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«A forma como agimos e nos movemos dentro das cidades vai
mudar completamente».
Quem o afirma é um dos altos responsáveis da PTV Group, empresa
alemã que foi adquirida pelo Grupo Porsche e que tem como missão
aprofundar o envolvimento das marcas automóveis do grupo, no desenvolvimento sustentável das cidades através do conceito MaaS – Mobility
as a Service.
Ousando complementar a afirmação, diria que a mudança não será apenas nas cidades, estendendo-se às regiões e a todos os territórios. Diria
mesmo que já está a mudar a perceção das pessoas e com ela os comportamentos e as escolhas.
O raciocínio que sustenta esta minha ousadia, baseia-se no facto de cada
vez mais a mobilidade ser, como sempre foi, uma utility para a vida das
pessoas, para as suas necessidades e para a competitividade económica.
Esta perceção torna-se agora mais evidente e com maior expressão e
relevo, pois entrou no léxico e nas preocupações de quem tem a responsabilidade de definir e organizar serviços de transporte, ou seja, serviços
de mobilidade.
O desenvolvimento tecnológico, a conectividade global e o conceito da
partilha, proporcionaram o aparecimento de novas formas de acesso aos
transportes, sejam os mais convencionais ou mais inovadores.
Este facto, aliado à mudança da tipologia das deslocações – anteriormente tipificadas como casa-trabalho-casa – para uma matriz mais variada e dinâmica, está a colocar a nu a incapacidade dos sistemas de
transportes existentes em assegurar uma resposta diversificada, eficiente
e sustentável.
O aparecimento de novas soluções de mobilidade, alavancadas pelas
marcas de veículos e pelas empresas tecnológicas, elevaram o nível da
concorrência para os atuais sistemas de transporte público. Se esta é
uma realidade cada vez mais presente, talvez seja razoável encarar estas
novas soluções como serviços que complementam o sistema de transportes públicos, mas que não os substitui nem os faz desaparecer.
Desenganem-se os que pensam que é o início do fim dos transportes
públicos. Atrevo-me a concordar com o mesmo responsável quando afirma que é «necessário que haja uma espinha dorsal de transporte
público (fixa e de alta capacidade) e depois ter serviços complementares em torno do serviço e da rede principal do sistema».
Estas novas soluções asseguram determinadas tipologias de deslocação
que o mercado necessita e deseja. A questão fundamental para o funcionamento deste previsível ecossistema de soluções de mobilidade resume-se a duas palavras: integração e reposicionamento. Se a primeira
compreende a capacidade para a integração de redes e de bilhética, já a
segunda é mais profunda e complexa, pois obriga aos organizadores e
prestadores de serviços de transporte, o recurso ao marketing estratégico
para a definição do seu posicionamento no mercado.
Se a integração tem tanto de técnico como de económico, o reposicionamento tem a ver com estratégia e conceito. Tipicamente o consumidor responde positivamente, aderindo, a propostas de valor que vão ao
encontro das suas necessidades e das suas capacidades.
E os provedores? Estão prontos e disponíveis para se reposicionarem?
Têm capacidade e conhecimento para este jogo?
jose.limao@transportesemrevista.com
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Numa altura em que o Hyperloop ainda é um protótipo e realiza os primeiros testes, já a BMW Designworks conceptualiza (e de que maneira!) o interior das
cápsulas para o transporte de passageiros do Virgin Hyperloop One. Bancos aquecidos, touchscreens, entretenimento individual, muito espaço e... requinte!

EM DIRETO

A grande compensação da inexistência de contingentes e de um regime
favorecido de tarifas para o TVDE pode acabar por ser insignificante
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

Não quero acreditar que em
2030 tenhamos um sistema
de transportes públicos
a funcionar com combustíveis
fósseis
José Mendes, secretário de Estado Adjunto e do Ambiente

Não é admissível remeter para a Câmara
de Lisboa a resolução de um problema
[estacionamento abusivo] quando,
em primeira instância, as principais entidades
que têm de resolvê-lo não lhe dão resposta
Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa

No próximo inverno
já vamos ter um metro
como deve ser
Vítor Domingues dos Santos, presidente do Metro de Lisboa

A descentralização terá que ser bem mais que um mero
processo de delegação de competências nos municípios
e nas áreas metropolitanas
Eduardo Vítor Rodrigues, presidente do Conselho Metropolitano do Porto
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Expansão do Metropolitano de Lisboa

Linha circular não reúne
consenso
O Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa prevê a construção de uma linha circular na zona
central da cidade. Governo e Metropolitano de Lisboa (ML) consideram esta obra prioritária.
A solução não está a gerar consenso entre os especialistas do setor.
Sara Pelicano

sara.pelicano@transportesemrevista.com

Fotos: Bernardo Pereira

A ORDEM DOS ENGENHEIROS (OE), em Lisboa, promoveu no dia 3 de abril um debate
sobre o Plano de Expansão do Metropolitano
de Lisboa, projeto que foi aprovado pela Secretaria de Estado dos Transportes em setembro
de 2009.
4

Este plano é abrangente e prevê a aquisição
de material circulante, mas também a construção de novas estações e o prolongamento de
linhas.
Ainda no ano de 2009, a consultora TRENMO efetuou um estudo para definição de
prioridades, denominado “Definição de uma
hierarquia de prioridades de execução dos
prolongamentos previstos no Plano de Exwww.transportesemrevista.com

pansão da Rede do Metropolitano de Lisboa”
que, segundo o presidente do Conselho de
Administração do Metropolitano de Lisboa
(ML), Vítor Domingues dos Santos, já apontou
«como prioritário o prolongamento da linha Amarela entre o rato e o Cais do Sodré, sob forma de um anel envolvente da
zona central de Lisboa, face aos restantes
prolongamentos propostos para a rede do
TR 182 ABRIL 2018
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ML». Mais tarde, em 2016, novo estudo, efetuado desta vez pela VTM, pretendeu atualizar
informação e debruçou-se sobre previsões de
tráfego. Em análise esteve o prolongamento
Rato-Cais do Sodré (linha Amarela) e São Sebastião-Campo de Ourique (linha Vermelha).
No prolongamento da linha Amarela, «havia
a possibilidade de operar como linha circular ou como duas linhas independentes
e, na linha Vermelha, construindo duas
ou três novas estações», afiança o ML. À
Transportes em Revista, Vítor Domingues dos
Santos esclareceu que «as conclusões do estudo consubstanciaram, mais uma vez, os
melhores resultados de captação de passageiros (acréscimo de tráfego na rede) para
o prolongamento entre o Rato e o Cais do
Sodré (linha circular)».
O presidente do ML acrescentou, ainda, que
as duas novas estações, Estrela e Santos,
«irão potenciar uma maior utilização do
comboio (linha de Cascais) e do barco (ligação a Cacilhas, ao Seixal ou ao Montijo)
por pessoas que, atualmente, utilizam o
transporte individual nas deslocações habituais».
De acordo com o mesmo responsável, a solução da linha circular iria gerar um aumento de
tráfego de «nove milhões de passageiros,
no primeiro ano», contra «três a quatro
milhões de passageiros, no primeiro ano,
para o prolongamento da linha Vermelha
e seis milhões para o prolongamento da
linha Amarela».
Estas opções foram discutidas na conferência
promovida pela OE, momento em que alguns
especialistas e ex-quadros da ML mostraram
que a linha circular é um erro.
Fernando Nunes da Silva, professor do Instituto Superior Técnico e antigo vereador dos
Transportes da Câmara Municipal de Lisboa,
sublinhou, na sua intervenção que, “estamos
a falar sobretudo de aspetos políticos e não
técnicos” e defendeu que “a linha circular vai
valorizar fundamentalmente o centro histórico
da cidade, vai acentuar assimetrias na cidade e
não serve a população e o emprego”. O mesmo responsável deixou ainda uma questão:
“se serve menos população e emprego, se tem
maiores problemas de construção e é menos
equitativa quais são as razoes urbanísticas por
detrás?”.
Esteve também presente o engenheiro, e ex-quadro do ML, Fernando Santos e Silva que
comentou que “no contexto atual, a linha
circular proposta está sujeita a uma taxa de
ABRIL 2018 TR 182

avarias superior à do conjunto das duas linhas
autónomas equivalentes, tem dificuldades
acrescidas de regulação em caso de afluência
excessiva ou resolução de perturbações, não
preenche os critérios de economia de energia e
de manutenção que evita curvas e pendentes,
não serve a zona ocidental da cidade e constitui uma agressão ao património edificado sob
a forma de alteração dos viadutos poente do
Campo Grande”. Fernando Santos e Silva concluiu ainda que “a linha circular é um erro”.
Quanto a estas dificuldades logísticas, o responsável do ML afirmou que «a rendição dos
maquinistas será efetuada à semelhança
do que hoje é feito no Campo Grande, Terreiro do Paço e Reboleira, ou seja, nos cais
das estações que venham a ser definidas
como pontos de rendição da linha circular». Quanto à regulação dos intervalos entre
comboios «será feita em linha, com auxílio
do ATO – Automatic Train Operations e
ATS – Automatic Train Supervision» e do
novo sistema de sinalização que irá ser instalado na linha circular». Vítor Domingues
dos Santos explanou ainda que «a entrada e
saída de comboios em linha será efetuada,
como hoje, através de resguardos existentes e dos que irão ser criados, bem como
dos dois parques de material e oficinas
existentes na rede, e no caso específico da
linha circular, o PMO II que já tem acesso
direto à estação do Campo Grande».

www.transportesemrevista.com

Trazer o metro à superfície
O presidente da Ordem dos Engenheiros adiantou à Transportes em Revista
outras possibilidades para melhorar a
mobilidade na cidade. Uma das possibilidades seria em alguns momentos
trazer o metro à superfície. Uma ideia
difícil porque o Metropolitano de Lisboa tem «alimentação elétrica por
carril, o que impede que, ao contrário do que acontece nas outras
cidades do mundo, o metro venha
para superfície e volte a entrar no
terreno». Mas salientou que «a alimentação por carril, ou mesmo
uma solução mista, é um investimento que talvez um dia valesse a
pena pensar nele».
Carlos Mineiro Aires referiu ainda que
existem estudos que apontam para a
possibilidade de fazer uma ligação, por
túnel, entre o Metro de Lisboa e o Metro Sul do Tejo. «Em Lisboa justificaria o rebatimento do metro ligeiro
de superfície da margem sul com o
transporte pesado que é o Metro
em Lisboa. Há condições geológicas. Isso mudaria substancialmente
o conceito da mobilidade da grande Lisboa. Esta solução [da linha
circular] desde logo inviabiliza pensarmos um dia nisto».

5
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Lançada petição
contra linha circular no
Metropolitano de Lisboa
A petição “Plano de Expansão do Metro de Lisboa: um erro a evitar!” surge
de cinco proponentes, nomeadamente
Mário Lopes, engenheiro civil, Henrique Neto, empresário e ex-candidato
presidencial, Fernando Nunes da Silva,
Fernando Santos e Silva e Luís Cabral
da Silva, especialistas em mobilidade e
transportes.
O Plano de Expansão do Metro prevê
a criação de uma linha circular, que os
proponentes consideram “um exemplo
de mau investimento público” e que
iria trazer mais carros para a cidade, ao
invés de retirar viaturas, como anuncia
o Metropolitano de Lisboa.
Na petição, pede-se que seja comparado e discutido publicamente outras
opções tais como “a expansão das
linhas Amarela e/ou Vermelha para a
zona ocidental de Lisboa, com ligação
à linha de Cascais, a continuidade da
linha Amarela de Odivelas até ao centro de Lisboa, como também defendido pela generalidade dos autarcas
das zonas servidas pela futura linha
Amarela”.
O Metropolitano de Lisboa defende
que a linha circular, com um percurso
entre Campo Grande e Cais do Sodré,
iria retirar oito milhões de carros de Lisboa. No entanto, os proponentes consideram que irão entrar muitos mais.
A mudança prevista “representaria um
incentivo ao uso do automóvel individual no acesso ao centro de Lisboa
para a população das freguesias do
norte da cidade e dos concelhos vizinhos e contribuiria para um aumento
do congestionamento do tráfego”.

cujo volume de investimento fosse semelhante, casos da expansão da linha Amarela do Rato ao Cais do Sodré e da linha
Vermelha de São Sebastião a Campolide.
O prolongamento da linha Vermelha de
São Sebastião a Alcântara implica um esforço de investimento superior, na medida em que implica a construção de quatro
estações e de cerca de 4,5 quilómetros de
via, enquanto que no prolongamento entre o Rato e o Cais do Sodré serão construídas duas estações e cerca de 2,5 quilómetros de via».
Os intervenientes comentaram o facto de
não haver acesso aos estudos referidos para
fundamentar a prioridade da linha circular. À
Transportes em Revista, Vítor Domingues dos
Santos, adiantou que «os relatórios técnicos não estão disponíveis ao público, mas
foram divulgadas publicamente as suas
conclusões».
O presidente da Ordem dos Engenheiros e
antigo presidente do ML, Carlos Mineiro Aires, salientou que «quando não se dispõe
de informação, podemos pôr em causa
tudo o que está inerente a ela». O engenheiro salientou também que a ida do metro
até Alcântara «seria sempre uma excelente
opção porque permitiria uma bifurcação
para Algés, Belém e Restelo», concluindo
que assim as pessoas «escusavam de chegar ao Cais do Sodré e entravam logo em
Alcântara, ou quiçá, no futuro em Algés».
Carlos Mineiro Aires rematou ainda que o
prioritário seria ainda «material circulante,
sem dúvida alguma».

Prioridade a Alcântara
Quer Santos e Silva, quer Fernando Nunes da
Silva defenderam como prioritário o prolongamento da linha Vermelha até Alcântara,
criando um novo ponto de acesso à cidade
para quem, por exemplo, circular na linha de
Cascais. Sobre esta questão, Vítor Domingues
dos Santos esclareceu que «o estudo de viabilidade se debruçou sobre as expansões,
6
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E depois da linha circular?
Os presentes na conferência questionaram
ainda o presidente do ML sobre a capacidade financeira para continuar o Plano de Expansão, após a linha circular. Fernando Nunes
da Silva disse que se vai investir mais de 200
milhões de euros “para fazer duas estações
na rede de metropolitano. A não ser que as
pessoas acreditem que vamos regressar ao
período pré-troika, dificilmente haverá capacidade de investir quantidades desta ordem
de grandeza na próxima década ou nas próximas duas décadas”. Ricardo Machado, diretor
coordenador na ML, disse, na sua intervenção,
que “o estudo da VTM aponta para em primeiro lugar se fazer a linha circular, mas não
em detrimento da expansão”. Em declarações
à Transportes em Revista, Vítor Domingues dos
Santos explicou que «as decisões de expansão são do Governo da República», pormenorizando que «está previsto que a expansão seja financiada pelos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento, pelo Banco
Europeu de Investimento e pelo Orçamento do Estado».
Quanto aos valores, o presidente da ML esclareceu que «o valor estimado para a construção civil do prolongamento Rato-Cais
do Sodré é de 200,2 milhões de euros. Para
responder à oferta da linha circular serão
acrescidas dez novas unidades triplas (30
carruagens) à frota do metropolitano
através do recurso ao leasing operacional». De referir ainda que, «a modernização
dos sistemas de sinalização do ML inclui a
locação de um sistema de sinalização Communications – Based Train Control (CBTC)
nas linhas Azul, Verde e Amarela e nos
Parques de Máquinas e Operações (PMOs),
equipamento CBTC embarcado em 70 Unidades Triplas da frota existente e, ainda,
14 novas Unidades Triplas equipadas com
a nova sinalização (das quais dez se destinam à exploração da linha circular)». O
total da locação ascende ao montante de 210
milhões de euros para um prazo de 20 anos.
Na sessão de encerramento membros do Governo e da autarquia lisboeta defenderam a
linha circular. Miguel Gaspar, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, defendeu que “a
linha circular ajuda a diminuir os transbordos
e melhora o conforto” e José Mendes disse
“que as opções de extensão da rede não se
esgotam por aqui, mas que, por esta medida
potenciar a interface do Cais do Sodré, torna-se a mais viável”.
TR 182 ABRIL 2018
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Passageiros e mercadorias

AMT realizou consulta
aos utilizadores da ferrovia

No ano de 2017, a AMT realizou uma consulta aos utilizadores de serviços ferroviários de passageiros
e de mercadorias, estendendo-se ainda aos utilizadores da infraestrutura ferroviária e das instalações
de serviço ferroviário.
Pedro Costa Pereira

pedro.pereira@transportesemrevista.com

“APÓS O BENCHMARKING das consultas
realizadas pelos reguladores europeus,
a AMT avançou com questionários que
permitiram conhecer a perceção dos diferentes tipos de utilizadores de serviços
ferroviários quanto ao mercado ferroviário
português”, refere o regulador em comunicado. Segundo o estudo, no serviço de
transporte de passageiros identificou-se
maior insatisfação com a informação disponibilizada aos utilizadores, o tratamento
de situações de atraso e perturbações no
8

serviço, a acessibilidade e assistência aos
utilizadores com deficiência e mobilidade
reduzida. Ao nível da infraestrutura ferroviária destaca-se uma insatisfação generalizada com as condições da via ferroviária.
O questionário foi enviado às associações
de consumidores de âmbito nacional e
a associações que representam pessoas
com deficiência e/ou mobilidade reduzida (ADMR). Foi também disponibilizada
a possibilidade de participação à Direção-Geral do Consumidor (DGC), à Provedoria
de Justiça e ao Instituto Nacional para a
Reabilitação (INR). Adicionalmente, a DGC
anunciou a possibilidade de participação
www.transportesemrevista.com

na consulta junto de centros de arbitragem e centros de informação autárquicos
ao consumidor. No total foram enviados
45 questionários, mas apenas se obteve
12 respostas, revela a AMT.

