
A cátedra do Institut pour la
ville en mouvement foi criado
em conjunto com a Escola de
Doutorado «Cidade e Meio
Ambiente» da Cité Descartes
em Marne-la-Vallée, centro
universitário que reúne dife-
rentes polos de ensino e de
pesquisa. O objetivo desta cá-
tedra consiste em receber es-
pecialistas de outros países,
especialistas da mobilidade
em diversas áreas (sociologia,
transporte, tecnologia da in-
formação, etc.), cuja contri-
buição científica e técnica são
necessárias para o ensino, a
investigação, a inovação e ex-
perimentação no campo das
ações desenvolvidas pelo Ins-
titut pour la ville en mouve-
ment. A Cátedra organizará
um seminário científico inter-
nacional a cada dois anos.

13 DE JUNHO, EM PARIS 
“Onde quero, quando quero, como
quero!” Por ocasião da publicação
de um dossiê especial da revista
Sciences Humaines, dedicado a
mobilidades urbanas, o Fórum das
imagens recebe o IVM para um
debate sobre as mobilidades
urbanas, seus valores e suas
limitações.

A mesa redonda,
acompanhada por trechos
de filmes, reúne sociólogos,
especialistas em transportes
e novas tecnologias. Em
uma sociedade urbana
marcada pela diversidade
de estilos de vida e pela
individualização crescente,
onde as áreas urbanas estão
se tornando cada vez mais
complexas e extensas,
como conciliar o desejo de
autonomia, a expansão dos
territórios da vida social,
econômico e cultural, com
uma mobilidade que seja
compatível com as
exigências do
desenvolvimento
sustentável e da qualidade
de vida cotidiana?

JULHO 2001, PRIMEIRA VIAGEM DE
ESTUDO À CHINA.
A China se incorporou a
um processo de
urbanização sem
precedentes: nos próximos
dez anos, mais 300 milhões
de pessoas irão viver nas
urbes. Serão inventadas as
cidades do futuro na China?
Com quais inovações em
matéria de mobilidade? O
IVM organiza uma viagem
de estudo com especialistas
de diferentes disciplinas,
para conhecer os diferentes
atores e iniciar as primeiras
colaborações sob a direção
de Xavier Fels.

25 DE SETEMBRO, EM
PARIS
A mobilidade autônoma
dos adolescentes “de
10-13” Investigação
nacional, estudos de
campo, experimentos.
Na pré-adolescência, ou seja,
entre os 10 e 13 anos, não se
é totalmente «pequeno», mas
tampouco «grande». Daí a
dependência em relação aos
adultos, começando por seus
pais. Mas, eles estão sempre
disponíveis? O pai tanto
quanto a mãe? Aceitam que
seus filhos saiam e com que
condições? Com que meios?   
O IVM realiza várias pesqui-
sas:
■ Uma pesquisa nacional
aplicada a uma amostra re-
presentativa de 820 pais e ou-
tro tanto de pré-adolescentes,
realizada sob a direção cien-
tífica do sociólogo François
de Singly, Diretor do Centro
de Investigações sobre os
Vínculos Sociais. Assim, nos
inteiramos de que, se bem os
pré-adolescentes se deslocam
na maioria das vezes a pé,

eles privilegiam o translado
em carro para ir a atividades
extracurriculares nas quartas-
feiras pela tarde. Em duas de
cada três ocasiões, o pai-táxi
é a mãe e quase metade dos
pais declaram o desejo de
acompanhá-los menos.
■ Uma pesquisa sobre as for-
mas de translado dos estu-
dantes do ensino médio em
cinco cidades da região de
Paris (Villejuif, Gentilly,
Fresnes, L’Hay-les-Roses e o
Kremlin Bicêtre) em parce-
ria com a RATP, em convê-
nio com a Educação Nacio-
nal e a Caisse des allocations
familiales (Caixa Nacional
de Assinações Familiares); e
o Pays d’Apt no Vaucluse.
Estudantes do 2º e 3º ano do
ensino médio foram convida-
dos a informar suas formas
de translado e seus tipos de
atividades durante três dias.

DE 10 A 12 DE DEZEMBRO, EM
PARIS
Ian Solomon, professor do
Departamento de Geografia da
Universidade Hebraica de Jerusalém
e pesquisador no Institute of
Transportation Studies en Davis-
Université na Califórnia, é o
primeiro convidado da cátedra
universitária do IVM.
Por sua presença na França,
organizou-se um programa
de encontros, conferências
e investigações, a cerca do
impacto das
telecomunicações sobre as
mobilidades.

2002
DE 8 DE JANEIRO A 8 DE FEVEREIRO,
EM PARIS
O professor Lu Huapu Diretor do
Instituto de Investigação sobre
Transportes da Universidade de
Pequim é o convidado da cátedra.

10 DE JANEIRO EM
ESSONNE
A Associação Abeilles,
Aide et Entraide, em
parceria com o IVM,
organiza um serviço de
transporte a pedido até
o local de trabalho, para
as pessoas que estão em
um programa de inserção
social e profissional.
A primeira etapa
experimental do programa
«Mobilidades para a
Inserção» foi lançado sob a
direção científica de Éric
Le Breton. A segunda etapa
leva o IVM a iniciar um

estudo nacional sobre os
comportamentos e as
necessidades de mobilidade
de pessoas compreendidas
nas estruturas de inserção.

8 DE FEVEREIRO À NOITE, EM PARIS
Paris sob os diferentes pontos de
vista de personalidades de todos os
setores. Geógrafos, arquitetos,
enfermeira noturna, chefe de
polícia, animador cultural,
industrial, músico, realizador,
funcionários, designer, mediador
social, comerciante, todos partem
para uma travessia noturna de Paris
e de sua região.
Sua missão: descobrir as sin-
gularidades da cidade à noi-
te, viver a experiência das
condições e das dificuldades
específicas dos translados no-
turnos em quatro itinerários,
para propor, em uma segunda
parte, soluções originais.
Dentro das oficinas de criati-
vidade, as ideias que emanam
desta oficina nômade (Noc-
tambulle, Oasis, Troll) tive-
ram como resultado um mé-
todo «as oficinas Trolls» que
será apresentado em outras
cidades (Sarajevo, Helsinque,
Copenhague, Roma, Toronto,
etc.). Parceiros europeus se
apresentaram e o programa
IVM «as mobilidades, a cida-
de, a noite» foi incorporado,
sob a direção de Xavier Fels,
Secretário-geral do IVM.

DE 3 A 9 DE ABRIL, EM PARIS
John Urry, sociólogo da
Universidade de Lancaster é o
convidado da cátedra.
O IVM é parceiro das
edições Armand Colin para
a tradução de sua obra
«Sociology beyond
societies... Mobilities for the
twenty-first century», que
será publicada em 2005.

3 DE MAIO, EM PARIS
O simulador HOMERE foi
apresentado nas jornadas
de Braille’net e
Tecnologia na Cité des
sciences et de l’industrie!
Verdadeira inovação
tecnológica, o protótipo
para pessoas cegas e
com visão reduzida é um
sistema háptico (relativo
ao tato) em um modelo
virtual 3D para explorar e
reconhecer o seu entorno
propõe a uma pessoa a
representação de uma
parte da cidade.
Realizado pelo IVM com
Ondim em associação com

a Comissão de Energia
Atômica, com a ajuda de
ergonomistas da
Universidade de Paris V, da
APAM - Associação de
pessoas Cegas e com visão
Reduzida, especialistas da
Cité des sciences et de
l’industrie, engenheiros de
PSA Peugeot Citroën,
HOMERE permite
representar lugares
complexos através do tato e
do som, para simular
caminhos como previsão
dos reais deslocamentos.
Um modelo virtual de um
espaço complexo através de
percepções
multissensoriais. Essa
primeira pesquisa lhe
permite mover-se mais
confortavelmente em
lugares reais, graças à
memorização deste espaço
virtual.

DE 13 A 21 DE JUNHO, EM PARIS 
Andreas Schäfer pesquisador no
Departamento de Urbanismo de
Massachusetts Institute of
Technologies de Boston (MIT) é o
convidado da cátedra.
É organizado um programa
de conferências sobre o
tema «Mobilidade e política
energética»

DE 28 DE SETEMBRO 
A 13 DE OUTUBRO, 
EM PARIS
A exposição “A
Arquitetura se move!
Cidades e Mobilidades”
estreou no Salão do
Automóvel. É o ponto de
partida para o sucesso.
Será traduzida para
cinco idiomas e
produzida em quatro
versões antes de
percorrer milhares de
quilômetros em 25
cidades na Europa,
China, América Latina e
no Norte da África.
A que se parecerão os
estacionamentos, as pontes,
as estações, os escritórios,
os shoppings, ou mesmo as
rotundas do futuro?
Reunindo em torno de
cinco temas de uns
quarenta projetos
inovadores, a exposição «A
Arquitetura se move!
Cidades e Mobilidades»
apresenta novas práticas das
cidades contemporâneas.
Arquitetos, urbanistas,
paisagistas, devem
desempenhar um papel

fundamental na concepção
dos lugares de
intermodalidade e
contribuir para a qualidade,
conforto e estética dos
espaços de movimento. Sob
a direcção científica de
François Ascher, curadoria
conjunta de Didier Rebois e
de Francis Rambert,
direção artística de Susanna
Shannon (Design dept) e
cenografia de Pierre
Boudry. Foi realizado com
o apoio do Salão do
Automóvel, das empresas
Cofiroute, Vinci, Péchiney
e Lafarge.

22 E 30 DE OUTUBRO,
EM CHENGDU
Primeiro encontro de
especialistas
internacionais e
representantes de
cidades chinesas sobre a
questão da
intermodalidade. A
palavra não existia em
chinês, então a
inventamos! Por conta
disso, o IVM China
assegura-se pela mesma
ocasião na Universidade
de Tongji, em Xangai.
Este primeiro encontro
«Crescimento urbano,
modos de transporte e
intermodalidade», dirigido
por Xavier Fels, abre o
debate sobre os desafios da
intermodalidade nos
transportes.

31 DE OUTUBRO, EM PARIS
O júri premia os vencedores do
segundo concurso estudantil sobre
as modalidades urbanas.
Oito equipes
multidisciplinares
europeias, canadenses e
chinesas, participam do
concurso «Facilitar a
cidade» e dirigem um
estudo comparativo sobre a
ajuda à mobilidade, o
turismo urbano, ou a
intermodalidade e a
multimodalidade: os
premiados são Sarah
Cohen, Mathilde Felix-
Faure e Eri Seguin, por seu
projeto «Esperando o
teletransporte... Massas
pilotos, estratégias inter e
multimodais para uma
cidade de proximidade».

5 E 6 DE DEZEMBRO, EM
Paris Marne-la-Vallée
Seminário Internacional
da Cátedra do IVM sobre
o tema “Transportes,
pobreza, exclusões.
Quando a mobilidade não
é apenas uma questão
de transporte”
Pesquisadores norte-
americanos, britânicos,
holandeses, franceses,
associações e
representantes dos poderes
públicos confrontam seus
pontos de vista e fazem um
balanço dos conhecimentos
práticos e teóricos
disponíveis. Sob a direção
científica de Jean-Pierre
Orfeuil.

2003
A exposição “A Arquitetura se move!
Cidades e Mobilidades” inicia um
itinerário internacional e levanta
debates e encontros com
administrações locais e
especialistas. É publicada em
versão francês-chinês e espanhol-
português. Em 2003, recebem-na
nove cidades europeias e chinesas.

■ DE 28 DE MARÇO A 18 DE ABRIL,
EM LISBOA 
No Museu do IST (Instituto
Superior Técnico).

■ DE 21 DE ABRIL A 15 DE MAIO,
EM XANGAI
Na universidade de Tongji

■ DE 7 DE MAIO A 7 DE JULHO, EM
ROTERDÃ
Representa a França na

Bienal Internacional de
Arquitetura de Roterdã,
cujo tema de 2003 trata
sobre a «Mobility-A room
with view»
■ DE 3 DE JULHO A 14 DE
SETEMBRO, EM BORDEAUX
No Centro de Arquitetura
Arc en rêve
■ DE 11 A 27 DE SETEMBRO, EM
OSLO
Na Galeria do Banco
Norueguês
■ DE 8 DE OUTUBRO A 21 DE
DEZEMBRO, EM LYON
Na Maison de
l’architecture Rhône Alpes
■ DE 13 A 25 DE OUTUBRO, EM
TESSALÔNICA 
Com a Câmara de
Arquitetos
■ DE 20 A 31 DE OUTUBRO, EM
CHONGQING
■ DE 5 A 23 DE DEZEMBRO, EM
MONTBÉLIARD

DE 12 A 19 DE JUNHO,
NO CENTRO CULTURAL
DE CERISY-LA-SALLE
O simpósio “Os sentidos
do movimento, da
mobilidade e da
modernidade nas

JUNHO 
2000
CRIAÇÃO DO INSTITUT
POUR LA VILLE EN
MOUVEMENT/ PSA
PEUGEOT CITROËN
Primeira reunião do conselho
científico e de orientação
presidida por François
Ascher.

