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Global Mobility Call 2022 será a maior plataforma 
internacional de mobilidade sustentável para empresas e 
administrações 
 

O Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana (Mitma) patrocina o 

congresso que reunirá líderes internacionais de 14 a 16 de junho no recinto de 

IFEMA MADRID 

 

O projeto organizado por IFEMA MADRID e Smobhub é representado pelos 

principais órgãos públicos e empresas internacionais que promovem a mobilidade e 

a sustentabilidade, dentro da sua Comissão Organizadora. 

 

 

Madrid, 2 de março de 2022.- Global Mobility Call servirá como a maior plataforma 

internacional para os expositores, parceiros e palestrantes deste ecossistema internacional de 

mobilidade sustentável, que oferece aos participantes networking-cross setorial, sinergia de marca 

e presença num dos principais fóruns que reúne os intervenientes das indústrias envolvidas no seu 

desenvolvimento. 

 

O grande projeto de IFEMA MADRID e Smobhub, que servirá de referência internacional para 

a promoção de um modelo de mobilidade sustentável, terá lugar entre 14 e 16 de junho de 2022 

e conta com um sólido apoio internacional, não só institucional como também das associações do 

setor e de empresas líderes, que se uniram no objetivo de consolidá-lo como um ecossistema de 

mobilidade sustentável, cujo desenvolvimento gera impactos sociais, económicos e no meio 

ambiente, positivos. 

 

O Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana (Mitma) lidera o apoio 

institucional e o GMC está alinhado com os princípios da Estratégia para uma Mobilidade 

Segura, Sustentável e Conectada 2030, “es.movilidad”, que é uma folha de rota desenhada pelo 

Mitma, para responder aos desafios de mobilidade e transporte colocados no século XXI, entre 

eles, o do combate às mudanças climáticas, à erupção de novas tecnologias e às tendências 

demográficas, num contexto de recuperação pós-pandemia com mudanças nos hábitos de 

mobilidade.  
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Conteúdos de ponta sobre os principais temas da mobilidade sustentável 

 

A Global Mobility Call promoverá conteúdos de ponta em tecnologia e modelos de negócios, 

líderes mundiais apresentarão a sua visão de futuro, permitirão alianças e visibilidade 

internacional e tudo isso, para ajudar a definir um futuro sustentável em mobilidade. 

 

O evento que reunirá cerca de 7.000 representantes do setor, será composto por uma área de 

exposições e uma outra de congressos para realizar conferências e mesas redondas e será em 

formato presencial, além de uma plataforma digital também aberta aos participantes. Tudo isto 

com uma oferta de esquemas de comercialização de acordo com o nível de participação no GMC. 

 

No IFEMA MADRID estarão instalados stands de instituições e de empresas, distribuidos em 

cinco eixos temáticos que reúnem o desenvolvimento do setor: New Urban Planning, que 

abordará os novos modelos urbanos para a eficiência energética, mobilidade e conectividade 

centrada no cidadão; Economic Development & Regulation, sobre o impulso económico a partir 

de novos padrões de cooperação público-privada, ecossistemas empresariais e esquemas 

regulatórios; Sustainable Transportation, para lidar com os desafios do transporte multimodal, 

o planeamento e as melhores soluções; Tech, Data & Innovation, para abordar as novas 

tecnologias em infraestrutura, dados, automatização e novos serviços e Future Society, que 

propõe uma agenda pública global para enfrentar os novos desafios demográficos e sociais 

emergentes. 

 

 

Grande participação em diferentes modalidades de GMC 

 

O segmento de Partners de GMC é encabeçado pela modalidade Alliance Program, integrada 

por três opções:  Global Ally , que inclui a única modalidade de participação no auditório 

principal, convite à Comissão Organizadora do GMC e presença na área de exposição;  Ecosystem 

Ally , que confere grande destaque num fórum temático com o patrocínio de uma jornada do 

fórum e espaço de exposição no mesmo e  Connected Ally , que oferece destaque no fórum 

temático, visibilidade nos suportes do GMC e espaço para exposição. 
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Global Mobility Expo é o espaço para mostrar as novidades em produtos e inovações, com a 

presença de empresários de referência em cada setor da mobilidade sustentável e com uma oferta 

de quatro alternativas em áreas de stands e serviços. 

 

O Global Mobility Call Congress terá lugar no Auditório Principal de IFEMA MADRID e em 

5 fóruns temáticos, conta os principais palestrantes internacionais, líderes de administrações a 

todos os níveis: não só transnacional, europeias, nacional, autonómicas e locais, como também 

com os principais executivos empresariais e stakeholders do setor. 

