Julien De Labaca
Consultor de “novas mobilidades”, ele atua
particularmente em temas de inovação e de
plataformas digitais nos transportes. Além disso, é
chefe de projetos numa coletividade transnacional,
pilotando projetos de planejamento estratégico de
transporte urbano e ferroviário.
Sylvain Jamet
Chefe de projetos internacionais da SNCF
Gares&Connexions. Especialista na modelagem
financeira e institucional de projetos de
modernização de estações ferroviárias.

WORKSHOP
Estações multimodais:
Palmeiras - Barra Funda
3 de abril de 2018

Marion Hoyez
Possui formação em ciências políticas e
planejamento de transportes em países em
desenvolvimento.
Interesse
especial
na
“digitalização” da mobilidade. Foi responsável pela
cooperação técnica CODATU na Índia. Atualmente
chefe de projetos CODATU.
Étienne Lhomet
Especialista em mobilidade da CODATU, ex-diretor
de operação do VLT de Bordeaux e das estratégias
metropolitanas da cidade. Responsável técnico de
cooperações CODATU na Índia, no Peru e no Brasil.
Bruno Almeida Maximino
Responsável de cooperação pela CODATU.
Assessor-técnico local na cooperação ESP-AFDCODATU-CEREMA-IdF Mobilités

Local: Rua Boa Vista, 170
(Mezanino - Auditório C)

Contatos:
STM/CPG:

011 3291 2120
011 3291 2932

Terça-feira, 3 de abril de 2018, 09h00 – 16h00
9h00 – 9h20

Palavras de boas-vindas e relevância do assunto para
as empresas e STM
Saulo Pereira Vieira, CPG/STM

9h20 – 9h30

Introdução e apresentação das atividades do dia
Bruno Almeida Maximino, CODATU

9h30 – 9h50

Plano de trabalho e metodologia do estudo da
estação Palmeiras - Barra Funda

9h50 – 10h20

Contexto geral:
Exemplos de sucesso e as estações de nova
geração do Grand Paris
Serviços, comércios e cultura nas estações

10h20 – 10h50

Organização institucional:
Como
lutar
contra
os
problemas
institucionais e a falta de comunicação entre
os atores?

10h50 – 11h05

Pausa

11h05 – 12h15

Organização institucional (Trabalho em grupo)

12h15 – 13h45

Aceitação social:
Estratégias de comunicação
13h45 – 14h45
Open data e tecnologias digitais
Trabalho em grupo

Almoço no Restaurante O Bonde

Sustentabilidade financeira:
Arranjos financeiros
14h45 – 15h45
Modelo de negócios de operação comercial
Trabalho em grupo
15h45 – 16h00 Conclusões
16h00

Café de encerramento