NOVEMBRO DE 2000 NA
EXPOSIÇÃO UNIVERSAL
DE HANOVRE
Entrega dos prêmios do
primeiro concurso
estudantil 
Quais são as condições para
o sucesso da mobilidade na
cidade? Por volta de doze
equipes europeias de todas as
disciplinas propuseram solu-
ções inovadoras para cidades
da Europa. Os vencedores
Matthias Armangaud, Marc
Armangaud, Arnaud Hirs-
hauser analisam a paisagem
de Bilbao a partir do mundo
dos transportes.

2001
23 DE ABRIL, EM PARIS
Primeira oficina do programa de
ajuda à mobilidade de pessoas
cegas e com deficiências visuais.
Organizada na Cité des Scien-
ces et de l’Industrie, refere-se
às tecnologias a serviço da
autonomia, em associação
com o programa «cidades»
do Ministério de Investiga-
ção, o Centre scientifique et
tehnique du bâtiment (Centro
Científico e Técnico de Cons-
trução (CSTB) e a Cité des
sciences et de l’industrie.

7 DE JUNHO, EM PARIS
A cátedra universitária
organiza seu colóquio
“Mobilidades urbanas.
Os desafios, as
problemáticas da
investigação na França e
no exterior”. 
Especialistas da França, Itália,
Suíça, EUA, Reino Unido, Alemanha e
Holanda apresentam um estado de
situação da investigação nos seus
países, bem como as diretrizes das
políticas públicas.

sociedades
contemporâneas» reúne,
durante 6 dias,
cientistas de todas as
disciplinas, diretores de
grandes empresas
públicas e privadas e
líderes políticos, em
torno de desafios sociais
generados pela questão
do movimento nas
sociedades
contemporâneas.
A modernidade impinge às
sociedades uma
mobilização generalizada:
movimento de bens,
capitais, ideias e
conhecimentos, pessoas,
etc. Quais são as questões
culturais, econômicas e
sociais que a mobilidade
suscita? Por volta de
quarenta nacionalidades
estão representadas.
Este simpósio ajuda a
fundamentar os trabalhos
do IVM. Os princípios
estão afirmados na< «carta
para a cidade em
movimento»: o direito à
mobilidade, o direito à
cidade, a necessidade de
desenvolvimento
econômico, um princípio
comum democrático.
Desses grandes princípios
nascerão os projetos que
fazem o sucesso do IVM e
que combinam diferentes
entornos pouco
acostumados a interagir-se
e trabalhar juntos.

8 DE OUTUBRO, EM BELFORT
Entre as ideias geradas nas
travessias noturnas, Noctambulle
chamou a atenção. Esse sistema
propõe um serviço de transportes
públicos biodegradável, para
comunicar os ??eventos culturais e
festivos noturnos. A qualidade
dos transportes públicos
noturnos melhorou dentro
de Noctambulle, através da
cordialidade, de animações,
de terminais de Internet... e
de uma interface entre os
diferentes bairros da
cidade. Organizou-se um
primeiro teste durante a
operação «Noite da
cabine», uma noite de
integração dos 5.000
estudantes da área urbana
de Belfort Montbéliard.

10 DE OUTUBRO, ONLINE 
Foi lançado o jogo online IciTzen.
Este site é concebido como um
projeto cultural e pedagógico sobre
a vida urbana, os códigos e a
sociabilidade nas cidades em
movimento.
Icitzen é um site multimídia
interativo e lúdico, iniciado
pelo IVM e realizado por
uma equipe de artistas e
profissionais de multimídia,
que visa conscientizar um
público de pré-adolescentes
e adolescentes nos
comportamentos e nos
códigos culturais e cívicos
nos deslocamentos urbanos.
É baseado em um relato
interativo imaginado pelo
escritor Ricardo
Montserrat, onde a história
deve ser alimentada de
experiências de uns e
outros a fim de favorecer a
implementação de oficinas
experimentais.
Organizam-se três oficinas
de teste com o Centro
Cultural El Chaplin de
Mantes-la Jolie, a
associação Valdocco em
Argenteuil. A Direção
Regional de ação cultural é
sócia.

3 NOVEMBRO, EM APT 
TransAPT abre seu
serviço de transporte
porta a porta para
resolver o tema semanal
dos pais-táxis.
O táxi-jovem leva as
crianças e adolescentes do
Pays d’Apt a suas
atividades extracurriculares,
às quartas-feiras e aos
sábados à tarde.

ATÉ 

AMANHÃ!
INVESTIGAÇÕES, AÇÕES, POSSIBILIDADE DE
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS
A missão do IVM é desenvolver ações in-
ternacionais inovadoras e experiências  so-
ciais, organizacionais e científicas, técni-
cas e culturais. Desenvolve projetos que:
■ Favorecem a mobilidade autônoma dos
indivíduos e dos grupos sociais que enfren-
tam dificuldades específicas
■ Realçam a qualidade dos lugares e do
tempo do movimento
■ Contribuem para o desenvolvimento das
culturas de mobilidade urbana e cidadania
■ Consideram as limitações e os desafios
voltados ao meio ambiente

MOVIMENTO E MOBILIDADE NA CIDADE, 
UM DIREITO E UM PRAZER
Em uma sociedade cada vez mais urba-
nizada e comunicante, as mobilidades ad-
quirem cada vez mais importância e reves-
tem um valor social, econômico e cultural
determinante.
A mobilidade tornou-se um direito genéri-

co («o direito dos direitos»), porque afeta o
acesso a outros direitos (o habitat, a saúde,
o trabalho, a educação, a cultura, etc.).
A qualidade do tempo e dos lugares de
movimento e dos transportes, em que o des-
envolvimento de novas tecnologias desem-
penha um papel fundamental, torna-se uma
variável-chave da vida urbana.

COOPERAÇÃO E MULTIDISCIPLINARIDADE 
Desde a sua criação, o IVM é concebido
como um encontro internacional onde se
reúnem os que pensam a cidade, aqueles
que a fazem e aqueles que a vivem:
■ para acompanhar as mudanças das mobi-
lidades urbanas na Europa, mas também na
China e na América Latina, onde abriu es-
critórios.
■ para contribuir, em gestões associativas e
multidisciplinares, ao desenvolvimento de
uma cultura da mobilidade que una o conhe-
cimento e o prazer do movimento na cidade.

Uma grande parte das ações se desenvolve
com parceiros diferentes em todo o mun-
do, cidades e instituições públicas, usuários
da cidade, associações e empresas.

PSA PEUGEOT CITROËN
ATOR DA CIDADE
Apaixonado pelas oportunidades, mas
também consciente dos riscos associados
às mudanças bruscas no universo urbano,
onde brevemente irá viver 80% da
população mundial, a PSA Peugeot
Citroën está convictamente comprometida
com a iniciativa do Institut pour la ville
en mouvement. Colabora através do IVM
com a dimensão social das mobilidades
urbanas.

PROGRAMAS INÉDITOS DE PESQUISA, TRABALHOS DE
CAMPO INOVADORES, PROJETOS QUE UNEM A FRANÇA
COM O ESTRANGEIRO, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
E EQUIPES MULTIDISCIPLINARES: O IVM QUESTIONA
ABERTAMENTE E COLOCA NA AGENDA NOVAS FORMAS
DE COMPREENDER A MOBILIDADE NA CIDADE, PARA
QUE SE CONVERTA EM UM DIREITO, E O MOVIMENTO
EM UM PRAZER.

O Institut pour la ville 
en mouvement* faz 10 anos

Os dez anos do IVM (Instituto para a cidade em movimento) representam: 5 exposições, 19 trabalhos, 15 simpósios, 8 concursos ou prêmios, transportes a pedido para

ANIVERSARIO
*Instituto 
para a ciudade 
em movimento [ ]

...////



alguma maneira, se
transforma em seu
embaixador. Ator de nossa
vida cotidiana, personagem
cinematográfico, cumpre,
ao mesmo tempo, um papel
essencial nos
deslocamentos urbanos e
em nossas representações
urbanas. 
O festival está organizado
sob o importante patrocínio
de Jacques Barrot, Vice-
Presidente da Comissão
Europeia, em parceria com
a cidade de Lisboa, Veolia
Transporte e a companhia
aérea TAP, com o apoio da
Fundação Calouste
Gulbenkian e da
Embaixada da França.

20 E 21 DE SETEMBRO NA
FUNDAÇÃO GULBENKIAN
O primeiro colóquio científico
internacional para mostrar os
potenciais recursos do táxi e obter
abordagens inovadoras.
Sob a direção de Richard
Darbéra, pesquisador do
Centro Nacional de Pesquisa
Científica (CNRS / LATTS),
e de José Manuel Viegas,
professor no Instituto Supe-
rior Técnico de Lisboa, o co-
lóquio faz um balanço dos
obstáculos e das soluções
para o desenvolvimento dos
táxis, nos planos técnicos,
sociais, organizacionais e
econômicos. 
Destinado aos pesquisadores
e universitários de várias dis-
ciplinas, especialistas dos
transportes urbanos, profis-
sionais e responsáveis de ci-
dades, o colóquio reúne mais
de 200 pessoas de 25 nacio-
nalidades diferentes em tor-
no de três temas: os novos
usos e novos pedidos do pú-
blico, as inovações tecnoló-
gicas, organizacionais e de
serviços e a integração dos
táxis em um serviço público
de mobilidade.

NA PROGRAMAÇÃO:
■ Os resultados de uma
investigação Gfk/IVM sobre
os usuários de táxis de
Amsterdã, Lisboa, Londres,
Nova York e Paris.
■ Os táxis do futuro, veículos
simuladores apresentados
pela PSA Peugeot Citroën.
■ Um concurso internacional de
curtas-metragens, organizado
com FIKE (Festival
Internacional de Curta-
Metragens de Évora), no
Instituto Franco-Português.
■ O concurso de talentos e
contadores de histórias para
os taxistas, no cabaret
Maxime, importante lugar
noturno de Lisboa.
■ Um concurso de design de
estações de táxi, aberto aos
estudantes, em parceria
com universidades
portuguesas de arquitetura e
design de Viseu, Porto,
Lisboa.
Imagens projetadas de
realizadores de vídeos
amadores de todo o mundo.
■ Um festival de cinema e uma
exposição de fotos de
filmes na Cinemateca
Portuguesa.
■ Uma exposição de BD (história
em quadrinhos) «Um táxi
chamado Nadir» na Nova
Livraria Francesa.
■ Três exposições de fotos dos
arquivos municipais
(arquivos, os taxistas
fotógrafos, retratos de
taxistas de Lisboa pelo
fotógrafo Luís Pavão).
■ Leituras de textos literários
na livraria Ler Devagar.
■ Táxi +, concurso realizado
pelas duas associações de
táxis portuguesas,
ANTRAL e FTP, propõe
aos motoristas de táxi
imaginar e oferecer aos
seus clientes um serviço
adicional. 

DE 25 A 27 DE OUTUBRO, EM
XANGAI
Cheng-Min Feng, Presidente da
Associação de Urbanistas em
Taiwan e professor na Universidade
Chiaotung de Taiwan, é o convidado
da cátedra IVM-China para um
ciclo de conferências sobre
«O planejamento de
transportes urbanos».

DE 12 A 14 DE NOVEMBRO, EM BELO
HORIZONTE
A exposição “A Arquitetura se move!
Cidades e mobilidades” se
apresentou em Belo
Horizonte na ocasião dos
Encontros de Cooperação
Descentralizada,  que
reuniu os representantes das
administrações locais e
brasileiras.

21 DE NOVEMBRO, EM
PARIS
Por que as empresas
devem se interessar nas
mobilidades cotidianas
dos trabalhadores? Um
primeiro seminário foi
organizado com Laços
sociais: tempo de vida,
tempo de trabalho,
tempo de transporte,
desempenho,
flexibilidade, etc. Entre
trabalhadores e
empresas, aparecem

novos desafios de
organização da vida
cotidiana. O IVM realiza
uma investigação-ação
junto a empresas e
representantes
trabalhadores, sob a
direção de Eric le
Breton.
Organizado em colaboração
com La Poste, Randstad e o
Conselho Nacional de
Missões Locais.
Pesquisas nas empresas: quais
são as consequências das
dificuldades nos
deslocamentos cotidianos
sobre o desempenho das
empresas? Volume de
negócios? Absenteísmo?
Dificuldades de
contratação? Tensões
sociais?
Pesquisas com os funcionários:
sejam fixos, interinos,
trabalhadores noturnos ou
em horários defasados,
como conciliar a extensão
das distâncias, a
multiplicação das
obrigações da vida
cotidiana com as exigências
da vida profissional?