Serviços urbanos e suburbanos
A AMT pôde aferir que “a proporção de
associações representantes de utilizadores
que classifica os serviços ferroviários urbanos e suburbanos como satisfatórios é
igual à proporção que os classifica como
insatisfatórios. A maioria das associações
respondentes indicou que a qualidade destes serviços se tem mantido estável”.
TR 182 ABRIL 2018
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Constatou-se que a maioria das associações
de consumidores consideraram insatisfatórias as temáticas relativas à informação
disponibilizada aos utilizadores (60% de
respostas insatisfatórias) e ao tratamento
de situações de atraso ou perturbações nos
serviços (80% de respostas insatisfatórias).
Por outro lado, a acessibilidade e assistência
a utilizadores com deficiência e/ou mobilidade reduzida foi o parâmetro considerado mais insatisfatório pelos respondentes.
Relativamente à temática de avaliação das
viagens urbanas e suburbanas de comboio,
80% das associações de consumidores e
67% das ADMR apresentam-se satisfeitas.
Contudo, os parâmetros que se apresentaram com um maior de grau de insatisfação
relacionam-se com a supressão de horários
e percursos, os cancelamentos, o tratamento de reclamações e a facilidade na saída
do comboio. A maioria dos respondentes
considera que a qualidade das viagens de
comboio manteve-se inalterada nos últimos
dois anos. No que concerne aos preços e
procedimentos de aquisição de títulos de
transporte e às estações de comboio e outras infraestruturas de apoio, mais de 60%
dos respondentes revelaram satisfação com
estas matérias.

Serviços de longo curso,
regionais e internacionais
Sobre os serviços de longo curso, regionais
e internacionais, verificou-se que 70% das

ABRIL 2018 TR 182

associações respondentes considera satisfatória a qualidade destes serviços, com
maior satisfação com o serviço Alfa e menor satisfação com os serviços regionais.
A maioria dos respondentes indicou que
a qualidade se manteve nos últimos dois
anos.
As matérias onde existe um maior grau
de insatisfação, sobretudo por parte das
ADMR (67% de avaliações insatisfatórias),
dizem respeito à acessibilidade e às condições de assistência de utilizadores com
deficiência e/ou mobilidade reduzida. A
maioria dos respondentes considera que a
qualidade global destas questões se manteve constante, sem prejuízo de existir
uma proporção significativa de respondentes que entende ter existido uma melhoria. Existe também insatisfação, sobretudo
por parte das associações de consumidores
(50% de respostas insatisfatórias) quanto
às questões relacionadas com o tratamento de situações de atraso ou perturbações
nos serviços.
A matéria onde existe uma maior satisfação diz respeito às viagens de comboio,
tendo sido manifestada satisfação por
mais de 80% de respondentes, quer associações de consumidores, quer de ADMR.
A proporção de respondentes que considera que existiu uma melhoria da qualidade
das viagens de comboio é semelhante à
proporção que considera que existiu uma
manutenção desta qualidade.

www.transportesemrevista.com

Nas restantes matérias, como o preço e
procedimentos de aquisição de bilhetes,
estações de passageiros e outras infraestruturas de apoio e informação disponibilizada aos utilizadores, as conclusões
quanto à satisfação são relativamente
semelhantes, “existindo por um lado uma
perceção de maior satisfação, e uma opinião maioritária de que a qualidade se tem
mantido, com algumas respostas que entendem ter existido uma melhoria de qualidade”, refere a AMT.
Em geral, os serviços ferroviários de transporte de passageiros apresentam menores
níveis de satisfação nas matérias relacionadas com a informação disponibilizada aos
utilizadores, com o tratamento de situações de atraso ou perturbação dos serviços
e com a acessibilidade e assistência a utilizadores com deficiência e/ou mobilidade
reduzida. Em sentido oposto, as matérias
relacionadas com as viagens de comboio
(e.g., duração da viagem, disponibilidade
da tripulação) obtêm satisfação superior.

Sugestões de melhoria
O relatório elaborado pela AMT também
contém as sugestões, propostas e iniciativas que na perspetiva dos respondentes
poderão permitir uma melhoria dos serviços em análise. Quer ao nível dos serviços
urbanos e suburbanos, como do longo curso, destacam-se o aumento da circulação
dos comboios, alargamento da rede ferroviária, maior pontualidade, diminuição das
supressões dos comboios, disponibilização
de internet nas carruagens e melhoria das
condições de transporte.
Relevam-se também as sugestões relacionadas com os preços e formas de aquisição
de títulos de transporte, sendo sugerida
uma diminuição dos preços dos bilhetes
ou a sua disponibilização com desconto,
assim como a sua possibilidade de aquisição online.
Foram igualmente apresentadas sugestões
relacionadas com as condições das estações de comboio, incluindo a implementação de uma constante monitorização do
funcionamento dos equipamentos (e.g.,
escadas rolantes), um incremento do estacionamento junto das estações mais importantes para as deslocações pendulares
junto dos grandes centros urbanos e a melhoria das interfaces com outros operadores de transporte.
9
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Entre Campolide e a Praça Luís de Camões

Elétrico 24 volta a circular
em Lisboa
O Elétrico 24 voltou às ruas
da cidade de Lisboa, 23 anos
depois. Nos dias 24 e 25 de
abril, as viagens foram gratuitas
para todos os passageiros,
naquela que é «uma das
linhas mais bonitas,
mais carismáticas e mais
acarinhadas pelos lisboetas»,
disse Fernando Medina.
10

Pedro Venâncio

pedro.venancio@transportesemrevista.com

A VIAGEM DE REINAUGURAÇÃO do Elétrico 24 contou com a presença do presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando
Medina, e do presidente da Carris, Tiago Farias. Após a recepção à comunicação social,
a viagem teve início na Praça de Campolide,
passando pela Rua das Amoreiras, Jardim
das Amoreiras, Rato, Rua da Escola Politécnica, Príncipe Real, Ascensor da Glória e Largo
Trindade Coelho, terminando na Praça Luís de
Camões. A extensão da carreira 24 está prewww.transportesemrevista.com

vista até ao Cais do Sodré, contudo, é necessária a eletrificação da Rua do Alecrim para
que tal se realize.
Em declarações à comunicação social, Tiago
Farias, presidente da Carris, admitiu que o
Elétrico 24 vem dar mais transporte às pessoas. «Como o presidente da câmara disse, e bem, a cidade precisa de mais oferta
de transporte público e é isso que a Carris tem vindo a fazer de uma forma progressiva. Hoje, dá-se aqui um passo muito
importante que é o alargar da rede de
elétricos ao serviço da cidade de Lisboa».
O responsável da Carris avançou ainda que,
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além do 24, «há outros projetos para expandir, nomeadamente a linha 15, para o
lado poente e nascente». Tiago Farias sublinhou o «momento histórico» do regresso
de «uma linha que funcionou durante 90
anos na cidade de Lisboa e que esteve parada cerca de 23 anos».
Questionado sobre o número de passageiros
transportados no curto prazo, Tiago Farias
frisou que «não temos nenhuma previsão». Para já, avançou, «vamos começar a
operar com três elétricos todos os dias da
semana, com um horário bastante extenso, mesmo aos fins de semana, e vamos
depois ajustando à procura que se vier a
verificar».
Depois dos cerca de 20 minutos da viagem
entre Campolide e a Praça Luís de Camões,
Fernando Medina disse aos presente que a
viagem «correu muito bem». O presidente
da CML admitiu ser «uma grande alegria
para todos nós podermos devolver o Elétrico 24 à cidade de Lisboa. Eram muitas
as pessoas que nos tinham pedido isto, e
durante muitos anos não foi possível».
Fernando Medina realçou ainda que o facto
da Carris ser atualmente propriedade da câmara, ajudou à celeridade do regresso desta
carreira. «Assim que a Carris passou para
a câmara, assumimos que tínhamos de o
fazer, e aqui está. Mais de 20 anos depois
o Elétrico 24 volta a circular entre Campolide e o Largo de Camões, e daqui a uns
meses, irá até ao Cais do Sodré».
O autarca da capital prometeu ainda que
«vamos continuar a expandir o elétrico, a
expandir mais linhas de elétrico, uma vez
que é um meio de transporte sustentável
do ponto de visto ambiental e culturalmente típico da nossa cidade». Fernando
Medina referiu que «esta é outra alternativa para os lisboetas» e que a câmara quer,
«cada vez mais, reforçar o transporte público como uma alternativa credível, de
confiança, que as pessoas possam ter ao
seus dispor». Para isso, reitera, «só com melhores transportes públicos, e mais acessíveis do ponto de vista financeiro, podemos dar melhores escolhas às pessoas»
correndo o risco de ficarem «condenadas a
utilizar o carro».
Para o autarca lisboeta, «o elétrico cumpre
todas as caracteristas: é eficaz do ponto
de vista ambiental e é eficaz do ponto de
vista da mobilidade, sendo um meio que
as pessoas gostam, naturalmente se for
ABRIL 2018 TR 182

eficaz e barato». Em uníssono com o presidente da Carris, Fernando Medina, explicou
que a linha do Elétrico 24 «será depois estendida até ao Cais do Sodré» e que «está
em preparação estendermos o Elétrico
15 até à Cruz Quebrada, e possivelmente mais dentro do município de Oeiras,
abrangendo uma parte importante da
população que pode ser servida por transporte público».
Posteriormente, o plano passa por «levar o
15 até Santa Apolónia e depois até ao
Parque das Nações. Vamos continuar a desenvolver esta rede de elétricos porque é,
deste logo, um meio sustentável do ponto de vista ambiental, seja na versão dos
elétricos mais modernos ou destes mais
antigos». Ainda questionado sobre os anos
de ausência desta carreira, Fernando Medina

de elétrico, Fernando Medina não avançou
com números, preferindo apenas destacar a
«vontade política». Segundo o presidente
da CML, «o que nós fizemos foi utilizar
material que estava afeto aos circuitos
turísticos e repô-lo como carreira normal.
Foram obviamente feitos investimentos
na recuperação de linhas e de catenárias
em pequenos troços onde tal era necessário, mas o maior investimento é o da vontade política».
Apesar de se “esquivar” às questão dos números, o autarca rematou que «o elétrico vai
voltar em força à cidade de Lisboa, porque é bom para a cidade e é querido pelas
pessoas».
Recorde-se que o Elétrico 24 começou a circular em 1905, fazendo a ligação entre o
Rossio e Campolide. Noventa anos depois, em

preferiu destacar que «hoje, o que estamos a fazer, é tentar recuperar esse tempo perdido, comprando novos elétricos,
quer dos mais modernos quer destes mais
clássicos, encontrando os locais onde eles
ainda estão e encontrando quem os possa
fabricar na sua versão original».
É inegável a procura dos elétricos clássicos pelos turistas, durante todo o ano. Sobre este
assunto, Fernando Medina negou ser esta a
principal razão da reintegração da linha 24.
«Não, não pesou de todo. Pesou mesmo
a vontade dos lisboetas que nos pediram
incessantemente isso. Desde que a câmara
assumiu a propriedade e a gestão da Carris, era prioritário retomar o 24», reiterou.
Finalmente, confrontado com o investimento
municipal previsto para o regresso desta linha

agosto de 1995, a carreira foi provisoriamente
suspensa, devido à construção de um parque
de estacionamento em Campolide, que inviabilizava a circulação de elétricos.
Após anos de controvérsia para a reposição
desta carreira, em dezembro de 2011, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou uma
moção pela reposição do histórico Elétrico
24 – Cais do Sodré/Campolide. Contudo, na
altura, a Carris afirmou que o assunto não era
“prioritário a curto prazo”.
Em abril do ano passado, a “novela” ganhou
novos contornos quando o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina,
revelou que a autarquia estava “a instalar novos carris e novo material no Cais do Sodré e
em Campolide” para poder reativar o Elétrico
24 “o mais breve possível”. Et voilà!

www.transportesemrevista.com
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Entre 2012 e 2016

Estado injetou 6 mil milhões
nas empresas do setor ferroviário

O primeiro relatório sobre o Ecossistema Ferroviário Português,
realizado pela AMT - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes,
revela que entre 2012 e 2016, registou-se um aumento do peso
do Estado no financiamento do setor.
Pedro Costa Pereira

pedro.pereira@transportesemrevista.com

O DOCUMENTO SALIENTA QUE OS FLUXOS
financeiros públicos para as empresas do setor
ascendeu a “seis mil milhões de euros durante este período, maioritariamente para a CP e
para a IP. Este valor foi substancialmente superior aos três mil milhões transferidos no período de 2002 a 2011, refletindo uma mudança
de paradigma no financiamento destas empresas, a partir de 2011, que se traduziu no
aumento do financiamento direto do Estado
em substituição de financiamento bancário e
obrigacionista”.
Por outro lado, da análise financeira integrada das principais empresas intervenientes no
ecossistema destacam-se, no período em análise, “os resultados líquidos negativos acumulados de 1,6 mil milhões de euros, fortemente
penalizados pelos resultados (operacionais e
encargos financeiros) das empresas do setor
12

empresarial do Estado”, refere o relatório. O
relatório conclui, também, que se verificou
uma redução acentuada do investimento em
infraestruturas quando comparado com os
períodos imediatamente anteriores (20022011). No período em análise o investimento
em infraestruturas de longa duração foi de
200 mil milhões de euros em comparação
com 2,1 mil milhões no período de 2002 a
2006 e 1,4 mil milhões em 2007-2011.

Mais passageiros e mercadorias
Assistiu-se, durante o período analisado, a um
conjunto de alterações relevantes ao nível dos
intervenientes no ecossistema ferroviário, das
quais se destacam: a criação da AMT, a fusão das empresas públicas responsáveis pela
gestão da Rede Ferroviária Nacional e da Rede
Rodoviária Nacional e a privatização da totalidade do transporte ferroviário de mercadorias. O documento realça que a rede ferroviária nacional é eletrificada na maioria da sua
www.transportesemrevista.com

extensão (65%), não tendo sofrido alterações
relevantes durante o período considerado.
No entanto, Portugal apresenta-se como um
dos países da Europa com menor densidade
da rede ferroviária e com uma intensidade de
utilização abaixo da média europeia.
Relativamente ao transporte ferroviário de
passageiros destacam-se o aumento do número de passageiros nos serviços de longo
curso (+26% de passageiros em 2016 face a
2012) e a manutenção da procura do transporte urbano e suburbano.
Já no transporte de mercadorias verificou-se
um aumento em termos de toneladas transportadas (+9% de toneladas) assente, sobretudo, no transporte de mercadorias contentorizadas e de produtos siderúrgicos.
A distribuição modal do transporte terrestre
manteve-se estável ao longo do período em
análise, tanto no transporte de passageiros,
em que o modo ferroviário representou 39%
em 2016 (em termos de passageiros quilómetro), como no de mercadorias (17% das mercadorias transportadas em território nacional
em termos de toneladas quilómetro).
Adicionalmente, neste relatório é apresentado “um conjunto de informação relevante
designadamente no que se refere: aos meios
humanos e ao material circulante afetos ao
ecossistema; às externalidades negativas mais
relevantes geradas pelo setor (as relacionadas
com a segurança e com as emissões de gases
com efeito de estufa); à evolução das receitas unitárias do gestor de infraestrutura e dos
operadores de transporte; e uma caracterização da oferta de infraestrutura e de serviços
de transporte de passageiros”.
De acordo com a AMT, a publicação deste relatório, que se pretende que tenha uma periodicidade anual, visa dar resposta, por um lado,
à necessidade da AMT aprofundar o conhecimento sobre o ecossistema ferroviário tendo
em vista um melhor desempenho das suas
funções de regulador económico independente, e, por outro, atender às recomendações da
legislação nacional e europeia em matéria de
recolha de dados para efeitos estatísticos e de
observação do mercado.
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Subconcessão por 7 anos

Grupo Barraqueiro já iniciou operação no Metro do Porto
O Grupo Barraqueiro iniciou as operações
no Metro do Porto no passado dia 1 de
abril.
O visto do Tribunal de Contas chegou no
início do mês de março, depois de Jorge
Delgado, presidente da Metro do Porto,
ter admitido que não antevia “nenhuma
dificuldade” para o início das operações na
data prevista. A assinatura oficial do contrato de subconcessão teve lugar a 4 de
abril, na estação Campo 24 de Agosto, no
Porto. A cerimónia contou com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro
Matos Fernandes, do secretário de Estado
Adjunto e do Ambiente, José Mendes, e
da administração do Grupo Barraqueiro. A
Metro do Porto prevê uma poupança de 2,7
milhões de euros por ano com a concessão
da rede metropolitana ao Grupo Barraqueiro, afirmou Jorge Delgado. O responsável

afiançou que “a redução de custos resulta
de termos integrado neste contrato de operação um conjunto de serviços que até ago-

ra eram contratados autonomamente pela
Metro do Porto”. Estas reduções de custo
dizem respeito, segundo o administrador, a

poupanças com o sistema de bilhética, manutenção de equipamentos e infraestruturas e material circulante.
Jorge Delgado estima ainda “sete anos de
tranquilidade a gerir um contrato bastante
musculado e que vai servir bem a população” nos sete concelhos pertencente à rede
o metro: Porto, Matosinhos, Vila Nova de
Gaia, Maia, Gondomar, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.
Satisfeito com o desfecho da concessão à
sua empresa, Humberto Pedrosa, responsável máximo do Grupo Barraqueiro, sublinhou que “ganhou quem apresentou a
melhor proposta”.
Recorde-se que a empresa terá até 2025 a
operação e manutenção de toda a rede do
Metro do Porto, que serve atualmente sete
concelhos e movimenta cerca de 60,6 milhões de passageiros.
pub.
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“Comboio da Ponte”

Contrato da Fertagus vai ser renegociado
O Despacho n.º 3064/2018 de 26 de março
de 2018 constituiu uma nova comissão de
negociação no processo de renegociação
do contrato de concessão da exploração do
comboio na Ponte 25 de Abril. O atual contrato termina em 2019.
A negociação começa tendo desde logo alguns assuntos pendentes, tais como “impactes decorrentes do aumento extraordinário
da tarifa de utilização de infraestrutura ferroviária, ocorrida em dezembro de 2011;
procura de soluções que visem assegurar a
convergência e harmonização tarifária com
outros modos de transporte na região de
Lisboa; resolução dos efeitos líquidos decorrentes do congelamento tarifário ocorrido
em 2016; reforço e melhoria das condições
dos serviços prestados aos utilizadores; condições associadas ao contrato de aluguer do
material circulante e outras medidas suscetíveis de gerar acréscimos de eficiência e de eficácia económica e financeira na concessão”,
explica o Despacho publicado em Diário da
República.
A comissão, presidida por Vítor Manuel Batista de Almeida, antigo Inspetor-Diretor da
Inspeção Geral de Finanças, por indicação da
Unidade Técnica de Acompanhamento de
Projectos (UTAP), deverá ainda “desenvolver
a avaliação da viabilidade jurídica e do mérito

técnico, económico e financeiro associado às
diferentes hipóteses de mecanismos de reposição de equilíbrio da concessão, decorrentes
do desenvolvimento dos temas anteriores,
em respeito pelo princípio de não aumento
de despesa para o Estado”.
Esquerda contra PPP
A Fertagus, empresa do Grupo Barraqueiro,
detém o contrato de concessão do comboio
da Ponte de 25 de Abril em regime de Parceria Público-Privada (PPP). Contudo o Bloco
de Esquerda (BE) e o PCP mostraram-se desfavoráveis às PPP. O BE pediu que no final da
concessão, em 2019 fosse o Estado, através
da CP – Comboios de Portugal, a assumir a

exploração deste transporte de passageiros.
Por outro lado, o PCP critica o Governo por
este não obrigar a Fertagus a integrar o passe
intermodal (um dos pontos que poderá ser
agora discutido pela nova comissão).
Humberto Pedrosa, que lidera o Grupo Barraqueiro, quando questionado sobre o fim do
contrato no próximo ano, afirmou que não
esquece da necessidade do “reequilíbrio económico e financeiro da concessão”. “Se em
2019 terminar a concessão, o Estado vai ter
de indemnizar o concessionário porque já
há meia dúzia de anos que devia existir um
reequilíbrio económico, que até agora não
foi feito”, disse o empresário ao Negócios e
à Antena 1.

