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O EVENTO

A infraestrutura voltada à mobilidade e todo o complexo sistema estruturado para sua eficácia será a base com a qual o
TranspoQuip 2017 fomentará debates com especialistas do setor, além de continuar a expor novidades em equipamentos, de modo a
garantir o desenvolvimento tecnológico a todos os modais de transporte. A partir deste ano, o evento se reposiciona com
o intuito de apresentar um novo formato e orientar tomadores de decisão em seus
projetos, de maneira inovadora, precisa e com a melhor relação custo/benefício,
sempre respeitando a legislação em vigor.
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PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM:
Integradoras, empreiteiras, construtoras, agências reguladoras, órgãos e autarquias
governamentais, concessionárias, companhias de engenharia de tráfego, polícias
rodoviárias federal e estaduais, autoridades aduaneiras e fiscalizadoras, corpo de
bombeiros e defesa civil, escritórios de engenharia, urbanismo e arquitetura
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RODOVIAS
DO FUTURO

ÁREAS
TEMÁTICAS

Simulação em tempo real de
soluções inovadoras a serem
incorporadas à infraestrutura
de vias urbanas e rodovias.

COMUNICAÇÃO
DE MISSÃO CRÍTICA
Infraestrutura para operações
emergenciais, programadas e
rotineiras, com foco em centros
de monitoramento, controle,
engenharia de tráfego e logística

ITS WORKSHOP
Encontro dedicado a
temas que abordem o
sistema de transporte
inteligente (ITS)

EXPO URBANO
Conferência de
mobilidade e
planejamento urbano

ATIVIDADES
PARALELAS

Mais informações
PALCOS TEMÁTICOS
Discussões sobre
mobilidade sustentável;
segurança viária;
concessões e
privatizações; sinalização,
tecnologia e engenharia
de tráfego
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