27 A 30 DE NOVEMBRO, EM XANGAI
Eric Charmes, sociólogo do
Instituto Francês de Urbanismo, é
convidado à cátedra IVM-
China para um ciclo de
conferências
«Deslocamentos e espaços
das sociedades»

1 A 5 DE DEZEMBRO, EM XANGAI
Alain Motte, professor de
planejamento urbano na
Universidade de Aix Marseille, é o
convidado da cátedra IVM-
China, para um ciclo de
conferências sobre o
«Planejamento e
desenvolvimento de Redes
de Cooperação.»

Publicações
La rue est à nous... tous!, livro-
catálogo da exposição do
Instituto para a Cidade em
Movimento, François
Ascher e Mireille Apel-
Muller (dir.), Edições Au
diable vauvert, 2007.
Mobilité et écologie urbaine,
publicado após o seminário
«Fazer a cidade com os
fluxo? Gestão de locais de
intercâmbio e arquitetura da
mobilidade», Alain Bourdin
(dir) Edições Descartes &
Cie, 2007.

2008
4 DE MARÇO DE 2008, EM BUENOS
AIRES
IVM apresenta seu programa na
Conferência Internacional Sobre o
Desenvolvimento das Cidades da
America Latina

21 DE MARÇO A 6 DE
ABRIL, EM XANGAI
A exposição “A rua é
nossa,... de todos!”,
reconstruída em sua
versão chinesa, foi
apresentada pela
primeira vez em Xangai,
no Museu de Arte
Moderna de Pudong
(MOMA), enriquecida por
cerca de quarenta obras
e projetos chineses. A
conferência universitária
fornece, paralelamente,
um enfoque local às
questões da exposição e
examina os pontos de
vista de especialistas
internacionais.
■ Em parceria com a Urban
China, revista de arte,
arquitetura e sociedade, que
aborda a transformação da
sociedade chinesa em
sociedade urbana, a exposição,
desde o início, permite
interagir com cerca de
quarenta obras chinesas
selecionadas, reportagens
fotográficas, pinturas,
vídeos, projetos de
arquitetura e urbanismo,
intervenções de design.
http://www.urbanchina.com.
cn/street.
■ O simpósio internacional «A
China está inventando as
ruas do futuro?»,
organizado na Universidade
de Tongji, aborda os pontos
de vista sobre as novas
formas de administrar e
regular a rua chinesa atual.
Como integrar a rua no
desenho e na gestão de
novos espaços urbanos
chineses, especialmente
aqueles em Xangai?
Quantas centenas de
milhares de quilômetros de
rua serão construídas nos
próximos anos? Sob a
coordenação geral de Zhuo
Jian, Jiang June e Jean-
François Doulet.

5 DE MAIO, EM LYON
A pedido de Martin
Hirsch, então Alto
Comissário da
Solidariedade Ativa

2009
3 A 27 DE MARÇO, EM
BOGOTÁ
“A rua é nossa ... de
todos!” Foi apresentado
na galeria da
Universidade de Los
Andes, com a
conferência acadêmica
internacional “Bogotá,
cidade em movimento!”
e um concurso de
fotografia.
Bogotá é uma referência
por suas inovações nos
transportes urbanos. Os
resultados do concurso
fotográfico são
apresentados com vídeos,
como complemento da
exposição principal. Todas
as manifestações e o
simpósio dos dias 4 e 5 de
março são coordenados por
Isabel Arteaga.
Veolia Transport, a cidade
de Bogotá, Gefco, o
Consulado da França e a
Aliança Francesa são
parceiros do evento. A
Universidade dos Andes
oferece um site online
totalmente dedicado ao
evento:
http://lacalleesnuestra.unian
des.edu.co

26 DE MARÇO, EM PARIS
O IVM participa da conferência-
debate “Como podemos nos
deslocar melhor no futuro?”, no
Pavillon de l’Arsenal, com
Philippe Martin, vice-
diretor da RATP, e Jean
Attali, filósofo.

7 E 8 DE ABRIL, EM ABU
DHABI
O IVM incentiva o
Leaders’ Summit, Global
City 2009, encontro
internacional de
intendentes e
funcionários de grandes
cidades sobre o tema
“new mobility patterns
for the 21st century”.
A convite da Global City, o
IVM cria e dirige oficinas
de meio dia, no âmbito da
conferência internacional
sobre a cidade sustentável,
para cerca de cem mil
funcionários do
desenvolvimento urbano e
duzentos intendentes de
grandes cidades do mundo.
Sete oficinas temáticas são
lideradas por Marcel Smets,
José Viegas, Georges Amar,
Laetitia Dablanc, Christian
Gauffin, Jason Barnes,
Jonas Eliasson e Chris
Gibbard.

DE 22 DE ABRIL A 14 DE
JUNHO, NO RIO DE
JANEIRO
“A rua é nossa ... é de
todos nós!”, na versão
brasileira da exposição,
se apresenta no Centro
Cultural da Justiça
Federal, enriquecida por
obras e projetos do Rio
de Janeiro. Apresentada
no marco da França.Br
2009, o ano da França no
Brasil, com um programa
cultural e científico.
Exposições fotográfica de
artistas, como Custodio
Coimbra, grafismo, vídeo,
intervenções efêmeras em
espaços públicos, uma série
de filmes e de jogos de
improvisação para crianças,
debates públicos e um
fórum «quatro dias para
falar da rua», nos dias 12,
13, 19 e 20 de maio,
organizados pelo
Laboratório de Estudos
Urbanos da Universidade
do Rio de Janeiro. A
apresentação, a cargo da
Curadoria de Margareth
Pereira da Silva, é co-
produzida pela
Universidade Federal, com
o apoio de PSA Peugeot
Citroën Brasil, Michelin,
Veolia Transport e também
do Município e do Estado
do Rio de Janeiro.

18 DE MAIO, EM PARIS
O IVM lança, na Escola
Telécom ParisTech, a
primeira sessão pública
do seu novo programa,
“Mudança climática,
mobilidades urbanas e
Cleantech”, sobre o
tema “Novos mercados,
nova economia?”
Como os EUA, «país de
todas as mobilidades»,
enfrenta atualmente os
desafios da mobilidade e da
energia no contexto das
alterações climáticas em
particular, suscitando e
sustentando o
desenvolvimento de
tecnologias «limpas» ou
«ecológicas»? Esses
debates públicos entre
especialistas norte-
americanos e europeus

dade mais desenvolvida, a
China investe em uma oferta
de transporte amplamente
definida por uma lógica de
produtos: o metrô, o ônibus
com faixas exclusivas, o ca-
rro, etc. Cada um destes pro-
dutos envolve estratégias es-
pecíficas e modos de opera-
ção muitas vezes rígidos. Os
meios de transporte públicos
são eficazes nos centros das
aglomerações, mas não pos-
suem a capilaridade suficien-
te para serem verdadeira-
mente competentes nas peri-
ferias urbanas. O carro, por
sua vez, aparece como um
modo flexível de transporte,
mas apresenta limitações im-
portantes energéticas e de
meio ambiente, além de um
nível de ocupação do espaço
muito elevado nas áreas den-
sas. Para sair da lógica de
produtos que tende a limitar
a eficácia dos diferentes sis-
temas de transporte muito se-
torizados, é necessário pen-
sar a oferta de mobilidade
dentro de uma lógica de ser-
viços.
O prêmio é organizado jun-
to com Xangai Expo 2010, a
Sociedade de Urbanistas da
China e a Universidade de
Tongji, e com o apoio do
Centro de Informação e de
Comunicação do Ministério
de Proteção Ambiental, da
Embaixada da França na
China e PSA Peugeot Citro-
ën China.
José Manuel Viegas, professor da
Universidade de Tecnologia
de Lisboa e membro do Con-
selho Científico e de Orien-
tação do IVM, é convidado
pela cátedra para uma série
de conferências sobre «as
condições de desenvolvi-
mento de serviços de mobili-
dade na Europa».

DE 1 A 27 DE SETEMBRO,
EM SANTIAGO DO CHILE
“A rua é nossa... de
todos!”, no Centro do
metrô Baquedano, fórum
universitário dedicado às
“mobilidades urbanas e
a equidade social”,
concurso de fotografia e
a primeira reunião do
comitê científico da
cátedra na América
Latina.
A curadora da exposição é
Rosanna Forray, também co-
diretora do colóquio com
Paola Giron. Desta vez, é re-
alizada a primeira reunião do
comitê científico da cátedra
universitária IVM América
Latina, com representantes
de universidades da Colôm-
bia, México, Argentina, Bra-
sil, Chile, Peru, Uruguai. A
cátedra começa no dia 05 de
setembro e tem como objeti-
vo incentivar o estudo e o in-
tercâmbio sobre as mobilida-
des em transição na América
Latina e as perspectivas de
inovação, propagar os conhe-
cimentos e dar início a proje-
tos locais.
As universidades chilenas as-
sociadas colocam no ar um
site para apresentar e acom-
panhar o debate: www.laca-
llesnuestra.wordpress.com.

18 DE SETEMBRO, EM LE HAVRE
O IVM participa da mesa redonda
“Mobilidades Urbanas” organizada
pela Comunidade de Aglomeração de
Havre, no âmbito da Semana da
Mobilidade
Con Jean-Pierre Orfeuil y
Mireille Apel-Muller. Os
atlas em relevo das redes de
transporte de Île-de-France
são exibidos durante toda a
semana.

16 DE OUTUBRO, EM
PARIS
Abertura do novo
programa do IVM “A
Cidade a domicílio -
mobilidades e serviços”
Hoje, a imagem da cidade
ainda está dominada por
aqueles indivíduos que se
deslocam para ter acesso
aos serviços urbanos. Ao
mesmo tempo, se
multiplicam novas formas
de acessibilidade aos
diferentes recursos que a
cidade oferece (saúde,
informação, cultura,
emprego, consumo, etc.).
As tecnologias de
informação e de
comunicação desempenham
um papel essencial nestas
reconfigurações. Os
serviços a domicílio são
transformados, mudam de
natureza, aparecem novos
mercados. Que lugar ocupa
a mobilidade física nesses
novos dispositivos? Quem
são os novos agentes?
Como se organizam os
trabalhadores urbanos que
se deslocam? Quais são as
expectativas dos
consumidores ou usuários,
as limitações e dificuldades
na construção de um
modelo econômico
adequado? O IVM constitui
uma plataforma de
intercâmbios, sob a direção
científica de Frédéric de
Coninck, que reúne
universitários,
representantes do mundo
das associações e da

prestação de serviços,
empresas e administrações
locais. Inicia-se um ciclo de
seminários em parceria com
o Laboratório Cidade,
Mobilidade Transporte da
Universidade de Marne la
Vallée, para preparar as
especificações para uma
futura experimentação.

De 23 de outubro a 7 de
março 2010, em Paris
Inauguração na Fundação
EDF Diversiterre da
exposição “Cidades
sonhadas, cidades
sustentáveis???”, uma
co-produção Fundação
EDF Diversiterre / IVM
curadoria de Taoufik
Souami e Eric Charmes.
Além dos especialistas,
apresenta ao público os
desafios mais
importantes enfrentados
pelo urbanismo
atualmente.
De acordo com o Centro de
Pesquisas para o Estudo e
Observação das Condições
de Vida (CREDOC), a casa
individual é o habitat ideal
para 82% dos franceses. No
entanto, as cidades exercem
uma forte atração,
principalmente porque
facilitam o acesso a
empregos, escolas, lojas e
entretenimento. Imersão
nos sonhos dos cidadãos e
em seus contratempos, a
exposição confronta o
desejo contraditório de
espaço e de centralidade.
No centro do debate
público e das nossas
preocupações de cidadão,
oferece aos visitantes as
chaves para compreender os
futuros desafios da cidade.
Reúne mais de 24.000
visitantes em Paris e se
prepara para uma
temporada em Mulhouse,
Toulouse e Marseille.

28 DE OUTUBRO, EM PARIS 
A terceira audiência pública do
programa “Mudança climática,
mobilidades urbanas e Cleantech”
formula a pergunta: Os planos
climáticos, um incentivo para as
autoridades locais?
Com Johanna Gregory
Partin, diretora de
iniciativas para a proteção
do clima no Departamento
da municipalidade de San
Francisco, e Stephen
Wheeler, professor no
departamento de projeto
ambiental da Universidade
da Califórnia em Davis. A
discussão é dirigida por
Pierre Radanne, ex-
presidente da Agência de
Meio Ambiente e Controle
de Energia (ADEME) e
Presidente da Associação
4D.