No valor de 4,5M€

Tribunal de Contas atribui visto a contratos da CP com a EMEF
O Tribunal de Contas retrocedeu na decisão e vai atribuir visto a sete contratos
da CP com a Empresa de Manutenção de
Equipamento Ferroviário (EMEF), no valor
de 4,5 milhões de euros. Estes contratos,
celebrados a 30 de novembro do ano
passado, com a EMEF, foram submetidos
pela CP para fiscalização do TdC, “todos
subordinados à designação de ‘Acordo de
prorrogação relativo ao contrato de manutenção’”, segundo o acórdão 08/2018, de
29 de janeiro. Todavia, num novo acórdão
divulgado no dia 10 de abril, pode ler-se
que o Tribunal de Contas decidiu “conceder provimento ao recurso interposto, revogando a decisão recorrida que recusou
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o visto aos contrato”. Além disso, os juízes
daquele tribunal decidiram também “advertir o Conselho de Administração da CP
para a imperiosa necessidade de concluir
o processo de reorganização da EMEF até
31/12/2018, conforme compromisso efetuado pelo mesmo neste processo”, assim
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como dar conhecimento “trimestralmente,
sobre as ações desenvolvidas tendo em vista dar cumprimento ao plano de reorganização da EMEF em curso”.
Recorde-se que os sete contratos, agora
validados, dizem respeito à ”extensão de
anteriores contratos de prestação de serviços de manutenção de diferentes séries de
material ferroviário circulante, pelos quais
se procedeu à aquisição direta desses serviços à empresa adjudicatária, sem recurso
a qualquer procedimento concursal, por
alegadamente (segundo a entidade adjudicante) se tratar de contratação excluída
da aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP)”.

TR 182 ABRIL 2018

ATUALIDADES
ferroviárias

Novas composições só em 2023

Metro de Lisboa circulará em plena capacidade já este inverno
“No próximo inverno, já vamos ter um metro
como deve ser”, quem o diz é Vítor Domingues
dos Santos, presidente do Metro de Lisboa, em
entrevista ao Jornal de Negócios. O responsável pelo metropolitano da capital, aponta que
o serviço deverá voltar à normalidade no final
do ano, altura em que todo material circulante

estará reparado. Quanto a novas composições,
Vítor Domingues dos Santos informa que estas
estarão disponíveis apenas em 2023.
“Esperamos no fim de julho ter quase a 100% o
material circulante, ou seja, passar a ter apenas
15 unidades (triplas) encostadas, pouco mais de
10%, o que já nos permite dar resposta ao ser-

viço público”. De igual forma, o presidente do
Metro de Lisboa sublinha que “esperamos nos
horários de inverno já estar em plena capacidade. O problema agora é de material circulante”.
No próximo mês de julho, está prevista a abertura de um concurso público para a compra de
novos comboios num valor de 110 milhões de
euros. “Como vamos compaginar no tempo
com a criação da linha circular, que terminará
em 2023, acho que os lisboetas vão começar a
sentir o impacto do novo material circulante e
da nova sinalização em 2023”, refere Vítor Domingues dos Santos na mesma entrevista.
Relativamente às obras de ampliação da estação de Arroios (linha Verde) com previsão de fecho para 2019, o responsável do metropolitano
não garante o cumprimento do prazo, avisando
que “é uma obra muito complexa” e que existem “uns ligeiros atrasos, mas que são normais
das empreitadas”.
pub.
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Pública, privada ou mista?

C

om a atribuição da competência de
autoridade organizadora de transportes coletivos aos municípios,
reacendeu-se a controvérsia quanto ao
estatuto da entidade que os deve operar.
Como é hábito entre nós nestas discussões,
confundem-se vários aspetos do problema
e os diferentes papéis que estão em causa. Em vez de se procurarem as melhores
soluções para cada caso concreto, adopta-se uma posição ideológica que dificulta a
avaliação objetiva do que possa estar em
causa, extremam-se pontos de vista e segue-se o que está “na moda” face às opções políticas do governo do momento.
Nisto já vimos de tudo, desde a nacionalização das empresas de transporte público,
até à fúria privatizadora e ultraliberal. No
final, o que resultou foi a persistência dos
problemas estruturais do setor, a incapacidade da administração do Estado ter uma
posição fundamentada e coerente sobre o
assunto (pautada pela defesa do interesse
público e ao serviço da população), um desconhecimento do que se passa quanto aos
compromissos contratuais assumidos e um
crescendo de queixas dos utentes.
Como também é usual, em vez de se enfrentar o problema de frente, atira-se-lhe
dinheiro para cima e “descentraliza-se” a
responsabilidade da sua solução, sem cuidar de instituir mecanismos eficazes de supervisão e sem providenciar os instrumentos de apoio para os municípios que nunca
tiveram esta experiência no domínio dos
transportes.
A primeira questão que urge clarificar é
a que confunde o tipo de propriedade da
empresa que presta o serviço de transporte,
com a função de definir as características
do mesmo, tanto no que se refere à rede
e sistema tarifário, como às características
dos veículos e indicadores de monitorização. Se esta função é hoje reconhecidamente atribuída ao poder público que detém a
competência de autoridade organizadora
(felizmente longe vão os tempos em que se
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defendia que o “mercado”, qual entidade
mítica, asseguraria melhor que qualquer
governo essa função) já a propriedade da
empresa que assegura o serviço pré-definido pela entidade pública, tanto pode ser
pública (o “operador interno”, como são os
casos dos TCB no Barreiro e da Carris em
Lisboa) como privada (a operar em regime
de “concessão”, como acontece na maioria
dos municípios) ou até recorrer a uma solução “mista” quando, por exemplo, o município tem vantagem em adquirir os meios
de transporte mas, não tendo experiência e
os meios humanos para os operar e assegu-

políticas de mobilidade que retirem protagonismo à utilização do automóvel particular e permitem o desenvolvimento de sinergias com o transporte escolar e o serviço
de proximidade nos bairros. Todavia, em
concelhos com população dispersa e pequenos centros urbanos, pensamos que há
outras soluções a explorar, onde operadores privados podem ter um papel relevante e inovador na concretização de ofertas
mais flexíveis e eficazes. Por outro lado, à
escala das áreas metropolitanas – partindo
do principio que a autoridade organizadora
de transportes deverá estar sediada na en-

rar a sua manutenção, recorre a um prestador privado (como aconteceu em Évora no
início do SITE).
A segunda questão que importaria discutir,
com objetividade e atendendo à diversidade de situações que existem no país, é a de
saber se, nas atuais circunstâncias, se deve
optar por (ou favorecer) um modelo único,
ou se, pelo contrário, haverá vantagem em
fazer coexistir várias soluções. Em relação
às principais cidades do país, não temos dúvidas que a figura de “operador interno”
é a que melhor permite a concretização de

tidade supramunicipal correspondente – seria vantajoso ter pelo menos um operador
privado a operar, integrado no sistema metropolitano de transportes, como forma de
comparar eficiências relativas, num mesmo
quadro de condições operacionais. Conseguir-se-ia deste modo obter dados fiáveis
que permitissem ir corrigindo deficiências,
transferir conhecimento e adoptar as melhores práticas.
Estaremos disponíveis para encarar esta
questão com objetividade e a pensar no
que melhor serve a população?
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Projeto em desenvolvimento

Mobilidade

Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos
querem sistema integrado de bilhética

Os municípios que fazem parte do chamado
“Quadrilátero Urbano”, Braga, Guimarães,
Vila Nova de Famalicão e Barcelos, estão a desenvolver em conjunto um sistema de bilhética
integrado. Em declarações à Transportes em
Revista, à margem do evento “Transportes:
Contratualização”, o presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo Rio, revelou que
«há uma candidatura que está a ser for-

Torres Vedras
encerra circulação
rodoviária no
centro histórico

matada e estamos a submeter essa candidatura a um processo não só de harmonização de tarifários como de sistema de
bilhética integrada, que a materializar-se
irá ter um efeito “mancha de óleo” junto
dos outros concelhos» que fazem parte das
Comunidades Intermunicipais do Cávado e do
Vale do Ave. O edil bracarense referiu ainda,
durante a sua participação na conferência, que
estão a ser identificadas «soluções para a implementação de um sistema de bilhética
comum, a par da reestruturação da oferta
de transporte público nos quatro concelhos». Ao que a Transportes em Revista conseguiu apurar, este trabalho já se encontra em
desenvolvimento e está a cargo da consultora
Figueira de Sousa – Planeamento de Transportes e Mobilidade.

A autarquia de Torres Vedras votou em
reunião de câmara o encerramento da
circulação rodoviária no centro histórico
da cidade, medida que entrou em vigor
no dia 16 de abril. A decisão foi unânime entre o executivo municipal que
aprovou igualmente um conjunto de
16 medidas com intuito de eliminar o
tráfego automóvel no coração de Torres
Vedras, onde circulam diariamente um
milhar de veículos que não estacionam
nos parques devidamente para o efeito.

Em 2022

Portugal quer organizar a Transport
Research Arena

Um dos locais onde será restringida a
passagem de veículos é o Largo de São
Pedro, que passa a ter uma utilização
exclusivamente pedonal, bem como
a Rua Miguel Bombarda, a Praça do
Município, a Rua Dr. João de Meneses
e a Praça de Wellington. Para facilitar o
acesso dos munícipes ao centro histórico, a câmara prevê alargar os transportes públicos com uma frequência entre
30 e 45 minutos.

No passado dia 20 de abril, Portugal participou na Transport Research Arena (TRA) 2018 e
apresentou a candidatura nacional para acolher a 9.ª edição desta feira em 2022.
A TRA é uma das maiores feiras a nível mundial sobre transportes e mobilidade, juntando
empresas, decisores políticos, investigadores e especialistas no setor dos transportes. No
âmbito da TRA 2018, o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Gomes, participou no painel ‘Decarbonisation & Future Growth: How to Change our Mobility System &
Remain Competitive’, ou seja, falou sobre ‘descarbonização e crescimento futuro: como
mudar nosso sistema de mobilidade e permanecer competitivo’. Na edição de 2018, a
TRA registou a visita de mais 3.500 profissionais de áreas como a ciência, indústria e
política. A feira contou ainda com mais de 100 sessões de discussão e 90 expositores.

0,49 euros por mês

Via Verde apresenta nova modalidade de adesão
lançamento, as adesões online têm direito a
seis meses gratuitos, onde só serão cobrados
os consumos realizados.
Pedro Mourisca, CEO da Via Verde, adianta
que “esta nova modalidade reflete a essência
da Via Verde, como ecossistema único de serviços de mobilidade, a que os clientes podem
aceder fácil e livremente e, agora, por um custo inferior a um café por mês, e sem necessidade de preocupações com o identificador”.

O Via Verde Livre dá acesso a todos os serviços
Via Verde sem custos de adesão e com garantia vitalícia do identificador. A nova modalidade de adesão “é uma solução pensada para
utilizadores frequentes de serviços Via Verde,
libertando da compra do indentificador e permitindo o acesso a todo o ecossistema Via
Verde, e à sua oferta de serviços de mobilidade, por 0,49 cêntimos por mês”, informa a
Via Verde em comunicado. Durante a fase de
ABRIL 2018 TR 182
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Em França

Paris estuda transportes públicos
gratuitos

A Câmara Municipal de Paris encomendou um estudo para analisar a viabilidade de tornar
os transportes públicos gratuitos. Um conceito que em França já é aplicado em algumas localidades.
Sara Pelicano

sara.pelicano@transportesemrevista.com

A PRESIDENTE da Câmara Municipal de Paris,
Anne Hidalgo, anunciou que três assessores
da autarquia vão elaborar um estudo sobre
a viabilidade de tornar gratuitos os transportes públicos na cidade. Neste trabalho, serão
analisados os casos já existentes em França,
bem como a nível internacional.
Paris tem como objetivo “melhorar a qualidade do ar e proteger a saúde dos cidadãos”.
Anne Hidalgo afirmou ainda ser necessário
“reforçar a atração dos transportes coletivos,
o que passa pela melhoria da rede, da sua
regularidade e do seu conforto, mas também
por rever as tarifas”.
Em comunicado da Câmara Municipal de Paris lê-se “que importa em particular avaliar se
existe um modelo económico viável. A gratuitidade implica obrigatoriamente a identificação de outras fontes de financiamento”.
A capital francesa pode, assim, juntar-se a
outras localidades do país que já têm transportes públicos gratuitos. A comunidade de
18

l’Oise foi a primeira a fazer esta mudança, em
1975. Hoje, são mais de 30 comunidades a
fazer o mesmo, incluindo a comunidade de
Niort que contabiliza 150 mil habitantes.
Recorde-se que a Alemanha já vem a estudar
a gratuitidade dos transportes públicos em
várias cidades, como Bona ou Essen. Todavia,
Anne Hidalgo aponta que nenhuma cidade
destacada para adotar esta medida tem a
dimensão da capital parisiense. De salientar
ainda que Talin, capital da Estónia, tornou os
transportes públicos gratuitos para os residentes em 2013.

Cidadãos com mais de 65 anos
não pagam
Enquanto o estudo não conduz a conclusões,
a Câmara Municipal de Paris vai tornar, a partir de junho, gratuito o uso de transportes
públicos para os cidadãos com mais de 65
anos. No entanto, esta medida está sujeita
aos rendimentos das pessoas. A autarquia estima que a medida poderá abranger 200 mil
parisienses, o que implicará um custo para o
município de 12 milhões de euros ao ano.
www.transportesemrevista.com

Cidades alemãs contra
transportes públicos
gratuitos
A proposta do Governo alemão,
apresentada na Comissão Europeia,
para melhorar a qualidade do ar inclui tornar os transportes públicos
gratuitos em cidades com problemas
de poluição, tais como Bona, Essen,
Mannheim, Reutlingen e Herrenberg.
Com esta medida, pretende-se que a
população deixe o carro em casa e se
desloque de transportes públicos.
Contudo, as cinco cidades indicadas
contestaram a medida e recusaram-se a testar os transportes públicos
gratuitos. O presidente da Câmara de
Bona, Ashok Sridharan, afirmou que
“a ideia é irrealista e acarreta enormes
custos”. As cidades anunciaram que
vão apresentar medidas para reduzir
a poluição do ar.
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Madeira

Funchal delega competências de transportes
no Governo
A Câmara Municipal do Funchal e o Governo Regional da Madeira assinaram o
contrato inter-administrativo que delega
as competências da autoridade de transportes no governo liderado por Miguel Albuquerque.
Este processo tem vindo a desenrolar-se ao
longo de vários anos, com a autarquia a
negar por diversas vezes delegar na Tutela
regional as suas competências na área dos
transportes públicos, que lhe tinham sido
atribuídas ao abrigo do Novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de
Passageiros.
Ficou decidido que o período do contrato inter-administrativo será fixado em 12
anos, valor mínimo que foi defendido pelo
Governo Regional, em vez dos quatro anos

pretendidos pela autarquia. Nos restantes
concelhos, os contratos celebrados preveem uma duração de 15 anos.

