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Rica11tdo SaJDpai,> 
() gestor do trânsito 
c1a Colôn1bia 
Responsún:I por prqjctos de mobilidade num 
país com 4:í milhões de habitantes, é· assessor 
do ,·ice-ministro dos Transportes. , \s ~uas ideias 
não passam dcspcn.:cbida..., na América l .alina. 

Quandoemrou no curso de Engenharia Civil da Universidade do Porto, Ri
cardo Sampaio percebeu que não que na passar a vida a projetar casas e pro
rurou umaarea que lhe desse prazer. Espeàalizou-se em PlaneamemoTer
ritonal e de Transportes, andou no terreno, centrou a sua tese no desenho 
de redes de transportes públicos e gestão operacional, articulando aurocar 
ros coletivos do Porto, comboios, metro. Passoudo1Sanos na Trenmo Enge
nharia, do Porto,consultora de transportes, e confirmou o que queria fazer. 
"Entender a dinâmica de uma cidade, deum pais, de uma economia." 

Queria uma experiência internacional. Passou um ano a enviar currí
culos para todo o lado Surgiu a hipótese de ir para Barcelona, projeto que 
entretanto cam, e a resposta da sua candidarura ao INOV Contacto che
gou com o destino que lhe tinha calhado em sorte. Em janeiro de 2014, 
com 27 anos,aterrou na Colômbia para ajudar ao arranque da COBA Con 
sul tores de Engenharia e Ambiente, de Lisboa, num dos países mais po
pulosos da América Latina. Dois anos depois, liderava a are a de trãnsito de 
Bogotá. Criou projetos para melhorar as viagens diárias de 12 milhões de 
pessoas como responsável pela gestão de mobilidade de todos os modos e 
meios de transportes na Secretaria Distrital de Mobilidade. Chegou ache• 
fede logística da cidade. "Criei o meu cargo e criei o meu grupo." 

Liderou e desenvolveu programas ecológicos, criou a primeaa rede de 
logística urbana em colaboração com as principais empresas e associações 
industriais. Tem uma visão global e defende que ninguem pode ficar de 
lado. "O setor privado tem de participar e ser integrado. A mobilidade de 
todos é de todos. O networking e a confiança são essenciais." Executou 12 
projetos de logística urbana para operacionalizar e otimizar a circu!}ção 
de mais de cinco mil camiões de distr ibuição. 

Ricardo Sampaio, 32 anos, nascido no PortoecriadoemSantoTirso, pen
sa numa outra escala, analisa modelos, olha em todas as direções, para a 
oferta e procura de transportes de passageiros, ve1culosdecarga, zonas de 
distribuição de mercadorias e bens que fazem qualquer paJS funcionar. Gere 
interesses locais, regionais e nacionais, para uma abordagem de mobilida
de integrada do território e da economia. E deu nas vistas. Em outubro do 
ano passado, o Governo convidou o para assessor da área de rrar1Sportes. 
Trabalho não lhe falta. Já projetou programas de renovação da frota de mais 
de55milcamiôesede300milveiculospúblicosdepassageiros, pararedu
zir as emissões de carbono, e redesenhou o regulamento nacional de táxis 
para melhorar o serviço em termos de segurança rodoviária, tarifas e con
forto. "Se queremos que a sociedade mude, devemos ser o exemplo para 
que a sociedade mude. Se queremos fazer política pública tem◊!de.v.iver 
a cidade, viver o pais." . . 

OsseusdJascomeçamcedo.Levanta-seporvoltadas~.S0hora~,:azgma
siodas seis às sete e viaja de bicicleta para o trabalho sao dez qmlometr~s 
de ciclovia em 35 minutos. Gosta de viajar, aprendeu a dançar salsa, domi
na o espanhol, teve aulas de cozinha. E, por enquanto, não pensa voltar.@ 

10 

" Ricardo Sampaio. 
32 anos, é especialista 
em Planeamento 
Territorial e de 
Transportes. Nasceu 
no Porto e cresceu em 
Santo n rso 
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