30 DE OUTUBRO, EM PEQUIM
O Instituto Veolia Environnement e
a Universidade de Pequim  pedem
ao IVM para criar um workshop
“Mobilidade e inovação” no âmbito
da conferência internacional “Trade,
Urbanization and the Environment”,
com a presidência do Prêmio Nobel
de Economia Amartya Sen.

24 DE NOVEMBRO, EM PARIS
A cerimónia do Grande Prêmio de
Urbanismo 2009 homenageia o
prestigioso François Ascher (1946-
2009), Presidente do Conselho
Científico do IVM desde a sua
fundação, em 2000, e primeiro
universitário a receber este prêmio.

25 E 26 DE NOVEMBRO, NO RIO DE
JANEIRO
Convenção “Mobilidades
sustentáveis na renovação urbana”
com funcionários e municipalidades
de cidades com mais de 500 mil
habitantes no âmbito do Challenge
Bibendum Michelin: exposição IVM
“Ruas do Sul”

3 DE DEZEMBRO, EM PARIS
Segundo seminário da plataforma
de intercâmbio “A cidade a
domicílio”. Tema da sessão: 
“Em casa, até onde?”

16 DE DEZEMBRO EM
PARIS
Jean-Pierre Orfeuil é
nomeado Presidente do
Conselho Científico e de
Orientação pelo
Conselho do IVM
Jean-Pierre Orfeuil é Engen-
heiro Civil pela Escola de
Minas de Paris e Ph.D. em
Estatísticas pela Universida-
de Pierre e Marie Curie. Ele
ensina no Instituto de Urba-
nismo de Paris desde 1998.
Suas principais áreas de in-
teresse são a compreensão
em profundidade dos com-
portamentos de deslocamen-
tos, as ligações recíprocas
entre a urbanização e poten-
ciais de mobilidade, a rela-
ção entre pobreza, precarie-
dade e mobilidade, as ques-
tões energéticas nos trans-
portes, a avaliação da ação
pública no campo dos trans-
portes e da mobilidade. Pu-
blicou centenas de artigos
científ icos e numerosas
obras.

16 DE DEZEMBRO EM PARIS
As tecnologias da informação

salvarão o planeta EUA? A quarta
sessão pública do programa 
“Mudança climática, mobilidades
urbanas e Cleantech” explora o
papel das tecnologias da
informação e da comunicação
frente aos desafios da mobilidade
nos Estados Unidos.
Jean-David Margulici,
Director adjunto do Centro
de Investigação sobre
Transportes Inovadores na
Universidade de Berkeley, e
Carlo Ratti, Diretor do
Laboratório SENSEable
City, no Massachusetts
Institute of Technology
(MIT), são os convidados
da comissão. A discussão é
dirigida por Christian
Licoppe, professor de
Sociologia de Tecnologias
da Informação e de
Comunicações, em
Télécom ParisTech.

DE 17 A 22 DE DEZEMBRO, EM
XANGAI E X’IAN
Marcel Smets é o convidado da
cátedra IVM-China sobre o tema
“Infra-estruturas, paisagens e
mobilidades.” 
Marcel Smets, arquiteto
urbanista, é membro do
Conselho Científico e de
Orientação do IVM,
professor da Universidade
de Leuven e arquiteto
(Bouwmeester) do governo
flamengo da Bélgica.

Publicações
NA AMÉRICA LATINA:
Ganhar a rua, compartir sem dividir
Dir. Andrés Borthagaray,
Edições Infinito
Bogotá, cidade em movimento 
Dir. César Guzman, Tania
Maya, Samira Kadami e
Carmen Guil, Edições
Uniandes, 2009
NA FRANÇA:
Cidades sonhadas, cidades
sustentáveis??? Livro-catálogo

Workshops públicos de
especialistas
internacionais e
chineses: Os workshops
de cidade reúnem as
partes interessadas
locais, profissionais e
pesquisadores, para
discutir as escolhas e
estratégias a se adotar.
6 E 7 DE NOVEMBRO, EM
CHONGQING 
Autoridades locais da
cidade de Chongqing
expõem um primeiro estudo
de caso aos especialistas
europeus do IVM, para um
workshop sobre a revisão
do plano de transporte do
município.

24 DE NOVEMBRO, EM PARIS
A conferência “As novas tecnologias
a serviço de uma mobilidade
autônoma dos deficientes visuais:
desafios, inovações e
perspectivas”, organizada na Cité
des sciences et de l’industrie de
Paris, reúne os atores e os
especialistas nesta área.
Quais são os avanços
realizados e quais as
potencialidades oferecidas
pelas diferentes gestões e
tecnologias, capazes de
contribuir para uma
mobilidade autônoma de
pessoas cegas e com visão
reduzida? São abertas novas
perspectivas graças às
tecnologias que ajudam na
detecção de obstáculos, no
roteiro, na localização na
cidade e na preparação do
deslocamento.

11 DE DEZEMBRO, 
EM PARIS
Lançamento da
plataforma “Mobilidades
para a inserção!”, com
6 associações de
diferentes regiões: troca
de experiências e de
conhecimento, ação
através do apoio de
projetos que atravessam
a aprendizagem da
mobilidade, leitura de
plano, transportes a
pedido,  localização de
ciclomotores, de
scooters e de carros,
preparação e
acompanhamento para a
obtenção da carteira de
motorista, escola de
gestão social.
A aceleração das
atividades, a precariedade
dos empregos, a
fragmentação dos
territórios da vida cotidiana
e do trabalho geram novas
formas de exclusão para
aqueles que não possuem
meios para trasladar-se. O
modelo de trabalho em
tempo integral, em relação
de dependência e com
horários de escritório, não é
mais o modelo exclusivo.
As redes de transporte
coletivo têm dificuldade
para se ajustar aos ritmos
de vida não sincronizados,
de mobilidades
individualizadas. As
habilidades do indivíduo
para mobilidades cada vez
mais complexas
condicionam, a partir de
agora, a sua inserção social.
Este desafio social já é uma
realidade concreta para as
associações que, in situ,
lutam pela inclusão.
A plataforma define e
implementa ferramentas
comuns para favorecer a
mobilidade nas gestões de
integração social e
profissional. Age como um
agitador de ideias para
estimular os atores
envolvidos ??(profissionais
da ação social, poderes
públicos, administrações
locais, empregadores e
formadores, organismos de
transporte, etc.) a fim de
que desenvolvam soluções
concretas e apoiem as
inovações propostas pelo
meio associativo.

Publicações
NA FRANÇA:
A Arquitetura se move! Cidades e
mobilidades, catálogo da
exposição editado
conjuntamente pelo Institut
pour la ville en mouvement
e Actar, 2003
NA CHINA:
Crescimento urbano, modos de
transporte e intermodalidade, ata
do seminário do IVM no
âmbito do simpósio do
comité Francia-China,
outubro de 2002, Pan
Haxiao y Jean-François
Doulet (dir.), Presses de
l´Université de Tongji, 2003

2004
A exposição “A Arquitetura se move!
Cidades e Mobilidades” continua
sua turnê mundial e seus debates
com as autoridades locais,
profissionais e pesquisadores.
■ DE 26 DE JANEIRO A 18 DE

MARÇO, EM COPENHAGUE, 
Centro de Arquitetura
Dinamarquês
DE 8 A 30 DE MARÇO, EM
FRIBURGO, Fórum de
arquitetura
DE 12 DE ABRIL A 14 DE MAIO, NO
MÉXICO
DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO, EM
ROMA, Fundação Adriano
Olivetti
DE 20 A 21 DE MAIO, EM WUHAN
DE 8 A 31 DE OUTUBRO, EM
NANTES, Lieu Unique
DE 9 A 11 DE OUTUBRO EM PEQUIM,
na Universidade de
Tsinghua
DE 22 DE OUTUBRO A 20 DE
NOVEMBRO, NA CASABLANCA, a
Coupole no Parque da Liga
Árabe

DE 7 A 8 DE MARÇO, EM CANTÃO: 
Workshop de Cidade
«A relação entre a futura
estação TGV de Panyu e o
centro», com o Diretor
Adjunto do Instituto de
Planificação de Transportes
Urbanos da China e Diretor
do Instituto de Planificação
de Infra-Estruturas Urbanas
do Município de Pequim.

DE 29 A 30 DE MARÇO, EM PARIS
Seminário da cátedra “Fazer a
cidade com os fluxos de
deslocamento” sobre a arquitetura,
as aplicações e a gestão de novos
lugares de intercâmbio sob a co-
direção científica de Alain Bourdin e
de Didier Rebois.
Como a mobilidade se
torna uma ferramenta para
produzir a cidade? Esta
questão leva a outra: que
cidade produzimos com a
mobilidade?

DE 23 A 25 DE ABRIL,
EM ROMA
O primeiro fórum
internacional sobre as
cidades à noite,
organizado pela
Prefeitura de Roma,
coloca as mobilidades
noturnas na agenda
europeia.
O fórum, conduzido por
Luc Gwiadzinski, reúne,
pela primeira vez,
representantes de cidades
europeias, operadores de
transportes, arquitetos,
urbanistas, pesquisadores,
acadêmicos, designers,
artistas e representantes de
associações interessadas
nas mobilidades noturnas.
Cinqüenta cidades estão
representadas. Trata-se de
um evento que permite um
primeiro levantamento das
experiências e das novas
necessidades dos cidadãos.
Além disso, aborda a
questão do
desenvolvimento de
atividades noturnas, a
urgência de uma cidade
durante as 24 horas, frente
à problemática do
desenvolvimento
sustentável, e imagina
novas maneiras de
funcionamento entre os
bairros da cidade que
dorme, da cidade que
circula, da cidade que
trabalha e se abastece, e da
cidade que se diverte. 
A noite de 22 de abril, uma
experiência do projeto
«Troll» guia, independe do
fórum, os participantes
através de um percurso
pontual de intervenções
artísticas em áreas
desconhecidas ou
esquecidas de Roma,
primeiro workshop de
análise urbano nômade
conduzido por AWP.

DE 12 A 16 DE MAIO, EM
SÃO PAULO
Uma primeira missão
exploratória permite
identificar potenciais
parceiros no Brasil.
20 AU 21 MAI À WUHAN
Workshop de Cidade
«As planificações da
segunda circunvalação»,
com os responsáveis ?? dos
setores de urbanismo e
transporte do município de
Wuhan, das universidades
de Huazhong, Tongji e
Cantão.

JUNHO, EM APT
TransApt, o serviço de transporte a
pedido para crianças e pré-
adolescentes do Pays d’Apt é aberta
aos idosos.

DE 9 A 11 DE OUTUBRO,
EM PEQUIM
O simpósio “Mobilidades
urbanas: os desafios da
investigação na China e
no exterior”, organizado
em Pequim com o Centro
de Investigação sobre os
transportes, da
Universidade de
Tsinghua, faz um balanço
do estado das pesquisas
na China e faz a síntese
dos workshops de
cidades em parceria com
a cátedra do IVM.

28 DE NOVEMBRO, EM
SÃO PAULO 
O júri do concurso
“Mobilidades urbanas
nas capas!” que se
dirige, na sua 3ª
temporada, a estudantes
de jornalismo, entrega
os prêmios para os
vencedores brasileiros e
franceses na
Universidade de São
Paulo - USP.
Grande Prêmio do Júri
Caio Cavechini, Francisco
de Souza, Ivan Paganotti,
da Universidade de São
Paulo, por sua reportagem
sobre os mototáxis na
França.
Prêmio Especial do Júri 
Louis Olivier, Damien
Fleurot, do Centro de
Formação de Jornalistas,
em Paris, por seu tema
sobre a deficiência na
cidade.
Que medidas inovadoras
são implementadas para
satisfazer as diferentes
necessidades dos cidadãos?
Habilidades, novos ofícios,
iniciativas de cidades?
Quais são as inovações que
contribuem para desenhar
uma nova paisagem das
mobilidades urbanas?
As equipes vindas da
Bélgica, Brasil, Dinamarca,
Equador, Estados Unidos,
França, haviam feito uma
reportagem sobre um
serviço inovador em
matéria de mobilidade
urbana em seus países.
O prêmio foi a
oportunidade de
desenvolver parcerias com
a Universidade de São
Paulo e com a Associação
Nacional de Transportes
Brasileiros. Marca o ponto
de partida da instalação do
IVM no Brasil.

Publicações
NA FRANÇA:
Transportes, pobreza, exclusão.
Poder mover-se para superá-lo,
Atas do seminário da
cátedra do IVM.
Jean-Pierre Orfeuil (dir.),
edições do Aube, 2004
NA CHINA:
A Arquitetura se move! Cidades e
mobilidades, catálogo da
exposição em versão
chinesa na imprensa
chinesa da Construção.