Online

Interfaces Portugal
apresenta
novo site
A empresa de soluções tecnológicas à
medida, Interfaces Portugal, renovou
a sua presença online.
O novo site permite “ficar a par de
todas as ofertas” que a empresa tem
no seu portefólio.
O espaço online desta empresa de
mobilidade tem chat para esclarecimento de dúvidas, apresentação da
empresa e dos serviços e ainda acesso
ao blogue.
Neste espaço, a Interfaces Portugal
divulga eventos e a presença da empresa em alguns eventos.
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Reforço de competências até junho

Áreas metropolitanas preparam passe
único e investimento em transportes
públicos

35 municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto estiveram reunidos para discutir
a criação de um passe único metropolitano em ambas as metrópoles. O investimento em transporte
público flexível, eficaz e “barato” é uma necessidade prioritária, pelo que a criação de novas
modalidades é um imperativo a curto prazo.
Pedro Venâncio

pedro.venancio@transportesemrevista.com

AS ÁREAS METROPOLITANAS de Lisboa e
do Porto estiveram reunidas numa cimeira
no Palácio Nacional de Queluz onde debateram a gestão de novas competências ao
nível dos transportes e a respetiva delegação
e descentralização para as autarquias. No
total, os 35 municípios da AML e da AMP
discutiram a criação de um passe único de
transporte público de âmbito metropolitano,
que englobe todos os municípios de cada
uma das áreas metropolitanas. Em cima da
mesa esteve uma proposta para a criação de
20

um passe único com intuito de melhorar a
circulação nas principais artérias e periferias
de ambas as regiões, assim como baixar de
forma significativa o preço dos atuais (e vários) títulos de transporte público. Além disso, ficou decidido que, até junho deste ano,
o Governo e as áreas metropolitanas encontrem soluções para a criação de um grupo
de trabalho, para cada uma das AM, exclusivamente dedicado ao setor da mobilidade.
Recorde-se, no entanto, que uma medida
semelhante já tinha sido proposta por Carlos
Carreiras presidente da Câmara Municipal
de Cascais, no passado mês de março, quando o autarca anunciou uma série de proposwww.transportesemrevista.com

tas para a criação de um passe único para
o concelho de Cascais e para a AML – que
incluía autocarros, metro, comboio e barco –
com um preço na ordem dos 30 euros.
O primeiro-ministro António Costa, presente na sessão de encerramento desta cimeira
metropolitana, afirmou que “grande parte
delas (AM) têm o acordo de princípio e de
fundo do Governo, outras têm de ser trabalhadas”. O líder do Executivo fez ainda
questão de referir que “fortalecer as áreas
metropolitanas não significa enfraquecer o
resto do país. Pelo contrário: para ser mais
forte e coeso, o país precisa de áreas metropolitanas fortes”.
TR 182 ABRIL 2018

ATUALIDADES
gerais

O fortalecimento e coesão expressos por António Costa traduzir-se-ão ainda na criação
de um fundo de mobilidade metropolitana,
num “aumento significativo no investimento no transporte público pesado” e na descentralização de competências de regulação
para as AM.

Ainda antes do inícios dos trabalhos, Fernando Medina, presidente do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa,
sublinhou a importância desta cimeira para
a “mobilidade e os transportes, a habitação
e o tema da descentralização”. O também
presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
referiu ainda que a “mobilidade e os transportes são hoje reconhecidamente o calcanhar de Aquiles da competitividade e da
sustentabilidade destes territórios”, sendo
um assunto de extrema importância de discussão contínua.
Já Eduardo Vítor Rodrigues, presidente do
Conselho Metropolitano do Porto, destacou que “a descentralização terá que ser
bem mais que um mero processo de delegação de competências nos municípios e
nas áreas metropolitanas”. Para o responsável, esta matéria “terá que ser uma reforma estrutural do Estado”, cabendo às áreas
metropolitanas “abraçar, como elementos
decisivos da nova geração de competências

metropolitanas e eixo fundamental do novo
quadro comunitário”. O também presidente
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
afiançou ainda que “a descentralização exige uma nova lei das finanças locais e uma
nova forma de redistribuição da riqueza”,
assim como “de uma nova abordagem na
aplicação dos fundos comunitários”.
Na sessão de abertura, que contou com a
presença de Marcelo Rebelo de Sousa, destaque para a intervenção de Basílio Horta,
presidente da Câmara Municipal de Sintra,
que espera que a descentralização “seja objeto do mais amplo consenso”, de forma a
alterar hábitos profundos “no âmbito das
competências dos decisores centrais e locais”. O autarca frisou ainda que “todos seguramente desejamos que o processo descentralizador conduza a melhores serviços
prestados às comunidades sem sobrecarregar as finanças públicas”, caso contrário,
seria condenar a descentralização logo “à
partida”.
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Estudo ACP

Portajar com eficácia para
regular zonas congestionadas
A Associação Comercial do Porto encomendou um estudo sobre a mobilidade nas áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto. Redução do preço das portagens e utilização racional de sublanços
menos congestionados são algumas das conclusões do trabalho para melhorar a mobilidade urbana.
Sara Pelicano

sara.pelicano@transportesemrevista.com

Fotos: Bernardo Pereira

O ESTUDO “Gestão da Rede Rodoviária Nacional — Financiamento, tarifação, eficiência
e equidade” debruçou-se sobre a gestão das
autoestradas em Portugal, portagens e redução
do congestionamento do trânsito nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O trabalho foi
elaborado por uma equipa do Instituto Superior
Técnico, coordenada por Carlos Oliveira Cruz,
a pedido da Associação Comercial do Porto
(ACP).
Neste trabalho, concluiu-se que “o valor das
portagens na Circular Regional Externa do Porto
(CREP) e na Circular Regional Exterior de Lisboa
22

(CREL) tem de baixar significativamente para,
em conjunto com a eventual taxação dos atravessamentos, desviar tráfego da Via de Cintura
Interna (VCI) e da 2.ª Circular”.
À Transportes em Revista, Carlos Oliveira Cruz,
explicou que «a proposta passa por uma solução muito simples; nalguns casos baixar
ou até mesmo retirar portagens e, noutros
casos, que atualmente não são portajados,
portajar». O coordenador do estudo referiu
ainda que «o principal objetivo de portajar, sobretudo nas zonas congestionadas,
é regular a procura». O mesmo responsável
deu um exemplo: «se eu utilizar a VCI para
atravessar o Porto, uma zona fortemente
congestionada, o custo para mim como
www.transportesemrevista.com

utilizador ao nível de portagens é zero. Se
eu circular da CREP, um anel que procurava desviar o tráfego do centro da cidade, e
que é uma autoestrada que está muitíssimo
subutilizada, pago portagem. Quer dizer
que eu pago portagem por não utilizar o
centro da cidade».
No relatório da ACP defende-se a racionalização “da utilização de sublanços congestionados”, sustentando-se ainda que “uma distribuição irracional das portagens em torno das
áreas metropolitanas está a contribuir para um
crescente desequilíbrio”.
O mesmo trabalho refere ainda que “o problema de mobilidade nas cidades de Lisboa e
Porto não se resolve sem uma visão coordenaTR 182 ABRIL 2018
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Repensar as ex-SCUT

da”, sendo necessário atuar “no preço da rede
rodoviária”, a par “da melhoria do transporte
público”.
Carlos Oliveira Cruz mencionou ainda que
«chegámos à conclusão de que apenas 5%
dos sublanços que têm mais de 60 mil veículos por dia são portajados e nos sublanços que têm menos de dez mil veículos por
dia, 67% são portajados. Isto não faz sentido nenhum, isto devia ser exatamente ao
contrário. Precisamos realocar de forma diferente a forma como estamos a portajar».

Portagens mais caras que a média
europeia
Com base em dados de 2006 da European
Union Road Federation, os investigadores concluíram ainda que se confirma que Portugal tem
«mais autoestradas quer por milhão de habitante, quer por quilómetros quadrados
do território». Carlos Oliveira Cruz pormenorizou ainda que «quando comparamos o nível
de utilização das autoestradas, está muito
abaixo da média dos países da Europa». Na
análise de quanto é que as pessoas pagam de
portagem em percentagem do seu salário, «em
Portugal é mais do dobro do que a média
europeia». O investigador concluiu que «estes
números mostram que temos de facto uma
rede sobredimensionada, subutilizada e
pior do que isso estamos a sobretaxar essas
autoestradas no seu conjunto».
ABRIL 2018 TR 182

Os investigadores defenderam ainda que “é
necessário repensar o valor e a localização dos
pórticos nas ex-SCUT [estradas Sem Custos para
o Utilizador]” porque “é economicamente ineficiente colocar portagens em sublanços com
reduzidos tráfegos diários, sobrecarregando as
estradas secundárias e aumentando os níveis
de sinistralidade, entre outras externalidades
negativas”.
A redução ou eliminação das receitas provenientes destas portagens “será facilmente compensada com a tarifação de alguns dos vários
sublanços com tráfegos médios diários anuais
superiores a 60 mil veículos por dia, que hoje
não têm custos para o utilizador”.
Os investigadores dizem que “a definição de
políticas de gestão das infraestruturas rodoviárias deve contemplar dois objetivos fundamentais: realocar tráfego da rede secundária para
as autoestradas subutilizadas” e “racionalizar a
utilização dos sublanços congestionados”.
O modelo de definição das portagens deve
também ser repensado e o estudo sugere que
se abandone “o mecanismo estático de definição de tarifas quilométricas base” para se
passar “para um sistema dinâmico de fixação
de portagens em função do tráfego que nelas
se verifique”. Os investigadores sublinharam
que “não é economicamente eficiente, nem
ambiental e socialmente sustentável, cobrar o
mesmo valor de portagem em sublanços com
pouco tráfego e sublanços congestionados”.
O professor do Instituto Superior Técnico recordou que «fizemos uma pequena análise
custo/benefício à introdução de portagens
e, por exemplo, no caso da concessão do
grande Porto, na A42, concluímos – isto
com dados oficiais Governo de 2009-2012
– que a cidade ficou pior com a introdução
de portagens. Isto é, aquilo que o Estado
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passou a cobrar com a introdução das portagens nas SCUT não compensa aquilo que
a sociedade perdeu com o agravamento da
sinistralidade, com externalidades ambientais, que foram agravadas com maior tempo que os utilizadores passaram a pagar».
Carlos Oliveira Cruz relembrou que no momento em que se decidiu portajar as SCUT, «havia
uma urgência financeira», mas «não posso
aceitar que se tome essa decisão como irreversível», concluindo que «este é momento ideal para o Governo repensar a forma
como gere as portagens, uma vez que os
níveis de tráfego nas autoestradas voltaram a crescer».
O mesmo responsável reconheceu que esse não
será um problema fácil de resolver devido ao
facto de «grande parte da nossa rede estar
fundada em concessões. É necessário renegociar estas concessões com os privados e o
histórico de negociação com os privados é
péssima para o Estado».
O relatório foi entregue ao Governo e aos deputados com o objetivo de promover “alterações à forma de gestão das estradas”, disse Álvaro Costa, vice-presidente da ACP. O também
especialista em transportes, relembrou que este
estudo surge no seguimento de outros trabalhos já realizados. A associação «tem levado a
cabo vários estudos sobre os custos de contexto das atividades económicas».
A ACP contactou entidades ligadas ao setor,
como o regulador e as Estradas de Portugal, informando que se pretendia fazer uma reflexão
suportada no máximo de elementos da parte
deles, «mas nenhuma entidade contactada
se mostrou disponível para fornecer dados», esclareceu Carlos Oliveira Cruz, concluindo que «trabalhámos com dados públicos,
dos concessionários e do tráfego da Infraestruturas de Portugal».
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Lei 52/2015

Um novo regime dos transportes públicos

Como alguém disse um dia, os transportes públicos são o motor de uma qualquer revolução,
tida esta como motivação para um novo mundo, para um novo paradigma da civilização – seja ela
ocidental ou não!
Adalberto Costa

articulistas@transportesemrevista.com

AFR-Sociedade de Advogados

PONDO DE PARTE AS QUESTÕES essencialmente técnicas que só podem dizer respeito
aos operadores e à sua legítima ambição de
obter lucro – sempre discutível – em face da
normal exploração de uma atividade económica, é importante analisar em Portugal o
que de verdade este país quer e pode dar às
suas populações em termos de mobilidade
(?!) para a deslocação, circulação e satisfação em transportes de dentro e para fora do
território.
Dado como adquirido o que é o transporte
de pessoas e de mercadorias – produtos –
certo é que colocar em circulação, movimentar ou dar movimento a pessoas e a mercadorias é um complexo processo que exige do
respetivo operador um esforço que de todo
é necessário analisar antes mesmo de se teorizar os princípios básicos para a ocupação
do território.
Transportar não se resume a um exclusivo de
colocar à disposição o meio de transporte,
24

antes é exigível em teoria, adaptar o meio
disponível para o melhor transporte que
o mesmo é dizer, colocar à disposição do
cliente/utente o melhor meio sob as melhores condições, sem esquecer que hoje, no
mundo global e da globalização, otimizar os
meios ou recursos ao melhor preço e sob as
melhores condições procurando-se a melhor
satisfação é o objetivo primeiro.
Esta é uma verdade de Lapalice, ou seja,
uma verdade que não sendo palaciana é de
todo a resolução ideal para uma civilização
útil, prática e de exigências austeras.
Toda a retórica anterior deste texto busca
na sua essência encontrar o fundamento na
nova/velha legislação que disciplina o transporte público de passageiros (mas também
de mercadorias), nomeadamente a que se
encontra plasmada na Lei N.º 52/2015, sem
esquecer aquela que é a do DL 9/2015 e que
tem sido, diga-se, objeto de forte, senão
mesmo, exigente fiscalização nas estradas
do território português.
De sorte, tal legislação não é genuína do legislador português, a disciplina não é lusitawww.transportesemrevista.com

na, termo incorreto para identificar as gentes deste povo que está instalado (bem ou
mal) neste território que institucionalmente
está dito e identificado como sendo Portugal. Antes, a verdade é que ela resulta da
legislação, ou antes, dos contratos outorgados entre os países que invariavelmente vão
fazendo parte do que se instituiu chamar de
União Europeia e que mais propriamente se
designa de Comunidade Europeia, pois que
ainda não ganhou a natureza de “União”.
Não fora isso, sempre o legislador português
no citado diploma esqueceu-se, melhor dito,
deixou passar o trabalho que, em tempo deveria ter realizado para preparar os agentes,
os utentes e sobretudo o território, para um
novo regime jurídico que de per si alterou
completamente o paradigma. Não seja isto,
sempre ouvimos “ralhar” em todo o lado e
por todo o lado: são os utentes que não têm
ou têm maus transportes; são os políticos
que propagandeiam políticas, ideias e programas desfasadas da realidade, porque eles
próprios não conhecem o território; são, o
interior e o litoral, a discutir a repartição da
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de regimes sem curarem pela sua possibilidade, eficácia e eficiência e por último, quando
devia ser o princípio; são as autoridades de
transportes e sobretudo o que se chama de
CIM(s) – Comunidades Intermunicipais, que
imiscuídas dos presidentes dos municípios/
concelhos vão pregando aos sete ventos em
prol de uma responsabilidade a priori que
não querem ter, mas que procuram expiar
para vangloriarem as suas terras, os seus
municípios, muitas vezes estando aquém do
que de verdade é o seu território, porque,
ou não o conhecem ou fazem por não conhecer, só porque afinal as cores políticas de
outros tantos políticos servem de isco para
um futuro próximo eleitoral seja para que
cargo ou instituição for. Perante isto, no que
ao transporte de passageiros diz respeito, o
novo regime jurídico, o da Lei N.º 52/2015
deve ser implantado totalmente a partir do
dia 3 de dezembro de 2019, sob pena de

o Estado português poder ser sujeito de um
qualquer processo comunitário de contraordenação.
Porém, mesmo com meta à vista desde, pelo
menos, o ano de 2015, mas com conhecimento sério desde o ano de 2007, o território nacional ainda discute o problema dos
incêndios que têm proliferado nas florestas
mais ou menos desorganizadas e mesmo
nesta discussão, útil, própria e em tempo,
esquecem os que discutem, que dentro e
a par da floresta em Portugal, passam vias
de comunicação que servem de meio para o
transporte de passageiros e também de mercadorias: o primeiro, importante para a circulação das pessoas que, por opção ou por
nascença estão juntos do interior; o segundo
porque a produção do mundo rural e florestal precisa de transportes rápidos, eficazes e
baratos para deslocar as mercadorias para o
consumo, para a indústria, para os portos de
mar, para os aeroportos que servem de guia
para a exportação.

Voltando às primeiras palavras deste texto,
os transportes – pessoas e mercadorias –
são o motor de uma qualquer revolução...
estava na hora de em Portugal, os portugueses olharem para os transportes como motor
para as reformas que o país precisa e exige,
mesmo que tais reformas não sejam uma
verdadeira revolução.
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Acordo entre Governo e ADRVT

Plano de Mobilidade do Tua
vai finalmente avançar
O Plano de Mobilidade para o Vale do Tua vai finalmente avançar, depois de o Governo ter chegado
a acordo com a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT). O projeto,
que foi uma das contrapartidas da EDP pela construção do empreendimento hidroelétrico de Foz Tua,
terá não só uma componente de transporte turístico como também de transporte de passageiros,
assegurando a mobilidade da população daquela região.

