aberta à participação do público.
As inscrições para este Debate Temático poderão ser feitas no dia 19 de maio

(2Y

feira):
• Das 9h00 às 13h00, presencialmente na sede da Assembleia Municipal;
• Das 9h30 em diante, on-line, em htty://debaterlisboa.am-Iisboa.pt;
• E ainda antes do início da Sessão, dia 20 de maio (3 •a feira), dependendo
da disponibilidade de tempo (total de 1 hora, devendo cada inscrito dispor
no máximo de 3 minutos).
Assembleia Municipal de Lisboa, 14 de maio de 2014.
A Presidente

Helena Roseta
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15.’ SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CONVOCATÓRIA
Nos termos do disposto nos artigos 37° e 39° do Regimento, convoco uma sessão
extraordinária da Assembleia Municipal de Lisboa para o Debate Temático resultante da
aprovação da Deliberação 91/AMJ2O14, tomada sobre a proposta n.° 61ÁM12014, para o
dia 20 de maio de 2014

(3.3

feira), pelas 18 horas, a realizar-se na sua sede, sita na Av. de

Roma n° 14 L Lisboa, tendo como ponto único o seguinte tema:
-

Tema genérico:
Debate Temático “Os transportes em Lisboa

—

o que temos e o que queremos”

Tema específico:
1a de 4 Sessões
“Os transportes que temos e como funcionam”
-

A sessão é aberta à participação do público.
Inscrições em http:// debaterlisboa.am-lisboa.pt

Assembleia Municipal, 14 de maio de 2014
A Presidente

Helena Roseta
Anexo: Programa do Debate Temático “Os transportes em Lisboa

queremos”

—

o que temos e o que

H 1 ‘1
Programa do Debate Temático
“Os transportes em Lisboa: o que temos e o que queremos”
Local: Fórum Lisboa (antigo Cinema Roma, Av. Roma, 14P)
Formato: Debate aberto ao público, com 4 sessões, cada uma com 45m a 60m de
apresentações pelo painel, 45m a 60m de intervenções do público e 30m de encerramento
pela mesa. Todos os debates são moderados por deputados municipais. Haverá dois relatores,
também deputados municipais, por sessão; o relatório final incluirá os relatórios de todas as
sessões e a proposta de deliberação final a submeter à apreciação da Assembleia Municipal.
Os painéis serão constituídos, em cada sessão, por um máximo de 4 ou 5 oradores convidados
e pelo deputado moderador.
O Debate Temático terá como suporte de divulgação e comunicação com o público o sítio
“Debater Lisboa”, http://debaterlisboa.am-lisboa.pt da Assembleia Municipal.
Calendário:
1.! sessão dia 20 de Maio, 18.00
—

Os transportes que temos e como funcionam
Painel, moderado por Helena Roseta, Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
• Germano Martins, Presidente do Conselho Executivo da AMTL Autoridade
Metropolitana de Transportes de Lisboa
• Vasco Colaço, Presidente da DECO Associação de Defesa do Consumidor
• Sérgio Monte, Presidente do SITRA, Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes e
membro do Secretariado Executivo da UGT
• José Manuel Oliveira, Coordenador da FECTRANS, Federação dos Sindicatos de
Tranportes e Comunicações e membro da Comissão Executiva do Conselho Nacional
da CGTP
• Carlos Carvalho, engenheiro, especialista em transportes e membro do Conselho Geral
da EMEL
-

-

2J sessão dia 27 de Maio, 18.00
O sistema de mobilidade urbana na AML: quem faz o quê e quem paga
—

3.~ sessão dia 3 de junho, 18.00
Organização e financiamento do serviço de transportes colectivos em áreas metropolitanas
—

4~ sessão dia 24 de junho, 18.00
A experiência europeia e os desafios para Lisboa
—
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