2005 
“A Arquitetura se move! Cidades e
mobilidades” na Europa, na China e
na América Latina:

■ DE 18 DE JANEIRO A 27 DE
FEVEREIRO, EM CANTÃO, no
Museu de Guangdong, por
ocasião da Bienal de
Fotografia de Guangzhou,
com fotografias das
mobilidades cotidianas em
Cantão, Pequim, Wuhan,
Shanghai e Chongqing.

■ DE 2 A 28 DE FEVEREIRO, EM
STUTTGART, durante o Fórum
Mundial de Mobilidade na
galeria do Município.

■ DE 29 DE MARÇO A 31 DE ABRIL,
EM SÃO PAULO, no Instituto
dos Arquitetos Brasileiros,
com um encontro sobre «os
espaços urbanos da
mobilidade.»

■ DE 5 DE JULHO A 23 DE
SETEMBRO, EM BRUXELAS, no
Museu do Automóvel
Autoworld

■ DE 9 DE NOVEMBRO A 14 JANEIRO
DE 2006, EM GRENOBLE, na Casa
de Arquitetura de Isère

14 DE MARÇO, EM PARIS, NA
MÉNAGERIE DE VERRE
À noite, «O movimento em
todos os sentidos»
apresenta a obra Les sens
du mouvement (Os sentidos
do movimento)
Apresentação da obra pelos
seus autores, debate,
performances
coreografadas «o
movimento e suas
escrituras»

18 DE MARÇO, EM PARIS
Por ocasião da publicação do dossiê
“Cidades chinesas em movimento”
na revista Urbanismo, o IVM
organiza um debate na Casa da
Arquitetura de Ile-de-France.
Esse dossiê, centrado na
explosão das mobilidades
urbanas e na evolução do
urbanismo na China, cede a
palavra a especialistas
franceses e universitários
chineses. O movimento que
afeta as cidades chinesas
afeta profundamente os
estilos de vida e a cultura.
O interesse do debate está
em captar a amplitude
dessas mutações.

28 E 29 DE MARÇO, EM
SÃO PAULO
Uma primeira
conferência
internacional do IVM no
Brasil: “Mobilidades
urbanas

contemporâneas: Que
desafios? Que agentes?
Que ações?”
A evolução das nossas
sociedades traz novos
problemas e novas
demandas em matéria de
transportes urbanos. Como
se manifestam as
desigualdades nas práticas
de mobilidade em
sociedades onde se supõem
que todos somos móveis e
onde, no entanto, as
capacidades de acesso ao
mercado de trabalho e, de
forma mais ampla, ao
conjunto dos recursos da
cidade são desigualmente
compartilhados? Como os
países inventam novas
modalidades de ação no
plano funcional, social,
financeiro, institucional e
ambiental? Sob a direção
científica de Francis
Godard.

15 DE SETEMBRO, EM
PARIS

O IVM apresentou ao
público e à imprensa os
protótipos de mesas de
orientação instalados no
metrô de Paris e o atlas
das redes de transporte
público de Île-de-France.
Feitas em cooperação com
a RATP, com o apoio do
STIF e da Região Ile-de-
France, as mesas de
orientação são planos em
relevo dos bairros que
rodeiam as estações de
metrô Porte de Pantin,
Porte de la Villette e Saint-
Denis Basilique. Permitem
que as pessoas cegas e com
visão reduzida disponham
de informação tátil na saída
das estações, tanto no
bairro como no acesso aos
lugares culturais vizinhos.
Verdadeira inovação
mundial, os atlas táteis e
sonoros dos transportes
públicos em Ile-de-France
incluem os planos em
relevo e em letras grandes
de todas as linhas de metrô,
de RER e de bonde da
região, as principais linhas
de ônibus para Paris, o
serviço de transporte de
ônibus dos quarenta polos
de Île-de-France fora de
Paris.
Nenhuma grande metrópole
tem um atlas similar de
suas redes de transporte.
Graças a ele, as pessoas
cegas e com visão reduzida
poderiam aumentar
significativamente suas
mobilidades e acessar,
principalmente, os grandes
lugares culturais, como
todo o mundo.

6 E 7 DE OUTUBRO, EM
SAINT-NAZAIRE 
A mobilidade é o quarto
pilar da inserção. Sob a
direção científica do
sociólogo Eric le Breton,
o Fórum “Mobilidades
para a inserção!” reúne,
pela primeira vez, todas
as partes envolvidas no
desenvolvimento de
ações eficazes de
mobilidade a serviço da
inserção.
O fórum reúne workshops,
conferências, debates e depoi-
mentos de todas as partes en-
volvidas para um enfoque
operativo deste novo desafio
social.
Personalidades de áreas dis-
tintas debatem pela primeira
vez: empregadores, operado-
res de transportes, funcioná-
rios, profissionais de campo,
serviços governamentais lo-
cais, pesquisadores, etc.
A mobilidade não é apenas
uma questão de transporte. A
ação social não pode respon-
der sozinha aos problemas de
mobilidade das pessoas em di-
ficuldade. A mobilidade cons-
titui, junto com a saúde, a ha-
bitação e a formação, o quar-
to pilar da inserção. Cerca de
quinhentas pessoas participam
deste simpósio, apoiado pelo
Fundo Social Europeu, a
DGAS (Ministério da Coesão
Social), com a ajuda da cidade
de Saint-Nazaire, da RATP, da
SNCF, do Conselho Geral de
Loire Atlantique, da Federa-
ção de Casas de Bairros de
Saint-Nazaire.

DE 3 A 5 DE NOVEMBRO, 
EM CANTÃO 
O júri do concurso sino-europeu “A
cidade sustentável e as novas
mobilidades urbanas” possui 10
projetos particularmente
inovadoras na Universidade Huanan
e apresenta os resultados
O concurso põe em
competição equipes de
estudantes europeus e
chineses (Universidades de
Berlim, Paris, Roterdã,
Guangzhou, Xangai e
Wuhan), para um trabalho
em três locais na China
(Cantão, Wuhan e Xangai),
aos quais correspondem
três temas específicos
(urbanizar as redes, integrar
os diferentes modos de
transporte e dar urbanidade
aos polos de intercâmbio).
Os três primeiros prêmios
foram entregues às
universidades de Cantão,
Xangai e Berlim.

DE 17 A 24 DE
DEZEMBRO, EM XANGAI
IVM-China lança a
cátedra universitária
“Cidade em Movimento”
em Tongji. O escritório
IVM-China se instala na
universidade, sob a
direção do professor Pan
Haixio.
Conferência inaugural de
François Ascher: o movi-
mento está no centro das di-
nâmicas das nossas socieda-
des. Se tudo sempre esteve
em movimento, este adquiriu
uma nova dimensão com a
modernidade. O movimento
também está no centro da
economia, também é o prin-
cípio da arte moderna. Marca
profundamente nossas repre-
sentações da natureza e do
universo, que já não são mais

percebidos como f ixos ou
imutáveis. O movimento
está, portanto, onipresente
nas sociedades modernas.
Por isso, cristaliza os deba-
tes e os conflitos sociais de
todo tipo.
Neste contexto, devemos co-
locar o famoso relatório
Brundtland na origem da pro-
blemática contemporânea do
«desenvolvimento sustentá-
vel». Resulta difícil, mas ne-
cessário, conciliar vários ob-
jetivos: o desenvolvimento
econômico, o progresso social
e a preservação do patrimônio
natural e cultural. Trata-se de
um pensamento sistêmico e
complexo, já que de certa ma-
neira, refere-se a três diferen-
tes racionalidades axiológicas:
O do desempenho para a
economia, a equidade para o
social, a ética para o meio
ambiente, etc.
O projeto do IVM consiste,
precisamente, em sair dos
enfrentamentos simplistas,
reunindo pesquisadores e
agentes que têm «sensibili-
dades» diversas e diferentes
abordagens disciplinares,
para lançar-lhes essa mesma
questão: como as sociedades
modernas ou em processo de
modernização, levadas a as-
sumir uma forma de movi-
mento generalizado, podem
e devem usar e dominar este
movimento, sobretudo nas
cidades?

NOVEMBRO, NO RIO DE JANEIRO: 
Seminário de preparação da
exposição «A rua é nossa...
de todos!».

Publicação
Os sentidos do movimento,
Sylvain Allemand, François
Ascher, Jacques Levy (dir.),
Edições Belin, 2005
Sociologie des mobilités, une
nouvelle frontière pour la
sociologie? de John Urry,
tradução para o francês,
edições Armand Colin,
2005.
Bouger pour s’en sortir. Mobilité
quotidienne et intégration sociale,
de Eric Le Breton, edições
Armand Colin, 2005

2006
A exposição “A Arquitetura se move!
Cidades e mobilidades” termina sua
jornada.
■ DE 16 DE MAIO A 4 DE JUNHO, 
EM BUENOS AIRES, no Centro
Cultural Recoleta
■ DE 22 A 25 DE SETEMBRO, 
EM XI’AN
Conferência Internacional de
Arquitetura e Tecnologia
■ DE 9 DE NOVEMBRO A 14 
DE JANEIRO DE 2007, na Casa de
Arquitetura de Isère en
Grenoble
■ DE 3 A 15 DE JANEIRO, EM PARIS
“Os sentidos de movimento”, na
Universidade de Todos os Saberes
A Universidade de Todos os
Saberes propôs um
programa de 13
conferências, criado em
parceria com o IVM, sobre
o tema «deslocamentos,
migrações, turismo»

26 E 27 DE JANEIRO, 
EM PARIS
“Comprar ou alugar os
bens de consumo? Uma
questão social, desafios
para a cidade em
movimento”.
Em parceria com a ESCP-
EAP (Escola Superior de
Management Europeu) e
com a participação do
Instituto Nacional de
Investigação sobre os
Transportes e sua
Segurança (INRETS), o
colóquio da cátedra do
IVM tem como interesse
o desafio da posse ou da
locação de bens de
consumo e apresenta os
resultados de uma
investigação europeia.

15 E 16 DE MAIO, EM
BUENOS AIRES
IVM América Latina abre
sua sede permanente e
organiza uma
manifestação pública
com o Governo da
cidade, o Centro Cultural
Recoleta e as
universidades.
Andrés Borthagaray assume
a direção do IVM América
Latina. No programa, a
exposição «Arquitetura
move! Cidades e
mobilidades», dois dias de
debates sobre a dimensão
social das mobilidades, a
irtermodalidade e a gestão
urbana, os táxis, a rua, o
concurso de vídeo
«Distribuição ou batalha
das ruas sob o olhar de
Louis Lumière»,
organizado em conjunto
com a Escola de Imagen e
Som da Universidade de

Buenos Aires.

20 E 21 DE JULHO, EM XANGAI
Em parceria com a Faculdade de
Arquitetura e de Urbanismo da
Universidade de Tongji e a revista
“Urban China”, o IVM organiza um
seminário sobre “as novas ruas
chinesas”, para preparar a futura
exposição sobre a rua.

12 DE SETEMBRO, EM BRUXELAS
O IVM é convidado pelo Parlamento
Europeu para apresentar o seu
programa de intercâmbios e ações
com as universidades e as cidades
chinesas e para organizar uma
mesa redonda “Crescimento urbano
e mobilidade sustentável”.

DE 9 A 13 DE OUTUBRO, EM XANGAI
Peter Jones, professor da
Universidade de Westminster, é o
convidado da cátedra IVM-China
para um ciclo de conferências sobre
“A análise dos deslocamentos
através de métodos de pesquisas
qualitativas”

DE 27 DE NOVEMBRO 
A 1 DE DEZEMBRO, EM XANGAI
Jean-Marc Offner, Diretor do LATTS
( Laboratório Técnico, Territórios e
Sociedades), é o convidado da
Cátedra IVM-China sobre “A
inovação organizacional na gestão
do transportes urbanos”.

DEZEMBRO, EM PARIS
Marie-Hélène Massot, pesquisadora
em LVMT (Laboratório Cidade
Mobilidade Transportes do INRETS),
sócio do projeto “Mover-se para
crescer!”, dirige um estudo sobre
as mobilidades urbanas dos jovens
parisienses, realizado a partir de
uma pesquisa global de transporte
da região de Ile-de-France.
Nesta ocasião, o IVM
participa, em outubro, do
colóquio «Child in the
city», organizado pela rede
Urb-AL em Stuttgart

2, 3 E 4 DE DEZEMBRO,
EM XANGAI
Conferência
internacional “A
acessibilidade nos
espaços metropolitanos”
A conferência foi organiza-
da em cooperação com o
COLIAC (Comité de Enlace
para a Acessibilidade dos
Transportes, o Marco estabe-
lecido e o Turismo), o Cen-
tro Nacional de Transportes
(NTC), a Federação de Defi-
cientes de Xangai e a Uni-
versidade de Tongji. As dife-
rentes contribuições capaci-
taram a discussão sobre as
condições ideais de acessibi-
lidade para pessoas com mo-
bilidade reduzida e sobre a
melhoria do conforto e da
qualidade de vida na cidade.
As atas deste colóquio, pu-
blicado em 2008 por Presses
de l’Université de Tongji, são
as primeiras obras publica-
das na China sobre a cidade
e a acessibilidade. O livro foi
selecionado como obra notá-
vel do ano de 2008 pela Mu-
nicipalidade de Xangai.

