TRA - TRANSPORT RESEARCH
ARENA
PRESS KIT

A MAIOR CONFERÊNCIA EUROPEIA DE INVESTIGAÇÃO
EM MOBILIDADE E TRANSPORTES ACONTECE EM
LISBOA
Portugal é anfitrião da edição de 2022 da TRA - Transport Research Arena: a maior
conferência europeia de investigação e tecnologia em matéria de mobilidade e transportes.
Sob o lema "Moving together – reimagining mobility worldwide", a TRA 2022 focar-se-á nas
soluções inovadoras para o setor dos transportes a nível global.
A decorrer no CCL - Centro de Congressos de Lisboa, de 14 e 17 de novembro, a TRA vai
reunir os principais especialistas nacionais e internacionais para debater o presente e o
futuro da mobilidade. Na agenda estão quatro grandes temas: as soluções inteligentes e a
sociedade; a mobilidade verde e a descarbonização; infraestruturas inovadoras para a
Europa 2030; e políticas e economias para uma Europa competitiva.
A TRA 2022 é organizada pela ANI - Agência Nacional de Inovação, pelo IMT - Instituto da
Mobilidade e dos Transportes, pelo CEE - Consórcio de Escolas de Engenharia, pelo LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pela Magellan - European Affairs Association. É
co-organizada em parceria com a Comissão Europeia e em colaboração com as plataformas
tecnológicas e associações europeias ACARE, ALICE, CEDR, ECTP, ERTRAC, ERRAC, ETRA
e WATERBORNE.
O Centro de Congressos de Lisboa é uma referência nacional e internacional para a
realização de congressos, conferências e todo o tipo de eventos. Com uma capacidade até
6.500 pessoas, o CCL dispõe de 8 auditórios, 10.000m2 de área de exposição divididos por
5 pavilhões, 35 salas de reunião, 7 foyers e um restaurante para 400 pessoas. É um espaço
de excelência numa localização privilegiada com vista sobre o rio Tejo.
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LISBOA, CIDADE DA
MOBILIDADE
Depois das edições em Gotemburgo,
Liubliana, Bruxelas, Atenas, Paris,
Varsóvia, Viena e Helsínquia, a Transport
Research Arena encontra em Lisboa um
ponto de contacto entre o passado, o
presente e o futuro da mobilidade para a
sua 9.ª edição.
Pela cidade de onde partiram as caravelas
que abriram caminho a uma mobilidade
global, a centenária carreira 15E passeia as
mentes que reinventam os transportes do
amanhã. Recuperando o espírito
vanguardista presente tanto nas
navegações portuguesas como nos
transportes sustentáveis, é neste espaço
de confluência entre passado e futuro que
a TRA volta a juntar os agentes do setor
para discutir coletivamente a mobilidade
nacional e internacional - e os maiores
desafios que ela enfrenta.
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UM ESPAÇO DE DEBATE E INOVAÇÃO PARA O
PRESENTE E FUTURO
Com expectativa de acolher cerca de 2.000 participantes em 7.000 m² de exposição,
nos quais se destaca uma área interativa para projetos inovadores, a edição de 2022
da TRA pretende ser um hub de conhecimento e soluções inovadoras, com o objetivo
de pensar os transportes, em todas as modalidades, de uma forma mais eficiente,
segura, não poluente, inclusiva e sustentável.
A conferência baseia-se em três pilares fundamentais: na excelência científica,
investigação e inovação; nos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e
industriais, bem como políticas inovadoras, dentro da mobilidade europeia; e a troca
de conhecimentos e experiências entre a Europa e outros continentes.
Área de exposição de grande dimensão e diversidade de sessões
A TRA 2022 contará com uma área de exposição para empresas nacionais,
internacionais e startups, e com uma área de demonstrações interativa e dinâmica.
Decorrerão diferentes tipos de sessões, Sessões Plenárias, que abordarão os temas
centrais da conferência e contarão com oradores destacados, desde agentes da
indústria a autoridades públicas; Sessões Estratégicas, que fomentarão a partilha de
conhecimento entre os diversos agentes do setor, investigadores e legisladores sobre
a mobilidade e os transportes, incidindo sobre o tema específico de cada dia; Sessões
Técnicas e Científicas, em que investigadores e especialistas apresentarão trabalhos
de investigação; e Eventos Paralelos, organizados pelos expositores e a decorrer na
área de exposição.