Pedro Costa Pereira

pedro.pereira@transportesemrevista.com

O PLANO INICIAL APONTAVA para que o Plano de Mobilidade do Vale do Tua estivesse
concluído e em execução em março de 2017.
Entretanto, o prazo foi alargado para o verão desse mesmo ano. No entanto, só agora
é que irá avançar, porque finalmente se chegou a acordo para a reabilitação dos 30 quilómetros que sobraram da Linha do Tua (os
26

restantes ficaram debaixo das águas) e que
liga as estações de Mirandela e a localidade
da Brunheda. Depois de muitos meses de negociação o Governo e a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT)
chegaram a “bom porto” para levar por diante um plano de mobilidade que irá assegurar
“a criação de uma oferta turística que não
existia, e é tida como produto estratégico de
desenvolvimento do território, bem como a
mobilidade quotidiana das populações”.
www.transportesemrevista.com

De acordo com a ADRVT, “esse acordo, firmado recentemente em Lisboa, determina que
o Governo financie a manutenção da linha
mantendo-se os 30 quilómetros da linha férrea do Tua propriedade da Infraestruturas de
Portugal (IP), que assume a parte técnica, nomeadamente, as obras de arte, túneis e geotecnia. A IP concessionou à ADRVT o troço
entre Brunheda e a Estação Ferroviária de Mirandela-Carvalhais, incluindo a infraestrutura
de via, infraestrutura de obras de arte, supeTR 182 ABRIL 2018
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restrutura de via, passagens de nível e cais de
embarque, bem como o património existente
ao longo da linha, designadamente os edifícios das estações”. Foi ainda estabelecido
um acordo entre a CP, a IP e a ADRVT para
regulamentar os termos em que o serviço de
transporte de passageiros é assegurado, com
qualidade e em segurança. A agência obriga-se a assegurar, por si ou através de terceiro,
o transporte de passageiros no âmbito do sistema de mobilidade turística e quotidiana do
vale do rio Tua. A este propósito, recorde-se
que toda a conceção, construção, exploração
e demais atividades necessárias à implementação do sistema de mobilidade ficará a cargo
da empresa Douro Azul.
O presidente da ADRVT, Fernando Barros, declarou publicamente que, com este projeto,
“está a fazer-se história” em Portugal, não só
porque a tendência tem sido desativar troços
ferroviários como também é a primeira vez
que a infraestrutura ferroviária passa para a
gestão de uma agência de desenvolvimento.
O grande objetivo da ADRVT sempre foi trazer de volta o comboio à Linha do Tua, mas
com todas as condições de segurança garantidas. “Este acordo é um marco importante
em todo o processo porque representa a concretização de um dos projetos mais ambiciosos, do ponto de vista do desenvolvimento,
de todo o território”, refere Fernando Barros.
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Agora que o acordo chegou a “bom porto”
e o projeto já está nos carris, espera-se a reabilitação dos últimos 30 quilómetros da linha
e os testes de segurança ao novo material circulante, por parte da Douro Azul. Por outro
lado, é ainda necessário mais intervenções
ao longo da linha, como a retirada de blocos
das encostas do Tua e a implementação de
sistemas de fibra ótica que vão permitir, por
exemplo, detetar o movimento de blocos ao
longo dos taludes. Serão também necessários
trabalhos de drenagem e reabilitação dos carris entre as estações do Cachão e do Tua.
A ADRVT salienta que a EDP já entregou 3,7
milhões de euros para o projeto, de um total
de dez milhões de euros.

Autocarro, barco e comboio
O SMT – Sistema de Mobilidade do Tua fará
a ligação entre a estação ferroviária do Tua
e a estação de Mirandela, combinando três
modos de transporte: autocarro, barco e
comboio. Um autocarro panorâmico fará o
percurso de quatro quilómetros entre o Tua
e o cais da Barragem. Depois, irá existir um
troço fluvial entre o cais da Barragem e o cais
da Brunheda, num total de 19 quilómetros e
que será assegurado por um barco turístico.
Por fim, um troço de 40 quilómetros entre
Brunheda e Mirandela, que será realizado em
modo ferroviário.
www.transportesemrevista.com

Todo o SMT foi pensado para ter uma componente turística e de mobilidade quotidiana, no entanto, a exploração e operação
regular do serviço de transporte de passageiros desenvolver-se-á apenas no circuito
ferroviário e respetivas infraestruturas entre
Mirandela-Carvalhais e a Estação de Brunheda e no circuito rodoviário, entre Brunheda e
a Estação Ferroviária do Tua, ficando de fora
a ligação fluvial.
Na hipótese de ser inviável implementar a
solução preconizada, o operador (Douro
Azul), em conjunto com os municípios, poderá propor uma forma de transporte alternativa, desde que se enquadre no modelo
referido e garanta os objetivos prosseguidos.
O plano do SMT refere ainda que “a conceção, construção, exploração e demais atividades necessárias à implementação do SMT,
assim como a utilização das plataformas e
acessos dos apeadeiros e estações será entregue ao operador por via do contrato de
subconcessão. A utilização do edificado está
sujeita a um contrato a estabelecer entre o
operador e a entidade gestora deste edificado que é a IP, sendo nessa perspetiva a responsabilidade de recuperação e manutenção deste decorrente de potencial contrato
a estabelecer entre as partes. A utilização
das plataformas e acessos garantem a cabal
utilização do SMT”.
27

ATUALIDADES
gerais

Segurança Rodoviária nas Organizações

ANSR apresenta norma ISO
39001:2017
A ANSR apresentou a norma ISO 39001:2017 com objetivo de reduzir a sinistralidade laboral
rodoviária. O objetivo passa agora por divulgar a referida norma pelas organizações públicas
e privadas que interagem com o sistema de tráfego rodoviário, no sentido de reduzir incidentes
com trabalhadores em serviço nas estradas portuguesas.
Pedro Venâncio

pedro.venancio@transportesemrevista.com

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL de Segurança
Rodoviária (ANSR) apresentou, no passado
dia 20 de abril, a norma ISO 39001:2017
cujo objetivo passa por ajudar as organizações a reduzir a incidência e risco de morte
e de ferimentos graves relacionados com
acidentes rodoviários dos trabalhadores, em
serviço, ou durante as deslocações de e para
o local de trabalho.
Da mesma forma, a nova ISO 39001:2017
constitui uma ferramenta de apoio às orga28

nizações para a elaboração do seu Sistema
de Gestão da Segurança Rodoviária (SGSR),
sendo ainda aplicável a organizações públicas e privadas que interagem com o sistema
de tráfego rodoviário, independentemente do tipo, dimensão e produto ou serviço
prestado.
2016 ficou marcado pela perda de mais
de 25 mil vidas em acidentes rodoviários
em toda a Europa, havendo estudos que
apontam que 40% dessas mortes estejam
relacionadas com deslocações laborais. Esta
sinistralidade apresenta implicações financeiras significativas para as empresas, sendo
www.transportesemrevista.com

os acidentes rodoviários de trabalho, os que
apresentam custos mais elevados de vária
ordem (diretos e indiretos), e não cobertos
por seguros. O reconhecimento pela aplicabilidade de políticas de segurança rodoviária
é já uma realidade para instituições, grandes
e médias empresas a nível europeu, quer ao
nível dos resultados de exploração, quer da
melhoria das condições de trabalho dos colaboradores e da satisfação dos clientes.
A ISO 39001 (Road Traffic Safety (RTS) Management Systems – Requirements with
Guidance for Use), foi publicada em 2012
pela ISO – Internacional Organization for
TR 182 ABRIL 2018
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Standardization. Posteriormente, foi inscrita
no PENSE 2020 uma medida para proceder
à sua tradução e adaptação para português,
uma vez que a sua integração no acervo
normativo nacional poderia vir a constituir
uma valiosa ferramenta para a redução da
sinistralidade rodoviária em Portugal. Assim,
foi criada, no âmbito do Instituto Português
da Qualidade (IPQ), uma Comissão Técnica
ad hoc de normalização, a CTA 37 – Gestão
da segurança rodoviária nas organizações,
que concluiu a tradução e a adaptação da
normativa em dezembro de 2017.
A ANSR salienta que os benefícios de implementação da NP ISO 39001:2017 vão ao
encontro de todos os utilizadores das vias –
condutores, peões e veículos – assim como
das empresas fabricantes de produtos, serviços e de distribuição, empresas de transportes de mercadorias e de passageiros, e
ainda de entidades gestoras de vias, como
os municípios.
Jorge Jacob, presidente da ANSR, explicou
à Transportes em Revista que «esta norma

práticas em ação em torno da segurança rodoviária. Segundo Jorge Jacob, os resultados
desta associação devem-se à contratação de
transportes «impondo as obrigações daquele acordo rodoviário de segurança
acrescido, obrigando a quem trabalha
para si, a cumprir determinadas normas
cujo o objetivo é pura e simplesmente
reduzir a sinistralidade».
Confrontado com os custos associados à
certificação pela ISO 39001:2017, o presidente da ANSR afiançou que «estamos a
tentar, e vamos defender isso, que haja
algum incentivo para as empresas se
certificarem». Retomando o exemplo dos
CTT, Jorge Jacob referiu que «a empresa
ganhou bastante dinheiro com as iniciativas que tomou. Uma empresa que
caminhe neste sentido, vai poupar muito dinheiro, ou pelo menos não vai ter
tanta despesa, portanto é um benefício.
O que vamos tentar é que haja um incentivo em termos da redução das taxas
de segurança social».

Depois da apresentação em Lisboa, o responsável da ANSR adiantou que «vamos
fazer outra no Porto (e outras possivelmente) para se mostrar e explicar os
benefícios que as empresas podem vir a
ter». Contudo, Jorge Jacob avisou que «vamos andar a velocidades diferentes»,
sendo que todas as empresas terão o dever
de «puxar por si».
Durante a sessão de mesa redonda desta apresentação foi sugerido que o Estado
fosse a primeira entidade a implementar a
norma. O presidente da ANSR concorda,
embora confesse que «o problema do Estado é mais complicado. O Estado tem
29 mil carros mas estão cinco aqui, dez
ali... ao contrário da frota de outras empresas com milhares de veículos que são
da responsabilidade do mesmo chefe
ou departamento. No caso do Estado,
os carros estão demasiados espalhados,
sendo difícil haver uma certificação
uniformizada. Mas se falarmos em instituições do Estado, como hospitais por
exemplo, que têm centenas de veículos,
aí acho que já valeria a pena avançarem
para a certificação das suas frotas», reiterou.
Quanto a previsões, Jorge Jacob disse que
«ainda não temos estimativas de implementação da norma pelas empresas,
pois foi apenas apresentada agora».
Ainda assim, para o responsável, «aquela
que eu vejo como quase certificada é os
CTT. O problema é que tem de haver empresas acreditadas para certificar. Esse é
o desafio que se segue à apresentação
da norma, o que ainda vai demorar um
tempo».

O exemplo dos CTT
Como acima descrito, os CTT foram uma
das empresas em destaque na apresentação da norma ISO 39001:2017 pelo facto
de, por iniciativa própria, vir a trabalhar no
sentido de, internamente, reduzir a sinistralidade rodoviária. José Fernando Guilherme,
diretor de Transportes dos CTT, confessou
à Transportes em Revista que a implementação da nova norma «é um assunto que
ainda terá de ser ponderado». Para o
responsável, «a certificação tem sempre
custos, e não falamos apenas de custos
financeiros, mas custos de manter uma
norma em vigor. Nós já temos uma série
de normas – 9001, 14001, etc – por isso

é muito dirigida para a sinistralidade
rodoviária laboral, que tem um peso
muito grande em termos da sinistralidade rodoviária global. O que nós queremos é que as empresas assumam esta
responsabilidade, combatendo a sua
própria sinistralidade, internamente». O
responsável por aquela associação deu ainda o exemplo dos CTT que, «com a adoção
de uma série de procedimentos normalizados de formação interna, conseguiu
recuperar 17 mil horas de trabalho, sem
implementar esta norma». Além dos CTT,
também a APETRA conseguiu colocar boas
ABRIL 2018 TR 182
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é provável que também vínhamos a implementar esta».
José Fernando Guilherme destacou ainda
a importância de se ter «uma cultura de
segurança. Não são só as empresas de
transportes que têm ou podem avançar
com a implementação da nova norma.
Escolas, centro comerciais... todas as entidades que gerem mobilidade, pessoas,
devem avançar neste sentido, mesmo
não sendo obrigatório».
O diretor de Transportes dos CTT adiantou,
porém, existirem outras alternativas à implementação da norma, dando o exemplo da
sua empresa. «Não esperámos pela norma e avançámos por iniciativa própria
com um conjunto de medidas preventivas junto da nossa frota e dos nossos
colaboradores. No meio disto tudo, o
mais importante é que a sociedade tome
consciência que deve realmente fazer
alguma coisa e ser proactiva em planos
e projetos – mais ou menos elaborados.
No final, se se conseguir implementar a
norma, perfeito».

Mais dispendiosa do que
necessária?
O evento de apresentação da norma ISO
39001:2017 acabou com um debate em
mesa redonda onde os intervenientes expuseram a sua opinião em relação à implementação da norma por parte de empresas
e organizações. João Cardoso, representante do Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC), afirmou ser uma «excelente
oportunidade para a norma ser enqua30

pois «há muito trabalho a desenvolver».
Jorge Marchante, da SGS Portugal, acredita
que «a aplicação desta norma será um
sucesso», pois «encerra a oportunidade
para evoluir processos e diminuir a sinistralidade». Neste sentido, o trabalho depende agora «dos organismos de certificação», ao mesmo tempo que é necessário
«dar apoio para que mais organizações
adiram», disse o responsável. Jorge Marchante deixou ainda o aviso de que «cada
organização deve olhar para si e para a
sinistralidade com que se depara, pois
esta não deve ser encarada como um fator de sorte ou azar».
A voz mais dissonante na sessão de mesa redonda foi de João Queiroz, do AUDAX/ISCTE, sublinhando não acreditar no sucesso
de aplicação da norma em Portugal. Na sua
opinião, «o principal problema da segurança rodoviária em Portugal é a cultura de segurança», pois «as organizações
não estão dispostas a investir sem ter
primeiro o retorno». Para João Queiroz,
«há custos associados à certificação da
nova norma» e o «mercado é curto para
ter retorno imediato». No caso das autarquias, o responsável disse ainda que, em
todo o país, apenas «duas câmaras municipais trabalham diretamente sobre a sinistralidade rodoviária», pois o «problema é sempre o financiamento». No final,
João Queiroz deixou ainda o desafio à ANSR
e ao IMT para serem os primeiros a implementar esta norma, alterando o paradigma
de que «a segurança rodoviária não é
prioridade para muitas entidades».
drada no nosso país», nomeadamente
ser aplicada por «organismos públicos e
municípios». O mesmo reiterou existir «um
défice de informação sobre mobilidade
sustentável e de segurança» e que «a
eficácia da aplicação da norma vai estar
nos detalhes». Já Arnaldo Oliveira, da Autoridade de Supervisão de Seguros, deixou a
nota que «a norma é muitíssimo relevante» e que a sua instituição tem «interesse
em diminuir a sinistralidade».
José Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), disse que «a norma
é boa» mas que «tem de haver uma revolução no sistema». O mesmo sublinhou
ainda que deve «existir monitorização entre quem aplica estas diretrizes» e que «o
papel das autoridades é fundamental»,
www.transportesemrevista.com
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Estacionamento

Via Verde Estacionar estende-se até Loures e Almada
O Via Verde Estacionar vai estender os seus
serviços até aos municípios de Loures e Almada. Quem o disse foi Pedro Mourisca, CEO da
Via Verde, à margem do Seminário IoTr – Internet of Transportation.
À Transportes em Revista, o responsável garantiu que «com o nosso serviço Via Verde
Estacionar, temos vindo progressivamente
a integrar, município a município» e que no
caso de Almada, «foi uma parceira conjunta». Pedro Mourisca disse que já vinha «em
conversações com a anterior vereação,
mas assim que começamos a trabalhar
com a nova equipa gestora do Ecalma –
Empresa Municipal de Estacionamento
e Circulação de Almada, nomeadamente com Gabriel Jesus, houve de imediato
grande interesse».
Segundo o CEO da Via Verde, o projeto vem
sendo desenvolvido «há poucos meses», es-

tando as entidades a «trabalhar na integração de sistemas». Confrontado com a data
de funcionamento desta extensão ao município de Almada, Pedro Mourisca confessa que
«é sempre difícil essa pergunta... depende

agora muito de fornecedores externos
que nós não controlamos, nomeadamente
os fornecedores da câmara, e a velocidade
com que conseguimos aplicar o sistema».

