SEMINÁRIO SOBRE OS RESULTADOS DO PROJETO ASTRID
ASTRID - Accessibility, social
ocial justice and transport emission impacts of transit-oriented development
evelopment strategies

Acessibilidade, justiça social e impactos das emissões de transportes e de estratégias de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável

29 de agosto de 2018, das 9:00 às 12:30h
Auditório de SMUL- Edifício Martinelli,i, 18º andar - Entrada: Rua São Bento, 405 ouu pela Rua Libero Badaró, 504 - Centro, São Paulo

O projeto temático ASTRID (https://www.astridproject.com/home
(https://www.astridproject.com/home-page-pt/) tem como objetivo comparar três regiões metropolitana
anas: São Paulo (Brasil), Londres (Inglaterra) e
Randstad South (área que engloba Haia e Rotterdam, na Holanda) para identificar os pr
processos e as circunstâncias que reduzem
em ou ampliam as diferenças sociais existentes,
particularmente relacionadas à acessibilidade ao transporte, à percepção da qualidade do ar e das condições de mobilidade. Ta
Também
mbém tem por objetivo engajar, na sua elaboração
elaboraç
e na discussão dos resultados, os tomadores de decisão envolvidos na elaboração das diversas políticas públicas setoriais por ele atingidas.
Para esse estudo foram realizados experimentos que avaliaram a exposição da população à poluição atmosférica nos diferentes mod
odos de transporte; pesquisa e levantamento de
dados sobre a acessibilidade ao trabalho; e um questionário populacional envolvendo moradores de diferentes regiões e níveis socioeconômicos das três metrópoles para
investigar a percepção das pessoas
soas sobre os temas abordados no projeto.
O ASTRID é projeto temático financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo) dentro de uma linha de financiamento para colaboração
transnacional denominada “FAPESP-ESRC-NOW Joint Call for Transnational Collaborative Research Projects".

Programa
09:00h
09:30h

INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO
Professor Dr. Karst Geurs (Univ. Twente) & Professora Dra. Maria de Fatima Andrade (IAG – USP) - Laura Ceneviva (SVMA)

09:30h
10:30h

POLUIÇÃO DO AR, TRANSPORTE, SAÚDE E PERCEPÇÕES
Professor Dr. Prashant Kumar ( Univ. of Surrey) - Professora Dra. Adelaide Nardocci (FSP – USP) –
Dra. Anne Dorothee Slovic (IAG – USP) & Veronika Brand, doutoranda (IAG – USP)

10:30h
11:30h

ACESSIBILIDADE,
BILIDADE, TRANSPORTE & MORADIA
Professora Dra. Mariana Giannotti (Poli- USP) – Dr. John Pritchard ( Univ. Twente) - Professor Dr. Alex Hagen (Univ. of Surrey) & DEPICT

11:30h
12:30h

DEBATE E RECOMENDAÇÕES
ITDP & ASTRID
Favor confirmar participação até dia 20 de Agosto
pelo email: adslovicusp@gmail.com

Promoção:

Lugares limitados, acessíveis mediante inscrição prévia.
Haverá tradução simultânea.

