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A QSP e a ALLENPMC acabam de lançar a ‘Sustainable City Strategy’, um estudo de

aplicação prática que junta o ‘know-how’ das duas empresas e agrega um conjunto de

soluções ‘eco friendly’, de forma a contribuir para a resposta dos municípios à alteração

de comportamentos de todos os agentes que vivem nas cidades e fomentar novos

hábitos e práticas sustentáveis na população urbana.

A ALLEN  e a QSP – Consultoria de Marketing estão já a trabalhar com vários

municípios portugueses na elaboração de estratégias para a implementação de

alternativas de Mobilidade Urbana Sustentável, e a ‘Sustainable City Strategy’ surge da

identi!cação, por parte das duas empresas, das necessidades crescentes de diversos

concelhos na área da mobilidade.

Para Rui Ribeiro, CEO da QSP, “O plano de mobilidade agrega uma análise global

relativa à mobilidade atual da cidade, apresenta posteriormente uma proposta de

soluções elaboradas à medida e, ainda, compreende orientações ao nível da

estratégia de comunicação a seguir.”

“Sob o mote ‘Melhor Mobilidade, Mais Qualidade de Vida’, o produto nasce da

necessidade de incentivar as cidades a adotarem estratégias que visam uma maior

utilização de alternativas de mobilidade sustentáveis”, refere Tomás Allen, CEO

da ALLEN , acrescentando, “Se as cidades já necessitavam de equilibrar a sua

distribuição modal, reduzindo a utilização do automóvel privado, o período pós

pandemia obriga a pensar novas e e!cazes soluções que cativem a população a mudar

os seus hábitos.” 

A ALLEN  é uma empresa de consultoria na área da Mobilidade Sustentável, do

Planeamento Urbano e dos Transportes, que reúne uma equipa de pro!ssionais com

amplo conhecimento em Planeamento Estratégico e experiência de desenvolvimento e

implementação de projetos complexos, a nível nacional e internacional.

A QSP – Consultoria de Marketing é uma empresa de referência em Portugal nas áreas

de marketing, management e research, com uma vasta carteira de clientes, que conta

com um ‘data background’ que permite uma sólida sustentação das ações propostas,

aportadas em ‘know-how’ técnico, conhecimento de mercado e ferramentas de

previsão.

Fonte: ALLEN /QSP
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