À Transportes em Revista, o responsável avançou que «estamos a falar de seis parques
fechados [na zona de Almada] e do estacionamento de rua, onde existam parquímetros».
Pedro Mourisca confessou ainda que «vamos
entrar em Loures, em breve, mesmo antes
de Almada». Cauteloso com as palavras, o
responsável não avançou com datas exatas
para o inicio das operações, contudo, realçou
«que em Loures será em maio, e em Almada, possivelmente em julho». O CEO da Via
Verde reforçou que «estamos a trabalhar a
Grande Lisboa porque a ideia é defender
que a Via Verde está disponível em toda a
Área Metropolitana». Quanto à funcionalidade do sistema Via Verde Estacionar, a ideia é
fazer o upgrade da app do serviço e incluir os
parques e zonas de estacionamento dos novos
municípios, em breve, disponíveis.
pub.
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Mobility as a Service

A Mobilidade do Futuro
no Presente

O futuro da mobilidade
é tudo menos claro
quanto ao espectro
de consequências
que podem ocorrer
com as transformações
tecnológicas e sociais em
curso, designadamente,
a eletrificação
da mobilidade, a
automação da condução,
a conectividade
e a partilha.
32
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SE É CERTO QUE EXISTE o potencial para nos
aproximarmos das emissões zero na mobilidade, será que isso trará um impacto negativo
nas redes elétricas, eventualmente levando a
um aumento generalizado do custo da eletricidade? Teremos mais ou menos tráfego nas
cidades com os veículos autónomos? E como
vai evoluir o transporte público?
Estas transformações são resumidamente
analisadas de seguida, com a identificação
www.transportesemrevista.com

de benefícios e riscos associados. Existem
duas grandes questões associadas à eletrificação da mobilidade. A primeira diz respeito
à forma como é produzida a energia que é
consumida pelos veículos elétricos (VE). Se
o mix de produção de energia atualmente
existente na generalidade dos países não
for alterado, quando ocorrer a massificação
dos VE estaremos apenas a transferir o local onde a emissão atualmente ocorre para
o ponto onde a energia elétrica é produzida, desaproveitando-se assim o potencial de
descarbonização.
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Não é que a transferência do local de emissão
não tenha por si só o seu lado positivo, como
forma de aumentar o nível de qualidade de ar
nas grandes cidades com elevada densidade
populacional. Atualmente, a par da Noruega,
a China é o país com políticas mais agressivas para a adopção de VE. A componente de
carbono no seu mix de geração de energia
elétrica é das mais elevadas a nível mundial,
e, embora estejam previstos investimentos em
energias renováveis para alterar esta realidade
a longo prazo, existe uma preocupação imediata de mitigar o grave problema de salubridade nos eixos rodoviários das maiores cidades chinesas.
A segunda diz respeito ao impacte da eletrificação da mobilidade nas redes elétricas. As
smart grids permitirão a descentralização da
produção energética, criando condições para
a energia fotovoltaica, associada ao armazenamento através de baterias estacionárias, ter
um papel relevante na mobilidade. Também
permitirão uma maior coordenação entre a
produção de energia e o seu consumo, garantindo uma maior eficiência no aproveitamento da energia produzida. Modelos de
coordenação entre consumidores no acesso à
energia, seja através de pricing ou da definição de slots, com o objetivo de evitar picos
acentuados de consumo, podem ser também
considerados.
Os veículos autónomos e conectados (VAC)
vêm resolver duas questões essenciais. Por um
lado, proporcionam mobilidade motora a incapacitados para conduzir, sejam deficientes
motores, invisuais ou idosos, sem depender
de terceiros. Por outro, com mais de 90% dos
acidentes rodoviários a ocorrerem devido a
erro humano, e mais de um milhão de vítimas fatais em todo o mundo, os VAC trazem
consigo a promessa de redução drástica da sinistralidade rodoviária. Também é sabido que
o custo da mobilidade tem um potencial de
redução significativo com os VAC, em particular, os serviços de transporte partilhado, que
vão tornar-se muito competitivos em relação
às deslocações em carro próprio. O que não
sabemos é se o tráfego/congestionamento vai
aumentar ou reduzir com os VAC. Se por um
lado temos uma maior eficiência na utilização
da infraestrutura, o aumento da taxa de ocupação resultante da partilha, e a ausência de
procura de lugar de estacionamento, que favorecerem uma redução de tráfego, a verdade é que, por outro lado, temos também que
contar com a procura induzida por um menor
ABRIL 2018 TR 182

custo e maior conveniência das deslocações, e
também com o acréscimo de tráfego resultante das deslocações com ocupação zero.
O conceito de Mobility as a Service (MaaS),
baseado na conectividade, está por detrás do
surgimento das plataformas agregadoras. Ao
oferecer individualmente aos consumidores a
combinação optimizada de vários modos de
transporte em função das suas preferências,
levando em consideração o contexto em tempo real (tráfego, meteorologia, etc), para cada
uma das suas deslocações, estas plataformas
permitirão a customização em massa na mobilidade. A generalidade das plataformas hoje
disponíveis permitem apenas o planeamento
das deslocações, contudo existem algumas
que já acrescentaram as demais funcionalidades, como é o caso da plataforma Whim, em
Helsínquia.
Sem dúvida, no futuro a mobilidade será algo
semelhante ao serviço de telecomunicações
que todos temos em casa hoje em dia. Ou
seja, vamos pagar uma quantia fixa por mês
para usufruirmos de mobilidade para toda a

www.transportesemrevista.com

família, pagando à parte os serviços extras ou
premium.
O transporte público tem também a oportunidade de se reinventar com as novas tecnologias. Através da conectividade, alguns serviços
bus podem-se libertar da rigidez de rotas, paragens e horários. É preciso não esquecer que
a elevada densidade urbana constitui o enquadramento ideal para o transporte público,
que será sempre a espinha dorsal de qualquer
sistema de mobilidade urbana. E os serviços
prestados por carros autónomos são uma
excelente oportunidade para complementar
esta espinha dorsal, sobretudo como solução
para a primeira/última milha.
Desde garantir a disponibilidade de dados até
à definição de fronteiras na atuação dos futuros players, passando pela criação de novos
modelos de fiscalidade e regulação da concorrência num ambiente tecnológico em que
as externalidades de rede e de incidência geográfica assumem relevância, o papel do Estado é crucial para influenciar positivamente o
curso destas transformações.
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Transporte escolar

Tese de doutoramento
aborda impacto do marketing
estratégico nos alunos
A investigadora Marisa Motta Queiroz está a estudar o impacto e a eficácia que o marketing
estratégico pode ter no estímulo à utilização de transportes públicos pela comunidade estudantil
pré-universitária, recorrendo nomeadamente ao transporte escolar.
NO ÂMBITO da sua tese de doutoramento em
Sistemas de Transportes, no Instituto Superior
Técnico (IST) – cuja orientação está a cargo
dos professores Filipe Moura (IST) e Pedro Celeste (Universidade Católica) – a investigadora
e quadro do Metropolitano de Lisboa, Marisa
Motta Queiroz, está a levar a cabo um trabalho que pretende sensibilizar os alunos para o
transporte público escolar. Atualmente estão
a decorrer diversas atividades junto das escolas do ensino básico e secundário dos concelhos de Oeiras, Cascais e Sintra. Previamente a
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estas ações, foram dirigidos 2920 inquéritos a
alunos e aos respetivos pais/encarregados de
educação, que abrangem idades dos seis aos
18 anos, para diagnóstico dos seus padrões
de mobilidade e perceção das famílias dos alunos sobre os transportes públicos, nestes três
concelhos mais periféricos da Área Metropolitana de Lisboa. A amostra recolhida abrange
dez escolas do ensino básico e secundário,
tendo-se obtido uma taxa de resposta de
57% (1667 respostas válidas). Segundo Marisa Queiroz, «o programa de sensibilização
www.transportesemrevista.com
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ao Transporte Público Escolar envolveu 3
atividades: Sessões Públicas de Brainstorming; Atividades de Bus Paper; e Ações de
Gamification».
As quatro sessões públicas de Brainstorming
contaram com a participação de 180 pessoas
abrangendo todos agentes diretamente envolvidos e interessados neste programa: os
alunos, e respetivas associações; os professores e dirigentes das escolas; e, os pais (ou
encarregados de educação) e respetivas associações.
Já os quatro Bus Paper realizados envolveram
cinco escolas, 100 alunos e alguns professores. «Estes Bus Paper procuraram sensibilizar os estudantes, de forma pedagógica
e divertida, para o planeamento e organização das suas viagens regulares, recorrendo aos vários modos de transporte
público disponíveis nos seus trajetos. Esta
abordagem inclui desde atividades simples como consultar e conciliar horários de
vários operadores; mas, também, apelar à
criatividade dos alunos através de técnicas
de storytelling e do marketing sensorial,
pedindo-lhes para descreverem as características da sua “viagem desejada”, i.e.,
como seria a “melhor experiência” de
uma viagem em transporte público (TP).
Com estes relatos, pretende-se alertar os
operadores, as escolas e os pais (ou encarregados de educação) para os desejos
destes alunos no que respeita a utilização
de TP», revela a investigadora.
Finalmente, terão lugar as ações de Gamification que consistem na realização de jogos
de mobilidade em quatro escolas e com 246
alunos, dos quais se destaca a “Serpente
Papa-Léguas” (comumente designado como
Traffic Snake Game), em parceria com a ACA-M (Associação de Cidadãos Automobilizados) e a Mobiel 21. De acordo com Marisa
Queiroz, «a Serpente Papa-Léguas é uma
campanha criada para incentivar as crianças, pais e professores a recorrem a modos
mais sustentáveis nas viagens casa-escola,
através de jogos. No essencial, estes jogos permitem contabilizar o impacto das
ações de sensibilização e formação no
comportamento da mobilidade destas
comunidades, durante as duas semanas
do jogo e após este período (procurando, também, quantificar o impacto a mais
longo prazo)». Marisa Queiroz salienta que
«para além da comunidade escolar, a implementação deste programa de ações só
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foi possível graças ao apoio dos operadores de transportes dos concelhos em estudo, designadamente, a Vimeca Transportes e a Scotturb, que disponibilizaram o
transporte; e os prémios aos vencedores; a
SONAEMC com a oferta de lanches da sua
marca Continente e da Decathlon “Parque em Forma”, que permitiu aos jovens
utilizarem equipamentos de mobilidade
ativa (bicicletas, skates, wave skateboard,
etc.) numa das atividades do Bus Paper».
Os 18 vencedores foram contemplados com
passes gratuitos dos operadores de transportes dos concelhos em que as escolas estão
inseridas (a Vimeca Transportes e a Scotturb),
por forma a poderem usufruir dos transportes
públicos.
Esta iniciativa inovadora, procura aproximar
os agentes diretamente envolvidos na problemática da mobilidade associada às escolas,
através da estruturação de um triângulo de
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ação formado pelos pais (ou encarregados de
educação), pela escola, e pelos operadores de
transporte público.
Complementarmente, estas ações visam promover a atividade física da comunidade escolar e uma maior inclusão dos alunos de educação especial.
Para a investigadora, «no fim desta investigação, espera-se desenvolver uma metodologia de marketing estratégico para
a definição de programas de ação no
terreno que promovam a associação da
experiência da utilização do transporte
público a sensações positivas e de felicidade na comunidade escolar. A expetativa é
que estas sensações consolidem memórias
igualmente positivas e de felicidade que
conduzam a opções mais sistemáticas de
uma mobilidade mais ativa e sustentável
a longo prazo, nomeadamente nos jovens
quando tiverem uma idade adulta».
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A importância do marketing estratégico

«Há um mundo inteiro
por descobrir na área dos
transportes e da mobilidade»
O marketing estratégico é uma ferramenta imprescindível para o sucesso das empresas no mercado.
Mas será que os players do setor dos transportes e da mobilidade estão a tirar partido
desta ferramenta para acrescentar propostas de valor aos seus serviços? Pedro Celeste, consultor
de Marketing Estratégico e docente na Católica Lisbon Business & Economics, responde a estas
e a outras questões.
36
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Transportes em Revista (TR) – O mundo
está cheio de marcas, produtos, serviços,
organizações. Vivemos numa sociedade
de consumo. Porque é que a Marca é tão
importante?
Pedro Celeste (PC) – A marca é um dos principais ativos de qualquer empresa. No fundo,
é o que une todas as pessoas a uma determinada identidade e que as responsabiliza
perante o seu mercado. Os colaboradores
não são mais do que embaixadores da marca,
independentemente da função que exerçam,
pelo que também eles se devem comprometer com os valores da empresa. A marca não
são logótipos, não são desenhos. Essa é a
faceta visual, e mesmo assim redutora, que
uma marca tem. A marca é a forma como nós
nos apresentamos aos demais e aquilo que
confere credibilidade, autenticidade, verdade,
clareza... ou não!
TR – Sendo um dos principais ativos, a
marca tem de ser consubstanciada e representar alguma coisa...
PC – Chama-se a isso proposta de valor. Esta
é uma resposta a uma pergunta muito simples de se fazer, mas difícil de se responder,
que é: porque razão eu devo escolher aquela
empresa ou marca? O que torna a nossa empresa uma melhor alternativa às demais? A
proposta de valor tem de ser bem percebida,
bem clarificada, autêntica e capaz de ser posta à prova junto do mercado. Vejamos o caso
da Uber versus Táxis, que todos conhecemos
desde há três anos a esta parte e o movimento que isso gerou na altura. O consumidor,
que é ditador quanto à sua capacidade de
decisão entre alternativas, fez uma viragem
para o mundo tecnológico dos transportes
em detrimento de uma solução à qual esteve
habituado durante décadas. Isto porque do
outro lado encontrou uma proposta de valor
mais de acordo com o seu grau de exigência.
O consumidor é hoje em dia mais exigente,
mais informado e menos condescendente.
TR – Quando falamos em proposta de
valor, pode não ser valor económico...
pode ser conforto, rapidez, qualidade
do serviço...
PC – Para o cliente, sim. Mas acaba por se
tornar em valor económico para a empresa.
Por exemplo: a Uber dá prejuízo, mas o good
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will da marca vale 68 mil milhões de dólares.
Uma coisa é aquilo que a marca representa
no mercado, outra coisa são o balanço e os
resultados. Estes últimos devem-se ao facto
do investimento em tecnologia ser gigantesco, os preços serem baixos e ser uma marca
global. Não é por acaso que a Apple deu mil
milhões de dólares pela Uber chinesa [Didi
Chuxing]. Se estas empresas estão na área
dos transportes, é porque percebem onde
está a mais-valia e que a questão da mobilidade e a resposta ao consumidor, se quer
cada vez mais independente e autónoma relativamente às suas decisões.
TR – E porque encontraram espaço para
operar... a oferta que existe não corresponde à expectativa do consumidor...
PC – Infelizmente, a razão para encontrarem espaço para operar é, muitas vezes, ou
a neglicência ou conforto e conservadorismo

O consumidor é ditador
porque decide sempre
pela alternativa
que mais lhe convém.

de se estar em atividades nas quais não se
dá o devido valor ao marketing estratégico.
Considera-se que o marketing estratégico é
qualquer coisa a ver com comunicação e com
publicidade... e não com a análise da estratégia do mercado.
TR – Uma marca não se limita ao boneco, ao design, às cores utilizadas. A marca
tem personalidade própria...
PC – Sim, é isso que a distingue das demais.
Não é o boneco que faz com que a Uber seja
bem-sucedida. Não é o boneco que fez da
Douro Azul uma empresa próspera e distinta. Não é o boneco da Emirates que a coloca
num patamar de prestígio. Não é o boneco
da Airbnb que a faz valer 31 mil milhões de
dólares. Não é o boneco da Booking que a
faz ter 1,2 milhões de reservas por dia. Marcas são ativos, e ativos representam dinheiro,
valor económico. Uma marca cria valor quanwww.transportesemrevista.com

do é percebida pelo seu mercado como diferenciadora e positiva, estando este disposto
a pagar por ela. Hoje, as marcas estão obrigadas a representar confiança e autenticidade. E isso é totalmente aplicável no negócio
dos transportes. Por exemplo, no mercado de
transporte de carga que impacto tem a falta
de cumprimento dos requisitos de prazo ou
segurança exigidos pelos clientes na avaliação
da performance da empresa? Nada disto tem
a ver com o boneco ou com logótipos. Trata-se, simplesmente de cumprir ou superar a
proposta de valor.
TR – Esses são os goodwill que se podem
criar no valor de uma marca?
PC – Sim. Por exemplo, a Universidade Católica é, em si mesmo, uma marca. Esse patamar
de exigência que é criado pela UC, coloca a
marca num determinado nível de expetativa
que depois tem de ser igualada ou superada.
Para se ativar uma marca tem de se considerar o cliente e o mercado no centro da decisão e não o fornecedor ou a margem. Que
interessa saber mandar sms a alertar para a
oportunidade de upgrade na próxima viagem
de aviação, ou colocação da bagagem sem
custos se não há a habilidade nem preocupação para informar que o voo está atrasado e
pedir desculpa por isso? Ou perguntar à posteriori se o voo correu conforme o desejado…
A preocupação é vender ou fomentar um relacionamento de credibilidade e fidelização
com os clientes?
TR – Se em termos de marca tivermos
uma oferta de valor isso não é garantia
de notoriedade, visibilidade e de sucesso
comercial... é necessário algo mais...
PC – É necessário a aplicação do marketing
estratégico em qualquer sub-área dos transportes. Uma coisa é o design da marca e a
faceta visível que esta tem, e que é na integra
uma componente do marketing estratégico,
chamada comunicação. E dentro da comunicação chama-se a isso identidade corporativa.
Outra coisa é aquilo que está por detrás, isto
é, a relação com os clientes, a compreensão
do mercado, a capacidade de criar oferta
competitiva, compreender o que é crítico
para ser bem-sucedido, ter humildade para
compreender o que a concorrência faz bem e
saber implementar boas práticas, que se demonstrem distintivas. No fundo, é uma busca
permanente pelas vantagens competitivas
que uma empresa/ marca é capaz de gerar.
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errada. Há exemplos de produtos que são estonteantes do ponto de vista da sua configuração e das suas características, mas que não
têm uma proposta de valor suficientemente
atrativa para ganhar a percepção de valor do
mercado.
TR – Hoje vivemos num contexto altamente competitivo onde a digitalização
e a conectividade nos rodeiam. As organizações devem ter, além da formação,
altos profissionais para jogar neste campeonato duríssimo...
PC – Não se trata de escolher se devo estar ou
não no jogo digital. Trata-se de saber como
vou estar no jogo digital e com que recursos.
TR – A estratégia tem de estar alinhada
com a visão e o posicionamento da empresa...
PC – O posicionamento da empresa é o
cumprimento daquilo que somos capazes
de prometer aos clientes e isso não pode ser
diferente da estratégia que eu quero prosseguir.
TR – Porque é que as empresas dizem ter
posicionamento se depois não têm mar–
keting?
PC – Criar valor para o mercado não é colocar-me em bicos de pés e dizer que sou a melhor
empresa do mercado. O posicionamento que
uma marca tem no mercado é aquele que o
mercado vê na empresa. A percepção de valor vem de fora para dentro e não de dentro
para fora. Se tiver uma frota de autocarros, e
achar que sou muito bom naquilo que faço
porque fiz uns investimentos no conforto e
no wi-fi, mas depois perceber que tenho os
autocarros vazios, tenho de ter a humildade
suficiente para perceber que não cumpri com
aquilo que são os desígnios do próprio mercado.
TR – Aí há que rever a visão e a estratégia...
PC – Interessa compreender a visão dos outros. Eu não vejo serem feitos muitos estudos
de mercado acerca do posicionamento no setor dos transportes... Imagine a rota Lisboa-Porto em que temos o avião, o comboio, e
o automóvel, todos concorrentes entre si, na
lógica do utente. Todos eles competem no
mesmo mercado. Para eu ganhar o campeonato da rota Lisboa-Porto tenho de pensar
nesta configuração e perceber que os players
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do mercado são estes. Se a TAP pensar que a
Ryanair é o concorrente, engana-se. Porque o
comboio também o é, o Blablacar também o
é, a autoestrada também o é... Por exemplo,
quando estou a desenhar o tarifário para uma
solução destas, temos de pensar quais são as
alternativas. Temos de pensar no preço, na
segurança, na comodidade, na autonomia
como fatores interligados que levam à tomada de decisão... Falta pensar naquilo que
seria o desejo e a necessidade que um cliente
podia retirar de uma melhor oferta de valor.
TR – Hoje o consumidor funciona muito
pela imagem percepcionada, que tem um
peso determinante (por vezes mais do
que a qualidade do próprio produto ou
serviço). Isto é algo que não está refletido
no logótipo da marca...
PC – Isso tem a ver com o posicionamento
e a estratégia. Por exemplo, o fato italiano é
mais caro porque se acha que pode ser mais
caro. O vinho de Bordéus é mais caro porque
se acha que pode ser mais caro. Uma escola
em Londres é mais cara porque se acha que
pode ser mais cara... Poderia aplicar o mesmo
raciocínio à Emirates, Qatar Airlines ou Heatrow Express.
TR – Naturalmente, estes produtos até
podem não ser os melhores...
PC – Se perguntarmos às primeiras dez pessoas que encontrarmos se a Emirates é uma
marca prestigiada, as pessoas vão dizer que
sim. E provavelmente nem todas essas pessoas viajaram nessa companhia. A imagem
que temos acerca das coisas é uma percepção, fator que pode e deve ser trabalhado.
Isto porque muitas vezes essa percepção é
www.transportesemrevista.com

