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LIDERANÇA NO FEMININO
Empreendedora e com uma visão de futuro, assume com inovação, o papel de liderança da Mpt®
desenhando cidades através da mobilidade urbana. Apaixonada pela arte de dar qualidade ao
ambiente urbano das Cidades, se de um filme se tratasse, Paula Teles seria “Realizadora e Atora” na
primeira pessoa, dada a sua capacidade de criação e inovação em simultâneo com o seu envolvimento
ativo em tudo o que faz!

de concretizar. Como consultora autárquica,
ganhou a capacidade de lidar com grandes
projetos e é seu objetivo continuar a trabalhar e fazer parte de equipas que procuram
soluções para o poder local. Revê-se como
uma “realizadora de projetos”. Humanizar
as cidades tornando-as células vivas e amigas
até aos 100 anos é o seu maior desígnio.
Muito cedo percebeu que circular no meio
urbano era uma tarefa árdua para quem se
movia numa cadeira de rodas ou com um
carrinho de bebé e tentou investir e inovar
nestas matérias. Assim surge a Mpt®, uma
empresa com foco nas autarquias e com uma
visão holística, integrando o planeamento e
desenvolvimento dos territórios, a matéria
da acessibilidade e mobilidade a qualidade
do ambiente urbano, as preocupações com
o ambiente e com as alterações climáticas

ternacional. Atualmente, a Mpt® tem como
único objetivo continuar a ser o que esteve
na génese da sua criação: desenhar para eliminar barreiras urbanísticas e arquitetónicas, dar funcionalidade às ruas e às cidades,
humanizando-as e democratizando-as, ao
mesmo tempo que estuda os transportes, o
tráfego, a segurança e o ambiente.
No fundo, apresenta-se como uma “realizadora de projetos”. Cada projeto tem a
sua funcionalidade e todos têm diferentes
soluções, nenhum se repete: as cores, a patine da cidade, o design, a paisagem onde se
insere, o respeito pela traça da arquitetura
e do território, o valor do lugar, tudo tem
de ser desenhado de forma única porque a
cidade é feita de afetos que a história nos
fez chegar. Isso é o que diferencia mesmo os
seus projetos. Esta íntima relação de Paula
Teles com as cidades e os territórios estudados no terreno tem sido a chave de todo
o sucesso da mpt®.
Recentemente investiu também na área
de modelação dos transportes públicos, no
desenho urbano, composto por arquitetos
e arquitetos paisagistas que estão em total
sintonia com o planeador de território, com
geógrafos, com sociólogos, com engenheiros do ambiente que integram as equipas
para o planeamento do espaço urbano, de
forma a criar cidades inclusivas, territórios
com mobilidade e atrativos. A fim de mudar
mentalidades neste matéria aposta na formação, sensibilização e publicações técnicas
em matéria de acessibilidade e mobilidade

e a sociologia urbana como causa de todas
estas preocupações. A empresa foi então
crescendo e hoje conta já com quase 15 anos
de sucesso no terreno. Tal deve-se ao forte
investimento na sua equipa e na própria
empresa: formação e liberdade de crescimento, integrando jovens licenciados com
seniores de experiência feita e conhecimento
consolidado, apostando em bons recursos,
instalações e ambientes felizes. A empresa foi
crescendo de forma sustentada e solidificou
a sua presença no mercado nacional e in-

sustentável. Em síntese, a Mpt® apresenta-se
como uma empresa única em Portugal. Se
de um filme se tratasse, Paula Teles seria
simultaneamente “Realizadora e Atora” na
primeira pessoa, dada a sua vontade criativa
e o envolvimento participado em tudo o que
faz. É certo que a mpt® tem um passado e
um presente bastante ricos mas tem um
futuro repleto de sonhos por concretizar:
“Ter, cada vez mais, cidades para desenhar”.
Esse o sonho da sua fundadora que nunca
consegue ver o seu limite.

Paula Teles, administradora

É

Engenheira Civil especialista em Planeamento do Território pela FEUP e Mestre
em Planeamento e Projeto
do Ambiente Urbano pela FEUP/FAUP).
Fez Tese de Mestrado sobre “Os Territórios
(sociais) da Mobilidade.” Inicia em 1994 o
percurso profissional na CM de Matosinhos,
exercendo funções na Divisão de Trânsito e
Mobilidade e mais tarde integrou a equipa
do projeto europeu PROACESS.
Em 2004 decide dar um passo que se
revelou decisivo para a sua carreira como
profissional e líder empresarial, criando a
Mpt®, empresa de planeamento urbano e
gestão da mobilidade. Dez anos mais tarde alarga a sua área de atuação ao mercado internacional. Com uma visão nunca
antes abordada em Portugal (re)pensou a
mobilidade urbana inclusiva e tornou-se
Consultora Autárquica em centenas de municípios, colaborando, ainda, com diversas
entidades do Governo Português, ao mesmo tempo que lecionava, como professora
convidada, em várias universidades. Como
CEO da Mpt® confessa que nunca pensou
ser planeadora de cidades. Oriunda de uma
família que sempre se habitou a lutar para
vencer, considera que o empreendedorismo
faz parte do seu ADN. Confessa que gosta
dos ritmos agitados dos dias, de realizar e
idealizar novos projetos e abraçar desafios
que, à primeira vista, parecem impossíveis
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Uma visão nunca antes abordada no país