 

Além destes segmentos de participação, o GMC oferece a possibilidade de organizar reuniões 

para aumentar os negócios, Networking para fazer alianças e tecer redes de colaboração entre os 

diferentes participantes no evento através da disponibilidade de espaços para reuniões e de um 

programa agendado de marcações. 

 

A participação completa-se com o segmento Start-ups & Scale-ups, que conectará iniciativas e 

empreendedores com investidores, empresários e instituições para promover o desenvolvimento 

da mobilidade sustentável, o fomento de I+D e projetos de colaboração. Além disso, vincula-se à 

iniciativa Rural Challenge, para contribuir para o desenvolvimento de uma mobilidade mais 

segura e sustentável no meio rural, bem como o New Generation Congress , que dará voz aos 

mais jovens. 

 

 

Ampla participação institucional, empresarial e de associações 

 

O GMC conta com um sólido apoio institucional liderado pelo Ministério dos Transportes, 

Mobilidade e Agenda Urbana, além do apoio do Ministério da Indústria, Comércio e 

Turismo; Ministério da Transição Ecológica e Desafio Democrático; Comunidade de 

Madrid e Câmara Municipal de Madrid. 

 

Para o setor empresarial, fazem parte como Global Allied Partners: Mapfre, Santander 

Consumer Finance, Ibéria, Iberdrola, Cabify, Consorcio Regional de Transportes de 

Madrid (CRTM), Metro de Madrid, Renfe, Renault Group; como Ecosystem Allied 

participam: Accenture, Indra e Europcar Mobility Group; como Connected Allied: Arriba, 
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Deloitte, Etra, Ernst & Young, Diputación Foral de Guipúzcoa e Net4Things e como 

Empresas Membros Alsa, Ferrovial, Uber. 

 

A representação das associações é composta por uma extensa lista de entidades 

como Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), Asociación Empresarial para 

el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), Asociación Española de 

Retail (AER), Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas 

(ANESDOR), Asociación Nacional Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 

(ANFAC), Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), 

Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado (AEVAC), Associação Automóvel 

de Portugal (ACAP), Automóvel Club de Portugal (ACP), Associação Nacional das 

Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA),  Associação Nacional de 

Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), Asociación de 

Vehículos Compartidos en España (AVCE), CATALONIA LOGISTICS, Centro Español 

de Logistica (CEL), Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio 

(CEEES), Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Confederación 

Española de Transporte de Mercancías (CETM), Confederación Española del Transporte 

en Autobús (CONFEBUS), Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 

España  (CSCAE), Asociación Española de Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), 

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (CGCOII), In-Move, by 

Railgrup, Cluster de Movilidad y Logística Multimodal, Madrid Capital Mundial de la 

Construcción, Ingeniería y Arquitectura Asociación Española de Proveedores de 

Automoción (SERNAUTO), Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría 

y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA), Organización Empresarial de Logística y 

Transporte (UNO), Mobility Institute RACC, Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de infraestructuras (SEOPAN) e Asociación de Ayuda y Orientación a los 

Afectados por Accidentes de Tráfico (STOP Accidentes).  

 

 
Sobre o Global Mobility Call (GMC) 

Organizado por IFEMA MADRID e Smobhub, patrocinado e promovido pelo Ministério dos Transportes, Mobilidade 

e Agenda Urbana de Espanha (MITMA), Global Mobility Call, nasceu como um evento estratégico para posicionar 

Espanha como o hub internacional para a mobilidade sustentável, num contexto determinante de recuperação pós-

pandemia e num ambiente de desenvolvimento de negócios e oportunidades de investimento, fomentado pelos fundos 

Next Generation EU, o maior pacote de estímulos alguma vez visto na Europa, bem como o European Green Deal, o 

roteiro para tornar a Europa no primeiro continente neutro em carbono em 2050. Com uma visão global, a GMC 

reunirá de 14 a 16 de junho de 2022 no Recinto da Feira de Madrid, os líderes de todos os setores envolvidos para 

compartilhar a sua visão sobre o desenvolvimento de políticas e iniciativas empresariais para a mobilidade 

sustentável.  

 

O formato combinado de exposição e congresso contará com a participação de grandes empresas, corporações e 

multinacionais, além dos palestrantes e instituições mais destacados em torno dos blocos temáticos de Tech, Data & 

Innovation; New Urban Planning; Economic Development & Regulation; Sustainable Transportation y Future Society. 
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