TR – O escolher já não é opção...
PC – Não é opção porque 50% da população mundial está lá. Eu sirvo um mundo, e
por isso tenho de o servir da forma como
ele joga. Sabe que 1/3 das operações de
e-commerce já são efetuadas via mobile? Não
se trata de estar ou não estar, trata-se de saber fazer bem. Evidentemente que há regras
e cuidados. Porque, se por um lado é positivo
eu conseguir comunicar coisas que de outra
forma não conseguiria, por outro lado também há risco. Por exemplo, há detratores da
imagem nas redes sociais que podem causar
efeitos devastadores se a empresa não estiver
à altura de compreender esta nova forma de
interação com o mercado.
TR – E é preciso ter conhecimentos profundos nesse campo...
PC – Muita profundidade. Antes as empresas
anunciavam nas páginas amarelas. Depois,
passamos a fazer brochuras como forma
de apresentarmos a nossa empresa. Depois
passamos a ter sites e agora temos as redes
sociais. E nesta última ferramenta, não expomos apenas a fotografia da empresa e um
descritivo altamente desgastante e cansativo... As pessoas querem ver as coisas a funcionar e saber o que têm a ganhar se optarem
por nós. Querem ouvir os testemunhos e as
experiências dos clientes. Porque hoje em dia,
a vivência e a verdade passaram a ser visuais.
As pessoas precisam de ver e ouvir para sentir
que é verdade. E essa é uma oportunidade
extraordinária para o mundo digital no setor
dos transportes comunicar.
TR – Por isso é que os serviços da Uber
tiveram uma adesão fortíssima no merTR 182 ABRIL 2018
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cado. A experiência é mais agradável do
que a oferta que existia antes...
PC – Parece que foi essa a avaliação do mercado. Na comparação entre serviço, comodidade, rapidez, educação... o preço não é a
única variável. Na discussão com empresas do
setor dos transportes, perde-se muito tempo
a falar da questão do pricing, quando há um
conjunto de parâmetros qualitativos à volta
que interferem na proposta de valor e na
avaliação de uma determinada experiência. É
preciso ser-se coerente mas ter permanentemente uma proposta de valor diferenciadora.
Tem de haver uma razão objetiva para uma
empresa explicar ao seu mercado porque é
que vale a pena adquirir o seu produto ou
serviço.
TR – E isso deve ser feito sempre na ótica
do consumidor e não enquanto o prestador de serviço...
PC – Hoje em dia, mesmo que não tenhamos
a capacidade para avaliar a substância do
produto, temos a nossa percepção e podemos condicionar-nos pela positiva ou pela negativa. E hoje temos a capacidade para gerir
a nossa própria rede social porque temos voz
nas redes sociais. Como referi anteriormente,
é possível deteriorar a imagem de marca nas
redes sociais. Ao contrário dos jornalistas que
têm de ter regras deontológicas na escrita,
nós, enquanto consumidores, temos a liberdade de denegrir a imagem de uma marca

nas redes sociais. Assim, quanto mais verdadeiros, coerentes e consistentes formos, mais
próximos estarmos de ser bem-sucedidos.
TR – Hoje em dia há negócio sem marketing?
PC – É difícil entender essa pergunta porque
o marketing é a gestão da relação com o mercado e a gestão da atividade responsável pela
captação de clientes. E essa é a verdadeira
razão da existência das empresas. Até as empresas monopolistas perceberam que havia
uma série de aprendizagens que não tiveram
no passado, mas que hoje têm de interiorizar.
Com vantagens para todos. Para os clientes,
que têm mais e melhores alternativas. Para
as empresas, que se viram na necessidade de
inovar, diferenciar e aumentarem os índices
da qualidade de serviço.
TR – Qual o futuro das empresas que
estão no mercado e que não utilizam o
marketing estratégico a seu benefício?
PC – Vão ser ultrapassadas. O problema cultural que ainda subsiste, está relacionado
com a palavra Marketing, que ainda assusta
muitas realidades. Que facilmente é confundida com comunicação e criatividade.
TR – O departamento comercial, que
vulgarmente ouvimos falar nas organizações, vai “vender” aquilo que o marketing definiu...

PC – Cada vez percebo menos porque é que
o departamento de marketing e o departamento comercial são duas realidades distintas
nas empresas modernas. Compreendo que
um departamento financeiro tenha uma visão do negócio diferente do departamento
comercial ou de marketing. Mas, ainda hoje,
verificamos em muitas empresas (e grandes)
que o departamento de marketing não é senão o departamento de comunicação. Não se
compreende que Marketing e Vendas sejam
duas realidades separadas e não complementares. Porque é que o marketing e os comerciais não produzem em conjunto a comunicação da empresa? E já agora, com a ajuda
dos próprios clientes, para quem a mesma é
destinada?
O que une Marketing e Vendas tem um
nome: Cliente. E, mais cedo do que tarde,
teremos implementado nas empresas o Departamento do Cliente, que será estratégico
e o mais relevante.
TR – E o que acontece quando as empresas não conhecem o seu cliente e não conseguem segmentar o mercado?
PC – No tempo das “vacas gordas” parece
que daí não vem mal nenhum ao mundo e,
por isso, ninguém se preocupa. Quando se
tem de repensar o negócio porque se começam a perder clientes, é o fim. Se não conhecermos o nosso mercado, a razão porque nos
preferem ou preterem, por quem nos trocam,
a troco de quê, quanto é que isso representa
na economia da empresa, é o fim. Um dos
principais requisitos da liderança moderna
reside em ter uma mentalidade aberta para
perceber o negócio de forma holística. Ainda
há bem pouco tempo, ouvíamos o CEO da
Mercedes referir que os seus principais concorrentes do futuro próximo serão a Tesla,
a Google e a Apple. Porque todos estão a
investir na mobilidade como fator crítico de
sucesso.
Achar que se sabe tudo, porque se soube no
passado, replicando essa sabedoria para o futuro, é errado. Hoje estamos cada vez mais
dependentes daquilo que o mercado acha
que somos e daquilo que provamos ao mercado do que somos capazes.
TR – Consegue identificar ações de mar–
keting nos transportes que utiliza no seu
dia a dia?
PC – Consigo mais facilmente identificar
ações de marketing operacional do que de
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marketing estratégico. Não vejo recursos
suficientes investidos em repensar o modelo de negócio, com base na criação de valor
para os clientes. Como referi anteriormente,
aquando do exemplo com as companhias
aéreas vejo mais preocupação em vender
mais com as novas técnicas de comunicação
digital (up selling e cross selling) do que fomentar relacionamentos fortes com os clientes. Que interessa impactar os clientes com
mensagens que só interessam a quem vende,
se não se preocupam com quem compra? Se
um determinado transporte está atrasado, o
cliente sabe? São-lhe dadas alternativas imediatas?
Também tenho verificado no contacto com
empresários do setor dos transportes, que há
pouca cooperação interpares, por exemplo,
entre empresas que estão em diferentes níveis de complementaridade do próprio negócio da mobilidade. Fala-se muito da questão
da mobilidade que devia ser um exemplo de
complementaridade. Há passos importantes
que se estão a dar nesse sentido, pessoas
muito capazes nas empresas que estão a
olhar o negócio com uma visão aberta e holística... mas há muito para fazer. Há um princípio no marketing estratégico que recomendo sempre aos meus clientes: ter humildade.
Isto é, não ter certeza rigorosamente de coisa
nenhuma sobre o dia de amanhã e sobretudo sobre aquilo a que se chama o médio e
longo prazo, pois amanhã o mercado ensina-nos que estávamos errados. Veja o caso da
VW ou mais recentemente do Facebook e da
empresa que gerou a total desconfiança na
gestão de dados dos clientes, a Cambridge
Analytica, que há dois meses era um negócio próspero como poucos e, sabemos agora
que acaba de encerrar.
TR – O transporte e a mobilidade são ou
podem ser sedutores para o cliente?
PC – Claro que sim. Por exemplo, o Tuc-tuc
fez a sua diferenciação e há pessoas que pagam para ter aquela experiência. Há destinos
e rotas específicas que determinados transportes podiam explorar de forma diferenciadora. A integração da mobilidade, comboio
ou barco-metro-autocarro é essencial para
fomentar uma boa proposta de valor.
TR – Não acha estranho não existirem
propostas de valor por parte de empresas
de transporte ou serviços de mobilidade?
PC – Gostava de ver o setor a preocupar-se
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mais com estas temáticas, em que todos terão de investir ou ceder um pouco para criar
valências competitivas. Foi assim na saúde, na
farmácia, no ensino, e em todos os setores do
consumo. Já reparou no setor dos correios?
Os postais e os selos podem baixar de preço mas as pessoas vão continuar a mandar
emails e a corresponder-se por sms, Whats–
app, etc... É um negócio, como tantos outros
que precisa ser repensado pela diferenciação.
Vejo um trabalho bastante apurado no setor
dos transportes de carga, que também operam com clientes muto exigentes. Os índices
de qualidade de serviço são fundamentais
para assegurar a fidelização de clientes, e isso
pode representar milhares ou milhões de euros de benefício para a empresa. Basta pensar
no que custa compensar a perda de um grande cliente para se perceber que estas empresas têm de estar orientadas para o mercado.
E ainda bem que assim é.

TR – Mas é estranho um setor que presta
serviços a um mercado alargadíssimo não
bater à porta de potenciais passageiros...
PC – Mas devia e há imensas oportunidades
daí decorrentes. As pessoas e as empresas
clientes querem boas soluções. Dado que o
mercado é muito incerto e volátil, não se trata
de saber se quero ou se gosto. A incerteza
permanente remete para a necessidade de
estar sempre atento e de procurar incessantemente melhorar e inovar.
TR – O professor Pedro Celeste dá formação a cerca de 1.500 pessoas por ano,
entre conferências para empresas na sua
atividade de consultoria e formação para
Executivos na Universidade Católica. É
www.transportesemrevista.com

frequente cruzar-se com participantes ligados à área da mobilidade?
PC – Tive a felicidade de poder participar no
Congresso da Transportes em Revista, que
muito me satisfez e honrou. De facto, cada
vez há mais executivos com quem me cruzo e
que pertencem ao setor dos transportes e fico
feliz com isso. Ainda assim, aquilo que une
as várias pessoas que vejo interessadas não
é apenas o marketing, mas sim a gestão moderna da organização como um todo, onde
obviamente o marketing é uma peça crucial
desse puzzle. Há um mundo inteiro por descobrir na área dos transportes e que tem de
ser trabalhado.
TR – E haverá um mundo inteiro dos
transportes na área do marketing. Tem
essa sensação?
PC – Tenho a certeza absoluta. E isso significa
voltar à pergunta de partida, que é: o que estamos realmente a vender? É que o conceito
de mobilidade está intimamente relacionado
com tempo e a qualidade do mesmo. Desde a Revolução Industrial que fomos ensinados a dar valor ao dinheiro e que esse era o
motor de organização de vida... mas hoje é
o tempo. A autonomia, a independência e
a capacidade de decisão têm cada vez mais
em atenção o tempo. E ganhará o mercado
quem souber ocupar o tempo de cada cliente
na sua relação com a mobilidade.
TR – O consumidor é ditador. Como explica estas suas palavras?
PC – Significa que, entre várias alternativas,
decide sempre pela que mais lhe convém, em
cada momento. É assim no supermercado,
na banca, quando quer ver um filme, ir de
férias ou quando precisa de se deslocar de
um ponto para outro. Recuperando o exemplo da Uber, compreendo a luta de classes
dos taxistas perante alguém que entra na
atividade sem pedir licença, constituindo-se
como um concorrente imediato. Mas, como
os factos vieram a comprovar, a situação não
se resolve com os tristes episódios a que assistimos porque o consumidor não quer saber da luta de classes. Ele quer uma coisa
muito simples: deslocar-se do ponto A para
o ponto B. E fá-lo com quem lhe assegura
melhores condições de transporte, qualidade
de serviço, preço e comodidade. Felizmente,
hoje estamos a conhecer uma reação positiva
por parte dos táxis, percebendo isto mesmo.
É um bom sinal!
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Os transportes públicos e as pessoas: podemos
viver sem carros?

D

ado o seu interesse para a nossa reflexão sobre ‘que transportes públicos
deveríamos ter em Portugal’, numa
altura em que tanto se fala do tema a propósito da contratualização dos serviços, vou analisar as principais conclusões de um recente inquérito promovido pela DECO aos utilizadores
de transportes públicos das cidades de Lisboa,
Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Setúbal.
Uma das principais conclusões do inquérito,
é a de que as pessoas não utilizam mais os
transportes públicos porque eles não respondem, no essencial, às suas necessidades de
mobilidade. E dão o exemplo de uma família
que faz o percurso casa-trabalho-casa passando pela escola para deixar e trazer os filhos.
Têm de utilizar o seu carro particular porque
os transportes públicos não lhes permite fazer
este percurso em tempo útil.
Esta questão das necessidades de mobilidade
das populações e a resposta que os transportes públicos têm para dar é muito interessante
e muitas vezes deficientemente analisada.
Em primeiro lugar, o transporte público (TP)
não se substitui integralmente ao transporte
individual (TI), isto é, o TI tem e terá sempre
muitas vantagens relativamente ao TP, designadamente no que se refere ao conforto e à
flexibilidade no seu uso.
Costumo até dizer que o transporte individual,
em muitas situações, é imbatível, quando se
compara com o transporte público.
Por outro lado, e por definição, os transportes públicos dificilmente resolverão sempre e
de forma satisfatória, todas as nossas necessidades de mobilidade. Não podemos ter um
sistema de transportes moldado, construído a
pensar em todos e em cada um dos cidadãos.
Por isso, esta comparação direta que é feita
entre TP e TI sobre quem responde melhor às
necessidades de mobilidade é falaciosa. Até
porque esta comparação tem sempre como
referência-padrão o automóvel particular.
No inquérito a que fizemos referência, quase
80% dos inquiridos diz que usa o TI em detrimento do TP porque “as soluções (de transporte público) existentes nas suas cidades não
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respondem de todo às necessidades que têm
para se deslocarem diariamente”, e também
porque não há “uma rede de transportes públicos que supra necessidades reais”.
A resposta das pessoas está obviamente condicionada à expetativa que foi criada relativamente à satisfação das necessidades de mobilidade tendo como exemplo a resposta que a
utilização do carro particular nos dá. Assim, o
transporte público perderá sempre.
Mas terá de ser necessariamente assim?
Tendo em conta os bons exemplos com bons
resultados que muitas cidades e regiões da Europa e fora da Europa nos dão, sou tentado
a responder esperançosamente que não, não
tem que ser necessariamente assim.
A este propósito, olhemos para outra conclusão interessante do inquérito: “a opção pelo
meio de transporte é decidida a partir de fatores como a duração da viagem, o custo e o
conforto, por esta ordem, e que para a opção
pelo automóvel concorrem o tempo usado
na deslocação, a flexibilidade, o conforto e o
custo”.
O fator mais importante para as pessoas e que
é decisivo para a escolha entre TP e TI é a duração/tempo usado na viagem.
Aqui o transporte público pode ser competitivo e ter até melhores performances que o
carro particular. Basta que se criem condições
www.transportesemrevista.com

mais favoráveis de circulação para o transporte
público, reforçando os constrangimentos para
o uso do transporte individual (vias dedicadas
para o TP versus redução do espaço para o TI;
agravamento dos custos de estacionamento,
etc.).
Naturalmente que, a par destas iniciativas,
teremos de ter um sistema de transportes
públicos organizado, integrado e que funcione, dando aos seus utilizadores, frequência,
fiabilidade e segurança. É que, neste mesmo
inquérito, as falhas e os atrasos dos transportes públicos são um dos fatores determinantes
para a opção de mobilidade das pessoas recair
no automóvel particular.
Mas este trabalho da DECO termina com uma
nota de esperança: de entre os cidadãos inquiridos utilizadores de carro, “cerca de 85%
estariam disponíveis para abandonar o transporte individual, caso houvesse uma articulação maior entre os transportes públicos e as
suas necessidades”.
Por isso, continuo sem saber porque tardam
em ser aplicadas em Portugal soluções que
foram usadas em muitos países e com muito
sucesso.
Mas uma coisa eu sei:
A contratualização não é a panaceia de todos
os males, nem a solução para tudo aquilo que
ainda não foi feito.
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TAP com resultados positivos

Lucros da companhia aérea podem ser acima de 10M€
O presidente do Grupo Barraqueiro, Humberto Pedrosa, adiantou que os lucros do grupo
TAP poderão ser acima dos dez milhões de
euros. O Grupo Barraqueiro é acionista da
TAP, detendo 45% da transportara aérea nacional.
Embora as contas ainda não estejam fechadas, Humberto Pedrosa disse, em declarações
ao Jornal de Negócios, que “os resultados serão positivos, bons. Não vamos perder dinheiro”. Em fevereiro, numa entrevista ao mesmo
jornal, Humberto Pedrosa garantia que o
grupo TAP tinha saído do vermelho em 2017,

mesmo com o impacto negativo da operação
de manutenção no Brasil. No ano passado, a
empresa faturou três mil milhões de euros e a
dívida baixou de mais de mil milhões de euros
para menos de 700 milhões. Em 2017, o número de passageiros da TAP cresceu 22% e as
receitas aumentaram face a 2016 num valor
de 2.242 milhões de euros.
Atualmente, o Estado detém 50% da transportadora aérea nacional, enquanto os privados, através da Atlantic Gateway (do qual faz
parte o Grupo Barraqueiro) possuem 45% e
os trabalhadores do grupo 5%.