DE 8 A 14 DE DEZEMBRO, EM
XANGAI
Mathis Stock, professor na Escola
Politécnica Federal de Lausanne, na
Suíça, é o convidado da cátedra
IVM-China para um ciclo de
conferências sobre “O turismo e a
cidade”.

O Comitê de Avaliação e
Seguimento da ANRU
(Agência Nacional para a
Renovação Urbana)
solicita ao IVM que
participe na elaboração
de uma carta de
mobilidades, na
concepção de projetos
de renovação urbana.

Publicação
NA CHINA:
New Chinese Streets and
Sustainable Mobilities, sob a
direção de Didier Rebois e
Pan Haixiao. Publicações
da Construção da China,
setembro de 2006

2007
DE 7 DE MARÇO 
A 1 DE JULHO EM PARIS
Porque a rua é nossa...
de todos, um festival da
rua
Organiza-se uma programação de
eventos artísticos e científicos em
diversos lugares de Paris. Ali,
descobrimos as ruas da moda, da
literatura, da arte, do cinema, das
redes, ou da realidade virtual...
Diversificando os olhares e
pontos de vista, põe-se em
questão até que ponto a rua
é, atualmente, o espaço da
criação, da modernidade e
da inovação:

■ NA GALERIA UNIVER
“A rua é nossa... de todos! Olhares
de Artistas”
■ NO CENTRO CULTURAL SUECO
“O urbanismo contemporâneo
sueco, passeio urbano pela cidade
e projeção de curtas-
metragens na cidade,
“Habitemos a rua!”: workshops
de dança e de artes
plásticas acerca das culturas
urbanas.

■ NO INSTITUTO FINLÂNDES
“Campo de jogo”: uma
exploração da rua e do
espaço urbano como meio
de comunicação

■ NO INSTITUTO DO MÉXICO
“Após o besouro verde nas ruas do
México” e “Viver na rua no México,
mito e  realidade dos meninos de
rua”: um programa de
conferências

■ NO HOSPITAL SAINTE-ANNE
“Realidade mista (MR) e ambiente
urbano”: conferência e
workshop no marco do
projeto europeu IP City
sobre a aplicação de novas
tecnologias de realidade
mista, integrando elementos
virtuais na realidade
urbana.
NA BNF
“Olhares sobre a Cidade: por
ocasião da exposição Atget,
workshops de fotografia
para jovens»
“A literatura e a rua”: leituras,
performances, slam, rap

■ NA ESCOLA ESPECIAL DE
ARQUITETURA
“Viver na rua em Paris” fotos e
trabalhos dos estudantes
■ A ESCOLA NACIONAL SUPERIOR
DE ARQUITETURA 
DE PARIS-VAL DE SEINE:
“Mutações do leste parisiense”
Mesa redonda sobre as
novas dimensões do
comércio na rua.
“Distribuição ou batalha da rua?
Sob o olhar de Louis Lumière”
projeção dos curtas-
metragens realizados no
marco do concurso de
vídeo organizado na
Argentina.
Conferência “A rua entre o habitat,
fluxos circulatórios e
desenvolvimento urbano”, com a
revista Flux.
“WalkingArt tours entre realidade e
virtualidade”: um programa de
exploração artística de
mundos virtuais e reais da
circunscrição 13 º a cargo
da agência de criação art

process.
■ NA GALERIA DA EMBAIXADA DA
REPÚBLICA ARGENTINA 
“Catatores de Lixo. Tesouros das
favelas de Buenos Aires”: uma
instalação de Camilo
Racana.

■ NA CITÉ DE ARQUITETURA E
PATRIMÔNIO, mesa redonda
sobre os arquitetos e a rua

DE 26 DE ABRIL A 15 DE
JUNHO, EM PARIS
Estréia da exposição
internacional “A rua é
nossa... de todos!”, na
Escola Nacional Superior
de Arquitetura Paris-Val-
de-Seine
Ali, circulamos, vivemos,
trabalhamos, ficamos
expostos, por vezes, nos
impulsionamos e, inclusive,
nos levamos adiante;
Inúmeras práticas se
sobrepõem e se cruzam,
tornando a rua,
alternadamente, um lugar
de encontros e de conflitos:
o melhor e o pior! E em
todas as cidades do mundo,
as mesmas perguntas: para
que e para quem servem as
ruas? A quem pertencem?
Quem decide, controla,
vigia? Como conciliar todas
as velocidades, todos os
modos de transportes, as
necessidades dos
moradores, dos transeuntes
e dos comerciantes? Como
torná-los visíveis, fluidos,
relaxados? Até que ponto a
publicidade, o marketing, a
liberdade de expressão, a
arte, podem expressar-se ou
até mesmo apoderar-se
delas?
Sob a curadoria geral de
François Ascher e Mireille
Apel-Muller e especialistas
de diferentes disciplinas,
Eric Charmes, Didier
Rebois, Gilles Delalex,
Francois Bellanger, Bruno
Badiche, e com a direção
de arte e cenografia da
Agência Aer, o IVM
desenha esta exposição para
debater e imaginar novas
maneiras de planejar e
gerenciar as ruas. A
exposição explora as
cidades dos cinco
continentes, por meio de
mostra audiuvisual,
depoimentos, ilustrações e
questionários, projetos de e
urbanismo, e mais de uma
centena de fotografias
resultantes de grandes
agências de notícias
internacionais. Produzida
em parceria com
JCDecaux, Monoprix,
Véolia Transport e a
emissora de televisão
Voyage.

Publicações:
“O comércio de rua na metrópole
das Américas”, pela revista
Cybergeo
“A rua: entre redes e territórios”:
dossiê da revista científica
internacional Flux
publicado com a
colaboração do CNRS e da
École nationale des ponts
et chaussées.
“Ruas de bairros carentes”: a
revista Urbanisme dedica
um dossiê, em cooperação
com o IVM, às disfunções
dos grandes conjuntos
habitacionais e os
problemas de seus
habitantes.

30 DE MAIO, EM PARIS
A Escola Superior de Ciências
Políticas e o IVM organizam uma
conferência sobre o
desenvolvimento das cidades
chinesas
Com o professor Pao
Haixio, da Universidade
Tongji de Xangai e
responsável do IVM-China.

14 E 15 DE JUNHO, EM PARIS
Seminário da cátedra universitária.
“Os ofícios do movimento e da
economia da cidade”
A mobilidade no centro da
atividade profissional
(repartições, serviço de
atenção a pessoas, serviços
diversos) se dissimula,
enquanto seus incidentes
são mais importantes, tanto
em termos de produtividade
das empresas e condições
de trabalho, como em
efeitos sobre o espaço
público. Sob a direção
científica de Frédéric de
Coninck, Michel Savy e
Jean-Pierre Orfeuil.

DE 17 A 23 DE
SETEMBRO, EM LISBOA
O festival dos táxis
ganha a rua! Na
programação: eventos
culturais, pesquisas,
simuladores, conferência
internacional, etc.
O enfoque científico e técnico
combina com um festival cultural
para abrir  o debate sobre a
questão do táxi como interveniente
da mobilidade urbana sustentável.
O táxi faz parte do
imaginário das cidades, por
suas cores e memórias de
viajantes. O chofer, por
vezes, é o primeiro
interlocutor daquele que
descobre uma cidade e, de

tendem a produzir uma
melhor compreensão das
abordagens norte-
americanas sobre o tema, e
do potencial das indústrias
e tecnologias Cleantech, a
participar na diversificação
dos enfoques e no
confronto de opiniões, para
alimentar o debate na
França e, mais
modestamente, em outros
países, e para identificar
melhor os desafios e as
possibilidades de ações,
tanto públicas como
organizacionais e
industriais.
Dois especialistas norte-
americanos convidados,
Peter Meyer, Professor
emérito de política urbana e
economia na Universidade
de Louisville, e Richard
Youngman, diretor-gerente
de Operações Europeia de
Cleantech Group, se
reúnem para debater em
público e responder às
perguntas preparadas por
uma comissão de
especialistas europeus
(universitários, empresas,
autoridades locais,
especialistas do meio
ambiente, de inovação, de
novas tecnologias, de
políticas públicas,
economistas, etc).
O programa está sob a
direção científica de
Taoufik Souami. As
apresentações e o resumo
estão em um blog do site do
IVM.

8 DE JUNHO, EM PARIS
Morte de François
Ascher, Presidente do
Conselho Científico e de
Orientação do IVM desde
a sua fundação em 2000.
Homem de dispositivos e
projetos guiou
cientificamente os
diferentes temas de
trabalho do IVM,
iniciados e conduzidos
por ele mesmo ou tendo-
o como co-diretor de
suas ações principais.
Foi o caso do Colóquio de
Cerisy, «Os sentidos do mo-
vimento», no qual se desen-
volveu, em grande parte, a
noção de direito à mobilida-
de; das exposições «A Arqui-
tetura se move - cidades e
mobilidade»; dos atlas sono-
ros e em alto relevo dos trans-
portes coletivos de Île-de-
France para pessoas cegas e
com visão reduzida; de vários
seminários internacionais,
dos quais o primeiro se refe-
riu a intermodalidade na Chi-
na; do festival dos táxis, que
teve lugar em Lisboa em
2007; e, mais recentemente,
da exposição «A rua é nossa
... de todos!», que circula por
todo o mundo, bem como a
edição de seu catálogo.
Até 2009, preparou o dispo-
sitivo de audiências públicas
«Mudança climática, mobili-
dades urbanas e Cleantech» e
guiou uma primeira reflexão
sobre o design ecológico.
Sua reflexão sobre a relação
entre mobilidade e sociedades
contemporâneas continuará
inspirando as ações do IVM.

10 DE JUNHO, EM PARIS 
Segunda audiência pública do
programa “Mudança climática,
mobilidades urbanas e Cleantech”,
organizada com o ciclo de
Urbanismo da Faculdade de Ciências
Políticas de Paris, sobre o tema “o
paradoxo californiano: laboratório
de mobilidades urbanas?”
Donald Shoup, membro do
American Institute of
Certified Planners
(Instituto Americano de
Urbanistas Certificados) e
professor de planejamento
urbano na Universidade da
Califórnia, onde dirigiu o
Instituto de Estudos de
Transporte, e Elizabeth
Sullivan, co-fundadora da
Streetline Networks,
respondem às perguntas
preparadas pela comissão
interdisciplinar de
especialistas europeus.

29 E 30 DE JUNHO, EM
PEQUIM 
IVM- China organiza, na
Universidade de
Tsinghua, uma
conferência sobre a
emergência de serviços
de mobilidade na China,
recebe o convidado de
sua cátedra para um
ciclo de conferências e
lança o prêmio IVM de
inovação “Better
mobility, better life”
(Melhor mobilidade,
melhor vida)
IVM-China lança o prêmio
de inovação «Better Mobi-
lity, Better Life», em menção
à exposição universal de
Xangai 2010 «Better City,
Better Life», para identificar
e premiar serviços originais
que melhoram a oferta glo-
bal de mobilidade nas cida-
des chinesas. À semelhança
de outros países mais urba-
nizados e com uma mobili-

contra a pobreza, o IVM
organiza e dirige uma
sessão do Grenelle da
Inserção sobre as
mobilidades.
Eric Le Breton, Diretor
Científico do programa
«Mobilidades e inserção»
do IVM é convidado, ao
longo do ano, para
apresentar as experiências
da plataforma associativa e
o papel das mobilidades na
integração social e
profissional a funcionários,
associações e meios de
comunicação.

DE 25 DE MAIO A 8  DE
JUNHO, EM PEQUIM
“A rua é nossa... de
todos!”, no Museu de
Arte Contemporânea do
Centro de Indústria
Creativa Gehua. Novo
cenário, novos projetos
chineses, novo encontro
internacional.
O Fórum público está
marcado pela atualidade,
vinculando-se ao terremoto
em Sichuan e referindo-se à
reconstrução de cidades
destruídas e ao lugar do
automóvel nas novas
cidades chinesas.

11 DE JUNHO, EM PARIS
No Salon Autonomic são
entregues os atlas em
alto relevo e em
maiúsculas das redes de
transporte público em
Île-de-France, realizados
sob a direção do IVM
com a RATP (financiados
pela região Ile-de-France
e o STIF).
Depois de uma fase de
avaliação dos protótipos, os
atlas são impressos e
entregues às associações, à
missão de acessibilidade da
RATP para uma ampla
disseminação. A APAM
(Associação para as Pessoas
Cegas e com visão
reduzida) oferece um
treinamento para seu uso.