3

TRA VISIONS 2022:
PRÉMIOS PARA A
INVESTIGAÇÃO
Na conferência serão, também,
atribuídos os prémios TRA VISIONS.
Estes galardões reconhecem os
vencedores de duas competições a TRA VISIONS 2022 Young Researcher
Competition e a TRA VISIONS 2022
Senior Researcher Competition destinadas a investigadores jovens
e seniores, respetivamente. As
competições incidem sobre todos as
modalidades de transportes (rodoviária,
ferroviária, naval, aérea e intermodal).
As candidaturas encontram-se abertas.
Será ainda atribuído o Special Honorary
Award, que reconhece um investigador
de carreira notável cujo trabalho
represente um contributo significativo
para a investigação relacionada com
os transportes.
Os TRA VISIONS têm como objetivo
fazer da conferência um palco para
a investigação de excelência - servindo
de estímulo à participação de
investigadores jovens e seniores, bem
como de estudantes universitários,
e à difusão de conhecimento em matéria
de mobilidade e transportes.
A atribuição dos TRA VISIONS decorrerá
durante as sessões de abertura e
encerramento da TRA 2022.
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"Temos de nos focar nas pessoas
e nas suas necessidades, e
continuar a reforçar o nosso
empenho para com os jovens e
as mulheres. Todos somos
agentes centrais no ecossistema
dos transportes."
Violeta Bulc, antiga Comissária
Europeia dos Transportes na
TRA 2018

"A mobilidade do futuro deve ser
conveniente, intermodal, amiga
do ambiente e segura. A TRA é o
lugar perfeito para nos
envolvermos num diálogo que vai
para além das barreiras
setoriais."
George Kapsch, CEO do Kapsch
Group na TRA 2018

"Lisboa é a cidade exemplar para
receber o debate que a TRA 2022
quer promover: uma mobilidade
sustentável tem de passar por
medidas inovadoras e corajosas,
que melhorem a qualidade de
vida dos cidadãos e sejam, por
isso, alternativas concretas,
desejáveis e coletivas."
Luís Maia e Marta Teixeira Pinto,
porta-vozes da TRA 2022
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FEES PARA REGISTO - PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL
Tipo - Participação
presencial

Até 10 de novembro

No local

Normal (quatro dias)

590.00 €

740.00 €

Oradores, autores e
reviewers

395.00 €

395.00 €

Estudantes e jovens
investigadores

190.00 €

220.00 €

Expositores e
demonstrações

350.00 €

350.00 €

Imprensa e convidados
especiais

-

-

Um dia

290.00 €

350.00 €

O registo para a conferência inclui:
acesso a todas as sessões da conferência;
acesso à área de exposição e demonstração;
acesso a visitas técnicas (mediante disponibilidade);
almoço e coffee breaks.
O pagamento pode ser realizado por cartão de crédito (Visa e Mastercard) ou por transferência bancária.
Informações adicionais em www.traconference.eu/registration.
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FEES PARA REGISTO - PARTICIPAÇÃO ONLINE

Tipo - Participação online

Até 10 de novembro

Depois de 10 de
novembro

Normal (quatro dias)

236.00 €

296.00 €

Estudantes e jovens
investigadores

76.00 €

88.00 €

Imprensa

-

-

Um dia

116.00 €

140.00 €

A participação online está apenas disponível para as seguintes sessões:
sessões de abertura e encerramento;
sessões plenárias;
sessões estratégicas.
A participação online não prevê interação por parte dos participantes.
O pagamento pode ser realizado por cartão de crédito (Visa e Mastercard) ou por transferência bancária.
Informações adicionais em www.traconference.eu/registration.
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MATERIAIS GRÁFICOS
VÍDEO PROMOCIONAL

FOTOGRAFIAS DA TRA - TRANSPORT RESEARCH ARENA 2018
Fotografias da edição de 2018 da TRA, que decorreu em Viena, na Áustria, podem ser
encontradas aqui.
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