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Perfil
Empreendedora e com uma visão de futuro, Paula Teles é natural de Alvarenga,
Arouca, engenheira civil em Planeamento do Território - FEUP, pós-graduada em
Estratégias e Metodologias da Gestão Urbanística e mestre em Planeamento e
Projeto do Ambiente Urbano - FEUP/FAUP, com Tese “Os Territórios (sociais) da
Mobilidade.”
É detentora do título de Especialista em Transportes e Vias de Comunicação pela
Ordem dos Engenheiros e do Cartão Europeu de Engenharia.
Inicia o percurso profissional na CM de Matosinhos, com funções na Divisão de
Trânsito e Mobilidade, integrando a equipa do projeto europeu PROACESS.
Em 2004 funda a mpt® e dá um passo decisivo na sua carreira como profissional
ao criar uma empresa de planeamento urbano e gestão da mobilidade que, com
uma visão inovadora, (re)pensa a mobilidade urbana inclusiva e torna-se pioneira
em Portugal nesta matéria.
Torna-se consultora Autárquica em Transportes, Mobilidade Urbana, Desenho
Urbano e Acessibilidades e Mobilidade para Todos.
Leciona, como convidada, em Universidades Portuguesas e Europeias e colabora
com entidades do Governo Português.
Há três anos aposta na internacionalização da mpt® para Espanha, Brasil e Guiné.

Projectos
- Requalificação da Baixa de Vilamoura
Vilamoura – Quarteira - Loulé
2011
- Centro de Alto Rendimento de Remo do Pocinho – Vila Nova de
Foz Côa
Vila Nova De Foz Côa - 2016
- Rede de Percursos Cicláveis na cidade de Guimarães
Guimarães
2017-2018

Coordena inúmeros Planos, Estudos e Projetos de Mobilidade e Transportes,
de Promoção da Acessibilidade, de Mobilidade Urbana Sustentável, de
Desenvolvimento Urbano, de Desenho Urbano e Imagem das Cidades, entre
outros. A Mpt® tem cerca de 70 projetos a decorrer e o único objetivo é o que
esteve na génese da sua constituição: eliminar barreiras, dar funcionalidade
ao edificado, às ruas e às cidades, humanizando-as e relacionando-as com as
pessoas nas suas diferenças.
Na vertente social funda e é presidente do Instituto de Cidades e Vilas com
Mobilidade (ICVM). Funda, ainda, o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade
Brasil e o Instituto de Cidades de Excelência de España. É presidente da CT177 Acessibilidade e Design Universal, do IPQ. É membro da Comissão de Peritos do
Fórum “Pensar as Cidades Século XXI”, do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.
Foi vereadora na CM de Penafiel (2009-2013), assumindo os pelouros da
mobilidade, regeneração urbana e imagem da cidade, planeamento estratégico e
ordenamento do território.
Na área do conhecimento colabora em estudos e testes com várias universidades
e é frequentemente convidada, como palestrante e congressista, em vários
eventos nacionais e internacionais. É autora de um conjunto de publicações em
matéria de Acessibilidade e Mobilidade e Desenho das Cidades.
Como CEO da mpt® continua a investir em recursos técnicos e humanos sempre
focada numa visão holística do território fazendo de Portugal um país mais
evoluído ao nível da mobilidade, sustentabilidade e melhoria das condições
climáticas.
Se de um filme se tratasse Paula Teles seria simultaneamente “Realizadora e
atora” na primeira pessoa, dada a sua capacidade de criação e o envolvimento
participado em tudo o que faz.
É certo que a mpt® tem um passado e um presente bastante ricos mas tem, na
sua mentora, um futuro repleto de sonhos por concretizar “Ter, cada vez mais,
cidades para desenhar”.

Contactos
Avenida Doutor Antunes Guimarães, 342 	
4100-073 PORTO

Telf: +351 228 314 142
E-mail: portugal@mobilidadept.com
Site: www.mobilidadept.com
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