DE 12 DE JUNHO A 2 DE OUTUBRO,
EM TORONTO
A versão norte-americana da
exposição “A rua é nossa... de
todos!” se apresenta, pela primeira
vez, na Galeria Eric Arthur da
Universidade de Arquitetura e Design.
Para essa versão da
exposição, firmou-se uma
parceria com o Centro de
Design da Universidade de
Québec em Montreal
(UQAM), que se torna co-
produtor e responsável pela
sua circulação no Canadá e
nos Estados Unidos.

DE 3 DE JULHO A 24 DE
AGOSTO, EM BUENOS
AIRES
A versão em espanhol da
exposição “A rua é nossa
... de todos!” foi
inaugurada no Palais de
Glace e reúne cerca de
24.000 visitantes.
IVM América Latina
organiza, em paralelo,
encontros e debates sobre a
questão da rua e lança seu
site
http://www.ciudadenmovim
iento.org/

DE 23 DE SETEMBRO A 8 DE
OUTUBRO 
“A rua é nossa ... de todos!”, EM
ROSÁRIO
“Ruas do sul”, EM BUENOS AIRES
Andres Borthagaray
incentiva encontros
profissionais sobre a rua
como espaço público. Em
paralelo, o IVM apresenta,
na Casa da Cultura de
Buenos Aires, a exposição
«Ruas do sul», panorama
sobre as mobilidades nas
ruas da América Latina
através dos trabalhos de
especialistas, fotógrafos e
realizadores de vídeos.

DE 22 DE OUTUBRO A 14 DE
DEZEMBRO, EM MONTREAL
Apresentação de “A rua é nossa...
de todos!” no Centro de Design da
Universidade de Quebec, em
Montreal, com um programa de
encontros:
■ Um seminário científico sobre
os desafios da rua em
Montreal, organizado por
Julie-Anne Boudreau,
socióloga no INRS.
■ Uma série de conferências e
apresentações de trabalhos
de design.

24 DE OUTUBRO, EM BERLIM
Jean-Pierre Orfeuil, Presidente da
cátedra universitária do IVM,
participa de um debate franco-
alemão sobre “a mobilidade urbana
do futuro” no marco do programa
“Pensar Europa”, organizado
pelo Instituto Francês, pelo
Ministério das Relações
Exteriores e pelo Centro de
Marc Bloch.

1 E 6 DE NOVEMBRO, EM
XANGAI E NANQUIM
A cátedra “Cidade em
Movimento” foi equipada

...////////...
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os adolesccentes e para os desempregados, o atlas em alto relevo dos transportes de Île de France, um protótipo tecnológico, 1 plataforma associativa, 6 workshops de cidade na China, debates públicos, o festival dos táxis em Lisboa, fórum sobre a noite em Roma, fórum para a Inclusaó em Saint-Nazaire, workshops de arquitetura, um novo

com um comitê
científico proveniente
das universidades mais
prestigiadas da China e
presidida por o profesor
Pan Haixiao.
Associação ligada, desde
2004, ao IVM, junto com o
Instituto de Urbanismo da
Universidade de Tongji, em
Xangai, para a criação de uma
cátedra universitária integra-
da por especialistas de dife-
rentes disciplinas e para a or-
ganização de seminários cien-
tíficos internacionais. Para re-
forçar o papel da cátedra e en-
corajar os parceiros chineses,
agentes ??e especialistas, a
propor temas de trabalho e
apresentar propostas de ações
em consonância com as áreas
culturais, socioeconômicas e
urbanas de seus países, a cá-
tedra chinesa do IVM China,
a partir de agora, se equipa
com um Comitê científico.
Seus membros vieram das
universidades de Xangai, Pe-
quim, X’ian, Nangjing, Can-
tão, etc. A primeira reunião
terá lugar em Nangjing (Nan-
quim), no dia 03 de novem-
bro, por ocasião do Fórum
Mundial de Cidades.

Publicações
NA FRANÇA:
Domicile-Travail, les salariés à bout
de souffle, Eric Le Breton,
edições Carnets de l’Info,
coleção Modes de villes,
2008
Mobilités urbaines, l’âge des
possibles, Jean-Pierre
Orfeuil, edições Les
Carnets de l’info, Coleção
«Modes de ville», 2008
A partir dos trabalhos do
autor e das comunicações
do seminário «Acheter ou
louer» do IVM e do ESCP-
EAP.
Une approche laïque de la mobilité
Jean-Pierre Orfeuil,
Edições Descartes & Cie,
Coleção «Les urbanités»,
2008
NA CHINA:
“Ville, handicap et accessibilité”
Dir. Pan Haixia e 
Jean-François Doulet,
Presses de l’Université de
Tongji, 2008
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Nos sites da
Internet:
www.ville-en-mouvement.com
www.city-on-the-move.com
IVM América Latina:
www.ciudadenmovimiento.
org
IVM China:
www.ivmchina.org.cn/

Nos sites sobre a exposição 
“A rua é nossa...de todos!”
www.larueestatous.com
www.thestreetbelongsto.com
No Chile: 
http://lacallesnuestra.wordp
ress.com
Na Colômbia: 
http://lacalleesnuestra.unian
des.edu.co
No Peru: 
http://www.lacalleesnuestra.
pe/lima.html
Na China: 
http://www.urbanchina.com
.cn/street/
Na Cataluña: 
http://carrersmetropolitans.
blogspot.com/
LIVRO ONLINE: 
www.ganarlacalle.org (em
espanhol e português)

da exposição co-produzida
pela Fundação EDF
Diversiterre, Taoufik
Souami y Eric Charmes
(dir.), Gallimard, coleção
Découvertes 2009
Aonde vão os táxis?
De Richard Darbéra,
edições Descartes & Cie,
Coleção «Les Urbanités»,
2009

2010
14 DE JANEIRO, EM PARIS
Durante a quinta sessão do
programa “Mudança climática,
mobilidades urbanas e Cleantech”,
a comissão de especialistas
europeus faz um balanço das
sessões anteriores e prepara a
continuidade do programa.

DE 20 A 26 DE JANEIRO, EM
SANTIAGO DO CHILE
IVM América Latina é parceira do
workshop de arquitetura “Cidade,
natureza, mobilidade”, organizado
junto com a Universidade Pontifícia
de Santiago do Chile e com a Escola
Nacional de Arquitetura de Paris La
Villette.

10 DE FEVEREIRO E 31 DE MARÇO,
EM PARIS
Terceiro seminário em duas sessões
“a cidade a domicílio” em “As
ferramentas, fontes de otimização
dos serviços a domicílio”
Para realizar intercâmbios
em torno destas questões e
explorar fontes de inovação,
especialistas com
experiência em trabalho de
campo, designers e
pesquisadores atestam as
suas experiências: Colizen,
IHM, Navigation,
Connectivité et Services,
Assad Besançon, PSA
Peugeot Citroën, Orange
Labs, Mu by Peugeot, os
laboratórios do INRETS e
do LVMT. 

MARÇO A AGOSTO, EM BUENOS
AIRES
Apresentação do livro “Ganhar a
rua. Compartir sem dividir”
Especialistas latino-
americanos dialogam com
os temas da exposição «A
rua é nossa ... de todos!» a
partir do ponto vista de
cidades do subcontinente
americano. A obra, dirigida
por Andrés Borthagaray, se
apresenta nas universidades
de Palermo, Belgrano,
Sarmiento, em museus, no
Marq (Museu de
Arquitetura e Urbanismo) e
no Malba (Museo de Arte
Latinoamericana). Estende-
se por meio de um livro
evolutivo online.

16 DE MARÇO, EM
BUENOS AIRES
IVM-América Latina
apresenta o seu primeiro
teste-piloto da
experimentação “Cidade
legível”, realizada na
linha de ônibus 132 de
Buenos Aires.
Enquanto, em algumas cida-
des, os operadores de trans-
portes procuram melhorar a
mobilidade para os usuários
com dificuldades especiais,
tais como a deficiência, em
outras cidades não há sequer
um sistema informatizado in-
tegrado de base para o usuá-
rio sem necessidades espe-
ciais. Este é o caso de mui-
tas cidades latino-america-
nas.
O projeto «A Cidade legí-
vel» consiste em desenvolver
um sistema de representação
do transporte público para
facilitar a sua compreensão e
utilização, mostrar a rede
onde não há gestão integra-
da e executar uma represen-
tação gráf ica que leve em
conta a complexa realidade
dos sistemas latino-america-
nos.
A experiência realizada com
a cidade de Buenos Aires em
uma primeira linha de ônibus
propõe e testa um sistema in-
formático inter-redes. Esse
primeiro teste está sujeito a
avaliação. Pesquisas são rea-
lizadas sobre as necessidades
dos usuários e os sistemas de
representação para estender
esta experiência a outras ci-
dades da América Latina.

EM PARIS
O Espaço Fundação EDF Diversiterre
estende a exposição “Cidades
sonhadas, cidades sustentáveis??”
até dia 21 de março!

23 DE MARÇO, EM PARIS
Sexta sessão de audiências
públicas: “Os Cleantech da
mobilidade: como avaliar para
escolher?” organizada na Escola
Nacional de Arquitetura Paris-
Malaquais.
Mark Wilson, ex-Assessor
de Energia para senadores
norte-americanos, atual
assessor titular da
Associação Internacional
para o Intercâmbio de
Direitos de Counsel
International Emissions
Trading Association
(IETA), e Benoit Lefèvre,
responsável pelos assuntos
urbanos no Instituto para o
Desenvolvimento
Sustentável e de Relações
Internacionais (IDDRI), são

curadoria de Jaume
Barnada, Jordi Borja,
Carles Llop e Pere
Montanya.

05 DE MAIO, EM PARIS
Seminário da plataforma “a cidade
a domicílio”: As emergências
Quais são os novos usos e
novas tendências de
consumo que vão permitir
o desenvolvimento de um
mercado de cidade a
domicílio?

22 DE MAIO, EM XANGAI
O júri internacional do prêmio IVM
“Better Mobility, Better Life” se
reúne na Universidade de Tongji
para selecionar iniciativas e
projetos inovadores em soluções de
mobilidades urbanas.
Paralelamente, a associação
de escolas de urbanismo da
China, em parceria com o
IVM, lança, para os
estudantes, um concurso de
ideias sobre o mesmo tema.

31 DE MAIO E 1 DE
JUNHO, EM PARIS
MARNE-LA-VALLÉE
IVM sócio dos Encontros
François Ascher, sobre
as relações entre a
investigação urbana e a
ação.
Grande Prêmio de
Urbanismo 2009, François
Ascher queria que esta
distinção, atribuída pela
primeira vez a um
universitário, contribuísse
para um retorno à pesquisa
no mundo do planejamento
urbano. Os encontros dos
dias 31 de maio e 01 de
junho fazem parte desta
linha, seguindo as trilhas
abertas por François
Ascher: questionar a
relação entre pesquisadores,
especialistas e agentes
(políticos, operadores,
designers, comunicadores
associativos, etc.), pensar,
ao mesmo tempo, em níveis
nacionais e internacionais,
proporcionar uma atenção
especial aos dispositivos,
formular e expressar
publicamente propostas.

31 DE MAIO, EM PARIS 
O Conselho do IVM nomeia a Pascal
Feillard para suceder Xavier Fels no
cargo de secretário-geral.
Há 10 anos, Xavier Fels
criou o IVM, para
proporcionar o diálogo
entre agentes públicos e
privados e associar, em seus
trabalhos, representantes do
mundo empresarial,
pesquisadores, acadêmicos,
arquitetos, urbanistas,
administrações locais,
agentes da vida social e
associativa.
Continuará acompanhando
os trabalhos do IVM como
assessor estratégico.
Pascal Feillard é PhD em
Ciências e Responsável da
Prospectiva de Mercados
em PSA Peugeot Citroën.

2 DE JUNHO, EM PARIS
Mudança climática, mobilidades
urbanas e Cleantech
Audiência pública: “Mobilidades e
Mudanças Climáticas nos EUA.
Quem dita a lei?”
Quem decide? O que irá
suceder com esta decisão?
Que formatos e que
modelos estão em jogo?
Sobre o que é decidido?
Que aspectos da mobilidade
são decididos nestes
âmbitos jurídicos?
Elizabeth Deakin,
Professora de Planejamento
Urbana e Regional da
Universidade da Califórnia
em Berkeley, e Albert
Bressand, Director do
Centro de Energia,
Transporte Marítimo e
Políticas Públicas e
Professor da Faculdade de
Ciência Política e Relações
Internacionais na
Universidade de Columbia,
são os convidados da
comissão nesta audiência
dirigida por Benoit Lefèvre,
Pesquisador do Instituto de
Desenvolvimento
Sustentável e Relações
Internacionais (IDDRI).

