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Síntese Curricular 
 

NOME: Paula Cristina Ribeiro da Silva Teles 

ENTIDADE: mpt – mobilidade e planeamento do território, lda 

FUNÇÃO ATUAL: CEO da mpt e consultora 

ÁREA(S) DE ESPECIALIDADE: Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano, 
Estratégias e Metodologias da Gestão Urbanística, Transportes e Vias de 
Comunicação, Planeamento do Território, Planeamento da Mobilidade, 
Desenho Urbano e Acessibilidade Universal.  

 

Formação Académica 

Licenciada em Engenharia Civil com a especialidade de Planeamento do Território (FEUP) 

Mestre em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano (FEUP/FAUP) 

Pós-Graduada em Estratégias e Metodologias da Gestão Urbanística (FEUP)

 

Experiência Profissional nas Áreas acima referidas 

Técnica superior da Câmara Municipal de Matosinhos (1994-2004) com funções na Divisão de Trânsito e 
Mobilidade. 

Integrou a equipa da AMP no projeto Europeu PROACCESS (1995-1997). 

Fundadora e CEO da mpt® (2004) - empresa de planeamento urbano e da mobilidade, pioneira em 
Portugal em mobilidade urbana inclusiva. 

Em 2014 a mpt® dá os primeiros passos na sua internacionalização designadamente no Brasil. 

Consultora Autárquica em dezenas de municípios nas áreas dos Transportes, Mobilidade Urbana, 
Desenho Urbano e Acessibilidades Universal. 

Professora em diversas Universidades Portuguesas e Europeias. 

Presidente e Fundadora do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM). 

Fundadora do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade Brasil (ICVM Br) e do Instituto de Cidades de 
Excelência de España (ICEE). 

Presidente da CT 177, Comissão Técnica de acessibilidade e design universal, em sede do IPQ, desde 2009. 

É membro da Comissão de Peritos do Fórum “Pensar as Cidades Século XXI”, do Eixo Atlântico do Noroeste 
Peninsular (Galiza e Norte de Portugal). 

É representante da Comissão Europeia, em Portugal, no âmbito do ICVM que preside ao Pacto de Autarcas 
para o Clima e Energia. 

Vereadora na Câmara Municipal de Penafiel com os pelouros da Mobilidade, Imagem da Cidade e 
Ordenamento do Território (2009-2013). 

Membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros (2019-2021) 

Detentora do título de Especialista em Transportes e Vias de Comunicação pela Ordem dos Engenheiros. 

Coordenadora geral de dezenas de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) e de inúmeros 
Estudos de Segurança Rodoviária para municípios portugueses. 

Coordenadora geral de projetos de desenho urbano, projetos de sinalização rodoviária e projetos de vias 
de comunicação. 

Coordenadora de diversos estudos e projetos de eliminação de pontos de acumulação de acidentes em 
meio urbano. 

Coordenadora de estudos e projetos para melhoria das condições de segurança dos peões nas travessias 
pedonais. 

Tem colaborado, pontualmente, com os sucessivos governos da nação em matéria de acessibilidade e 
desenho universal e integrado algumas comissões de inquérito e várias comissões nacionais. 

Palestrante e Congressista convidada, como perita, em diversos eventos nacionais e internacionais na 
área da Mobilidade Urbana. 

É autora e co-autora de um vasto conjunto de publicações em matéria de Acessibilidade e Mobilidade. 
Recentemente lançou “A Cidades das Bicicletas – Gramática para o Desenho de Cidades Cicláveis” (2019). 