6 DE JUNHO, EM PARIS
6 º seminário “A cidade a
domicílio”: “Na cidade como em
casa”
A cidade a domicílio pode
assumir a forma de serviços
de acompanhamento das
pessoas na cidade, mas
também de planejamento de
recursos no espaço físico
urbano. Os idosos e
deficientes físicos ficam
muitas vezes confinados
em suas casas e condenados
à imobilidade. Como é que
eles se deslocam? Quais
são os obstáculos, as
dificuldades que
encontram? Quais
dispositivos lhes oferecem
ajuda?

30 DE JUNHO, EM PARIS
Em sua última audiência pública do
programa “Mudança climática,
mobilidades urbanas e Cleantech”,
a comissão de especialistas
europeus se questiona sobre as
mobilidades elétricas: o viajante
conectado, produtor de energia? A
revolução dos Smarts Grids,
microgrids, etc., para o futuro?”
Com Daniel Sperling,

Diretor do Institute of
Transportation Studies na
Universidade da Califórnia
em Davis e membro da
Comissão Californiana de
Recursos Atmosféricos, e
Richard Schorske, Diretor
Executivo da Electric
Vehicule Communities
Alliance.

DE 11 A 15 DE JULHO, EM LISBOA
O IVM dirige duas sessões especiais
durante a conferência mundial de
investigação sobre transportes
WCTR/World Conference on
Transport Research.
“Compreender as mobilidades
urbanas na China” com: 
Pan Haixiao (responsável
IVM-China, professor da
Universidade de Tongji), Lu
Huapu (Universidade de
Tongji), Xian Kai (Centro
de Investigação sobre os
Transportes de Pequim) e
Jean-François Doulet
(Universidade de Paris-Est
Créteil), responsável do
Programa China do IVM.
“Aonde vão os táxis?” com
Richard Darbéra,
Pesquisador do CNRS-
LATTS e Diretor do
Programa Táxi do IVM, e
James M Cooper, TRI Taxi
Studies Group, Edinburgh
Napier University. Desta
vez, foi lançada uma rede
internacional de
pesquisadores sobre o tema
dos táxis: The Taxi
Network.

DE 5 A 31 DE AGOSTO, EM LIMA
Exposição “A rua é nossa ... de
todos! “, no Parque de la Muralla
E simpósio internacional
“Mobilidade cotidiana. Por uma
cidade para todos “
com: Universidade
Pontifícia Católica do Peru,
Departamento de
Arquitetura, Centro de
Pesquisa da Arquitetura e
da Cidade, Departamento
de Engenharia, Área de
Transporte, Universidade
Antonio Ruiz de Montoya,
Embaixada da França, com
a coordenação de Juan
Carlos Dextre.

DE 5 A 10 DE SETEMBRO,
NA EXPO XANGAI 2010
A cerimônia de
premiação dos
vencedores “Better
Mobility, Better Life”, no
pavilhão de Shenzen, na
Expo Xangai 2010, em
associação com o
Pavilhão da região da
Alsácia.
O júri internacional
selecionou os três
premiados de Xangai,
Wuhan e Ningbo, entre
mais de trinta candidatos de
diferentes cidades chinesas.
Esses três serviços de
mobilidade têm em comum
propor uma solução de
distribuição de recursos a
partir de uma iniciativa
local, segundo modos de
organização e de operações
flexíveis e baratas:
Serviço de carro compartido

implementado dentro da
comunidade residencial de
Changqing, em Wuhan.
Self-service de bicicleta
fornecido pelo fabricante
de bicicletas Forever, no
distrito de Minhang e no
parque de alta tecnologia de
Zhangjiang, em Xangai.
Disponibilização de lugares de
estacionamento de uso público
exclusivo no distrito de
Zhenhai, em Ningbo.

15 DE SETEMBRO, EM MARSELLA
5 ª Semana Europeia da
Mobilidade. Convidado
pela comunidade urbana
Marsella Provence
Métropole, Jean-Pierre
Orfeuil e Mireille Apel-
Muller participam do
simpósio «As novas
mobilidades».

DE 22 A 25 DE SETEMBRO, EM
XANGAI
Roger Mackett, Professor
de Estudos de Transportes
da University College
London é o convidado da
cátedra IVM-China para
um ciclo de conferências
sobre políticas de promoção
de modos de transportes no
motorizados.

DE 15 DE OUTUBRO A 27 DE
FEVEREIRO, EM MULHOUSE
No Museu da Electricidade, é
apresentada a exposição “Cidade
sonhadas, cidades sustentáveis???” 
Uma co-produção da
Fundação EDF Diversiterre
e do Institut pour la ville en
mouvement

DE 8 A 11 DE
NOVEMBRO, NO RIO DE
JANEIRO E EM SÃO
PAULO
«Conquistar a rua!
Compartilhe-a sem
dividir», a versão brasileira
enriquecida da obra 
« Ganhar a rua.
Compartilhar sem dividir»,
é apresentada à imprensa e
ao público no Museu da
Casa Brasileira de São
Paulo e do IAB Rio de
Janeiro ( Instituto de
Arquitetos do Brasil).
Uma delegação permanente
do IVM estabelecida no
Rio de Janeiro em
cooperação com o IETS:
Instituto de Estudos do
Trabalho e Sociedade,
dirigida por André Urani.

DE 20 DE NOVEMBRO A 13 DE
MARÇO, EM SAINT-ETIENNE
O IVM é membro da Bienal
Internacional de Design de Saint-
Etienne 2010 
Este ano, o tema da bienal
é o teletransporte. O IVM
fornece imagens
apresentadas ou realizadas
no contexto de seus
trabalhos apresentados no
mundo todo.
Em 23 de novembro, na
conferência de abertura do
colóquio «Design e
mobilidade em cidades
criativas, um encontro de
cidades Unesco de design»,
organizada no âmbito da
23ª Entrevistas Jacques
Cartier, com Jaime Lerner,

sistema de informação para os ônibus de Buenos Aires, web sites em Inglês, Francês, Espanhol, Chinês, livros online, blogs.////...

A CIDADE LEGÍVEL: OS CÓDIGOS DE
ACESSIBILIDADE.
Os indivíduos devem se
deslocar em áreas muito

diferentes umas das outras
em todos os planos. Os
ritmos, os arranjos, as
arquiteturas, as regras de
funcionamento, as
paisagens, etc.
É necessário combinar uma
infinidade de ferramentas
de apropriação e
representação de regras,
códigos, usos e símbolos
para enfrentar a
complexidade dos trajetos.
O projeto do IVM será
composto por uma série de

obras como a aprendizagem
em qualquer fase da
mobilidade na cidade e de
suas redes, dispositivos de
ajuda a leitura (ver o
projeto na América Latina),
desenho urbano e
paisagismo para terminar
em experimentos.

O COLÓQUIO DAS TRÊS CÁTEDRAS
Fará referência aos valores,
sonhos e representações
que influenciam a opinião
pública e as decisões sobre

a política de mobilidades
urbanas.
Este programa é dirigido
por membros e
colaboradores das 3
cátedras universitárias do
IVM (China, América
Latina, Europa) e será
apresentado do final de
2010 até princípio de 2012,
data do colóquio
internacional em Paris.
Tende a aprofundar o
entendimento das ações de
mobilidade urbana, através

das controvérsias e crises
causadas. Serão analisados
os casos de doze mega-
cidades (Paris, Pequim,
Xangai, México, Buenos
Aires, Santiago de Chile,
Bogotá, São Paulo, Rio de
Janeiro, Barcelona,
??Cantão, X’ian).

E LOGO:
Os turistas protagonistas das novas
mobilidades urbanas.
Para uma mobilidade sem

convulsão: a mobilidade dos
doentes na cidade.
Mutações climáticas, mutações
estéticas:
A construção de uma
estética do meio ambiente.
A mobilidade das mulheres na
cidade:
entre desempenho e saber
desenvolver-se.
O direito dos transeuntes.
Os sentidos do movimento 2:
A cidade em movimento
multissensorial.

E AMANHÃ?
NOVOS PROJETOS E
TEMAS DE TRABALHO
O Institut pour la ville en mouvement desen-
volverá as atividades de seus escritórios na
China e na América Latina e dirigirá 
intercâmbios entre os três continentes. O Ta-
xiNetwork lançará um programa de pesqui-
sa internacional sobre novos mercados po-
tenciais de táxis, especialmente em áreas su-
burbanas e rurais e irá avaliar as experiên-
cias apresentadas por diferentes cidades: se-
minários de pesquisas e worshops da cidade.
A turnê internacional das exposições «A rua

é nossa ...de todos!», «Ruas do sul..» e «Ci-
dades sonhadas, cidades sustentáveis!??»
vai passar por São Paulo, Nicosia, Caen,
Toulouse, Bratislava, Monterey, etc.
Novas publicações estão sendo preparadas
em colaboração com editores anglo-saxõ-
es. A plataforma «Cidade a domicílio» vai
lançar um experimento que visa facilitar as
mobilidades diárias dos trabalhadores de
entrega em domicílio.
Novas sessões do prêmio «Better mobility,

Better life» darão lugar a workshops sobre
temas relacionados à inovação em serviços
de mobilidade na China.
Intercâmbios com especialistas norte-ame-
ricanos e indígenas, workshops de arquite-
tura e urbanismo, continuidade dos trabal-
hos sobre os Cleantech, novas audiências
públicas e novos projetos ajudarão a colocar
na agenda outra maneira de pensar e orga-
nizar as mobilidades urbanas.
As mobilidades urbanas são um desafio social.

A PARTIR 
DE
2011

4/ATÉ 

AMANHÃ!
os convidados da comissão,
em uma discussão liderada
por Edwin Zacai, professor
e diretor do Centro de
Estudos de
Desenvolvimento
Sustentável da
Universidade Livre de
Bruxelas.

DE 25 DE MARÇO A 15
DE MAIO, EM BARCELONA
Apresentação de “A rua
é nossa... de todos!” na
galeria de exposição do
Colégio de Arquitetos da
Catalunha com
exposições
complementares nas
ruas de Barcelona e dois
seminários
internacionais, como
parte do ano Cerdà,
referindo-se ao grande
arquiteto visionário
Ildefons Cerdà, que
teceu as bases da
Barcelona moderna,.
“Ruas européias e ruas latino
americanas” no COAC
“Ruas metropolitanas e região
policêntrica”, nos dias 13 e 14 de
maio, no Centro de Cultura
Contemporânea de
Barcelona (CCCB), com

apresentação do percurso
da exposição «A rua é
nossa ... de todos!» por
Mireille Apel-por Muller

DE 26 DE NOVEMBRO A
20 DE FEVEREIRO DE
2011, EM LISBOA
No Museu de Design
(MUDE) é apresentada a
exposição “A rua é
nossa... de todos”
(MUDE)
Com a direção do arquiteto
Pedro Brandão, junto com a
Europan Portugal, a
Universidade de Lisboa, o
Instituto da Mobilidade e
Transportes e o Município
de Lisboa.
Em 2011, será organizado
um simpósio sobre as ruas
das metrópoles
mediterrâneas.

DE 13 A 16 DE DEZEMBRO, EM
XANGAI
Martin Dijst, Professor da
Universidade de Utrecht é o
convidado da cátedra universitária
na China para um ciclo de
conferências sobre as “Mobilidades
e tecnologias da informação”.

13 DE DEZEMBRO,
PARIS, FÓRUM DE
IMAGENS
10 ANOS DE IVM!
ENCONTROS PÚBLICOS
Com a presença de membros
do Conselho Científico e de
Orientação, responsáveis de
escritórios do IVM China e
América Latina, principais
parceiros e colaboradores,
assim como curadores das
exposições «A rua é nossa...
e todos!»  nos diferentes con-
tinentes.
Assinatura do acordo entre o
IVM e a PRES Université
Paris Est. Renova um
acordo de cooperação para
continuar e desenvolver as
suas atividades no âmbito
da nova Escola de
Doutorado Cidade,
Transportes e Territórios
(VTT) da PRES Université
Paris Est e seu Polo de
Investigação Cidade, Meio
Ambiente e suas
Engenharias (VEI).

Publicações
NA AMÉRICA LATINA:
Conquistar a rua! Compartilhe-a
sem dividir
Versão brasileira
enriquecida com «Ganhar a
rua, Compartir sem
dividir», publicada na
Argentina, Dir. Andrès
Borthagaray, edições
Infinito e Romano Guerra,
2010.
NA CHINA:
A rua é nossa... de todos!, versão
chinesa aprimorada e enriquecida 
Dir. Zhuo Jian, Presses de
la Construction de Pequim,
2010.