Desde 31 de março

Formação de pilotos

Sevenair Academy forma
pilotos dos EAU

Lufthansa voa da Madeira
para Munique

A Sevenair Academy assinou um acordo de parceria com
a Alpha Aviation Academy (AAA), empresa sedeada nos
Emiratos Árabes Unidos (EAU), e parte integrante do grupo Air Arabia. A empresa portuguesa reforça assim a sua
posição no ensino internacional de aviação através da
formação de cadetes da AAA, no âmbito da licença MPL
– Multi Pilot License. A empresa nacional explica que “a
fase teórica, e de simulador, será efetuada nas instalações
da AAA em Sharjah, nos EAU, e a parte core (fase de
voo) do curso será assegurada em Cascais (Aeródromo
de Tires) pela Sevenair Academy”. O primeiro curso teve
início em março. A Sevenair Academy anunciou ainda a
contratação de “seis quadros especializados para se dedicarem a esta operação”, assim como “um conjunto de investimentos”, na qual estão incluídos “dez novos aviões,
num investimento global de um milhão e meio de euros”.

A Lufthansa começou a voar diretamente entre a ilha da Madeira e a cidade de Munique, na Alemanha. Desde o dia 31 de março, a companhia aérea faz voos semanais entre os dois destinos, complementando
o voo semanal já existente entre a Região Autónoma e Frankfurt. Patrick
Borg Hedley, diretor-geral de Vendas em Portugal, afirma que “os nossos
clientes irão ter à sua disposição dois voos semanais para a Alemanha e
daí para todo o mundo”. Em comunicado, a Lufthansa informa que o
voo “LH2654 parte da metrópole bávara todos os sábados em direção ao
Funchal, onde aterra ao meio dia. O voo de regresso, LH2655, parte às
12h55 da Madeira e aterra em Munique ao final da tarde”. Ambos os voos
são operados por Airbus A321. Duarte Ferreira, diretor dos Aeroportos da
Madeira, sublinha que “esta nova ligação da Lufthansa ao Aeroporto da
Madeira demonstra a aposta que a companhia e o Grupo Star Alliance
estão a fazer no nosso destino. Trata-se de um momento de celebração
com mais uma possibilidade de conectividade da Madeira ao mundo e do
mundo ao Melhor Destino Insular do Mundo”.

Wi-Fi

Emirates disponibilizou mais de 1 milhão de ligações
A Emirates estabeleceu um novo recorde, com
mais de um milhão de ligações wi-fi feitas a
bordo dos seus voos. Durante o mês de março, 1.037.016 clientes da Emirates ligaram-se à
internet durante o voo. Segundo a companhia
aérea, “as ligações foram feitas principalmente através de dispositivos móveis, com mais de
94% dos usuários conectados através de um
smartphone – as conexões através de um telemóvel iOS foram duas vezes mais do que as que
foram feitas com um Android – e cerca de 2%
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com um tablet. As restantes ligações foram feitas com laptops e outros dispositivos”.
A conectividade wi-fi está disponível em mais de
98% da frota da Emirates, incluindo todos os
A380, 777-300ER e 777-200LRs. Os passageiros
em todas as classes de cabine recebem 20MB
de dados de wi-fi gratuitos. Os membros Emirates Skywards desfrutam de benefícios especiais,
dependendo do nível de afiliação e da classe de
viagem, incluindo acesso wi-fi quando viajam na
Primeira Classe ou Classe Executiva.
www.transportesemrevista.com
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Ponta de lança

P

ortugal e Espanha fizeram um acordo para criar condições de teste de
veículos autónomos.
O objetivo é transformar a Península Ibérica numa das áreas mais inovadoras para
o teste e implementação da automação na
mobilidade. O acordo surge no seguimento de uma carta de intenções assinada em
Roma por vários países europeus, entre os
quais Portugal, para levar a cabo experiências de “grande escala” com veículos autónomos.
O plano ibérico implica a abertura de dois
corredores onde os veículos poderão circular a par com veículos com condutor, um
entre Porto e Vigo e outro entre Évora e
Mérida, que vão funcionar como um centro tecnológico neutral para a indústria, os
centros de investigação, a academia e outros agentes que queiram testar e avaliar
tecnologias inovadoras de mobilidade.
O plano de trabalhos começa por avaliar as
tecnologias existentes e emergentes nesta
área, analisar as oportunidades e externalidades positivas do desenvolvimento dos
veículos autónomos, promover o seu uso
otimizando os impactos na mobilidade,
com particular tónica na segurança rodoviária, na gestão eficiente do tráfego, na
inovação e nos impactos ambientais positivos; sensibilizar o público para o assunto,
promover o conhecimento e a partilha de
experiências, estabelecer uma partilha de
dados relativos às estradas e ao trânsito e
desenvolver políticas e legislação coordenadas na matéria. Depois do trabalho técnico serão dados os primeiros passos no
terreno.
Cascais pode dizer que em Portugal é um
ponta de lança nesta experiência Ibérica,
tal como Viseu. Não deixa de ser interessante que possamos aportar a este projeto
Ibérico a experiência de duas cidades geográfica, demográfica e economicamente
muito diferentes. Temos trabalhado para
colocar Cascais entre as ‘cidades inteligentes’ mais avançadas da Europa. Foi com
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esse mandato que, só este ano, já estive
na CES, a maior feira de tecnologia do
mundo, na MIPIM, em Cannes, onde se
reuniram os maiores players do setor imobiliário, para falar de urbanismo e desenvolvimento sustentável e que fui a Viena
receber, em nome de Cascais, o prémio
mundial de inovação digital das Nações
Unidas, pela aplicação City Points, criada
pela Câmara de Cascais. Foi a primeira vez
que uma autarquia recebeu esta distinção.
O desenvolvimento e utilização de veículos
autónomos, integrado no MobiCascais, é o
next step, equiparando o município a uma
qualquer grande cidade norte-americana.
Defendo que é o cidadão que lidera a
transformação, não andamos a fazer apps

e inovações tecnológicas só pela tecnologia, fazemo-las porque queremos melhorar a vida dos cidadãos. E, neste processo,
juntamo-nos com os melhores no país para
desenvolver mais e com mais qualidade.
No caso dos veículos autónomos temos
um parceiro português da região de Coimbra. O primeiro circuito a ser testado será
dentro de um complexo municipal multiserviços, na Adroana, que permite fazer a
circulação entre os vários edifícios, como
se estivesse a fazer o normal transporte
dos funcionários, mas sem utilização das
vias públicas.
Depois do último acidente com o autónomo da Uber que atropelou mortalmente o
www.transportesemrevista.com

ciclista nos EUA estamos muito mais alerta.
Temos consciência que a sociedade hoje é
praticamente intolerante a estas falhas. Se
o teste dentro das instalações correr bem,
até final deste ano o nosso compromisso é
ter um troço a unir São João e Carcavelos
totalmente feito em autocarro autónomo.
Teremos passageiros reais a usufruir deste
veículo.
Nesta fase serão envolvidas as entidades
oficiais que tutelam esta área, nomeadamente o Instituto da Mobilidade e dos
Transportes e a Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária.
Em maio, Cascais vai também proporcionar uma demonstração inédita em Portugal de um veículo autónomo de nível 5 (o
mais elevado, em que a autonomia é total
e o veículo circula sem condutor), numa
organização da World Shopper Conference Iberian 2018.
O veículo usado será um autocarro da empresa francesa Navya, 100% elétrico e capaz de transportar até 15 pessoas (quatro
das quais de pé) a uma média de 25 km/h.
A circulação será feita numa rua fechada,
junto ao centro de congressos do Estoril,
pelo que não é preciso uma licença. A Navya já tem vários veículos em circulação
em cidades como Lyon, junto ao rio, ou
no aeroporto de Christchurch, na Nova Zelândia.
Soubemos recentemente, através de um
estudo da DECO, que o automóvel é o
meio de transporte mais utilizado pelos
portugueses, que justificam a escolha com
as muitas falhas dos transportes públicos,
pese todas as políticas para incentivar outros meios de locomoção, os impactos pessoais e ambientais.
85% deles deixariam o carro se a alternativa lhes facilitasse a vida. Os veículos autónomos, com o grau de planeamento que
permitem, e a margem de aleatoriedade
que cortam, serão uma solução importante para a melhoria da nossa qualidade de
vida.
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Paulo Humanes – Grupo PTV

«A forma como agimos e nos
movemos dentro das cidades
vai mudar completamente»
O Grupo PTV é líder mundial
no fornecimento de software
para planeamento e gestão
de tráfego, logística
e transportes.
Um dos seus principais
gestores é o português
Paulo Humanes,
responsável pela área
de “Global Stategic Business
Development”.
Nesta entrevista
à Transportes
em Revista, o especialista
revela que a mobilidade
nas cidades vai mudar
drasticamente,
e que o futuro reserva-nos
um ecossistema
entre cidades, veículos,
modelos de negócio
e tecnologia.
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TR – Qual a atividade da empresa e em que
áreas atua? Qual é o mercado a que se destinam os vossos produtos e serviços?
PH – O slogan da PTV é “The Mind of Movement” e costumamos dizer que planeamos e
otimizamos tudo o que move pessoas e bens no
mundo inteiro. A nossa área de atividade é, basicamente, no setor da mobilidade e da logística.
Trabalhamos com praticamente todos os agentes que operam nestes setores, desde os estudantes de investigação até aos governos e organizações intergovernamentais, como o Banco
Mundial ou a Bloomberg Philanthropies, na procura de soluções para a mobilidade e logística.

TR – Desde sempre a PTV inovou e desenvolveu tecnologias e software ligados ao
mercado da mobilidade e tráfego. Isso
obrigou ao conhecimento profundo de
uma realidade muito diversificada e dinâmica. Como acompanham essa dinâmica
que tem influência direta nos serviços que
prestam?
PH – No dia a dia estamos em contacto permanente com os nossos clientes e parceiros.
Essa vertente é extremamente importante para
que estejamos ligados ao que está a acontecer.
Mas a PTV também tem um papel importante a desempenhar na formação de opiniões.
Por exemplo, estamos envolvidos com o ITF –
International Transport Fórum, no sentido de
tentar entender quais são as tendências e aspirações políticas de uma forma global e saber
como é que isso pode influenciar a mobilidade
e a logística. A partir daqui tentamos desenvolver ferramentas que permitam concretizar as
ideias que surjam e aplicá-las a uma realidade
atual e futura. Fazemos isso a todos os níveis.
Entender quais são as necessidades e utilizar
as nossas plataformas tecnológicas para encontrar soluções. Mas a PTV não desenvolve
soluções, aquilo que faz é criar ferramentas de
software para que outros possam tomar decisões baseadas em factos e informação.

TR – Quantos colaboradores, em que mercados estão presentes e qual o volume de
faturação anual?
PH – Neste momento a PTV tem 800 trabalhadores no mundo inteiro. Estamos representados
em 128 países e possuímos escritórios em 21. A
faturação da empresa é de cerca de 100 milhões
de euros anuais.

TR – E quais são as necessidades que os
gestores das cidades têm atualmente?
PH – Há dois ou três pontos que são importantes. O tema da mobilidade está a evoluir muito
e rapidamente. Neste momento, as cidades têm
dificuldades em perceber se os investimentos e
as intervenções que querem fazer são ou não
rentáveis a longo prazo. Ao nível da gestão de

José Monteiro Limão
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Transportes em Revista (TR) – Qual a origem
da PTV?
Paulo Humanes (PH) – A PTV é um spin-off do
Instituto de Tecnologia de Karlsrhue, na Alemanha, e que foi formado em 1979. Essencialmente, foi criada por um grupo de estudantes de
doutoramento que começaram a utilizar computadores para otimização de rotas e no desenvolvimento de redes de transportes nas cidades.
Portanto, é uma empresa que em 2019 irá fazer
40 anos.
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As marcas vão deixar
de vender veículos para
passarem a vender
quilómetros. Este
ecossistema não funciona
sem as cidades.

EM FOCO

investimentos é importante pensar se vale a
pena ou não investir, quanto investir e quando
se irá ter o retorno do investimento. Por outro
lado, é preciso entender se dentro de uma cidade se desenvolvem parâmetros de funcionamento ou se se faz uma regulação bem forte.
Quando há disrupções nas cidades estas têm
de tomar decisões. Será que é bom ou não?
Será que causa problemas? Se causar, entra-se
nas questões da regulamentação e quando isso
acontece, de certa forma, estrangula-se o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento de novas ideias. Tem de existir um cuidado
muito grande na tomada de decisões.
TR – E como se conjugam as componentes
políticas e operacionais?
PH – Essa é uma das áreas em que mais trabalhamos, porque os ciclos políticos têm, em
média, quatro ou cinco anos, portanto o impacto tem de ser rápido. Muitas das nossas soluções estão focadas não só no planeamento
estratégico como também na otimização dos
sistemas que já existem. Os políticos têm de
entender que é possível aproveitar melhor o
que já existe ao invés de apostar em novas infraestruturas. Mas também percebemos que é
preciso demonstrar que se está a fazer algum
investimento. As nossas ferramentas permitem que se alcance este equilíbrio entre a parte técnica e política e podem demonstrar quais
são os impactos da mobilidade de uma forma
global, por exemplo, ao nível da qualidade do
ar, do ruído, consumo energético, etc.

TR – Entretanto a PTV foi adquirida pelo
grupo Porsche. Na sua opinião quais foi
foram as razões que levaram este grupo a
adquirir a PTV?
PH – A principal razão é que os construtores
automóveis já se aperceberam que a mobilidade está a mudar e que há uma alteração na
forma como vendem os seus produtos e serviços. Atualmente, fala-se muito que as marcas
vão deixar de vender veículos para passarem
a vender quilómetros. Este ecossistema não
funciona sem as cidades. E, no passado, a PTV
sempre esteve mais envolvida com as cidades
do que com os construtores automóveis. Portanto, a Porsche S.E, que é a holding, sentiu
a necessidade de se envolver mais na área do
“Mobility as a Service” e comprar a PTV. Mas
não fomos incluídos diretamente no Grupo
Volkswagen, porque a PTV tem um papel não

As cidades estão
num período de
completa revolução.
Essa mudança está
muito baseada
na componente
tecnológica.
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só tecnológico como também estratégico na
forma como o grupo se relaciona e negoceia
com as cidades.
TR – Qual é a visão da PTV para as cidades e as tendências que identificam na sua
transformação?
PH – As cidades estão num período de completa revolução. Essa mudança está muito
baseada na componente tecnológica. Não
acredito que exista uma grande alteração dos
sistemas existentes, mas estes estarão focalizados em três vertentes: eletrificação, economia
da partilha e conectividade. As cidades são
organismos caóticos mas dinâmicos, e dentro
delas vão encontrar-se opções e ideias que irão
permitir a otimização de sistemas que neste
momento julgamos não serem rentáveis ou
aplicáveis. Mas vão ser.
O consumidor/utilizador vai ter um papel fundamental no desenvolvimento destas ideias,
porque a forma como agimos e nos movemos
dentro das cidades vai mudar completamente.
Penso que no futuro existirá um ecossistema
entre as cidades, veículos, modelos de negócio
e tecnologia. Hoje, com os dados e a tecnologia disponível, conseguimos saber onde é que
as pessoas estão e quais são os perfis da oferta. Isso irá permitir-nos otimizar sistemas que
nunca julgámos que pudessem ser otimizados.
Só que no passado não tínhamos a informação que agora conseguimos ter.
TR – As cidades inteligentes serão uma
realidade incontornável?
PH – Penso que sim, mas não acredito que o
conceito de smart cities tenha apenas como
base a tecnologia. Julgo que serão cidades
inteligentes no sentido que têm um objetivo.
Em França já não querem utilizar este termo,
mas sim cidades sustentáveis.
TR – A importância dos dados gerados
numa cidade são um instrumento para
uma gestão mais rigorosa e otimizada.
Mas serão os dados o negócio do futuro?
PH – Acho que não. Os dados por si só não
trazem nada e podem dar-nos conclusões que
não são úteis. Se não forem aplicados e transformados em informação não servem para
nada. Importante é saber como é que esses
dados nos podem trazer benefícios e valor
acrescentado. Muitas vezes o que fazemos na
PTV é transformar esses dados em inteligência.
Por exemplo, fizemos isso no Dubai, onde o
automóvel era “rei” e existiam cerca de dez a
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12 faixas nas ruas para permitir o escoamento do tráfego. Os dados que foram recolhidos
em termos de segurança rodoviária, ambiente,
acessibilidade, entre outros, permitiu que se
parasse com essas políticas e fosse criado um
sistema de transportes integrado que hoje é
um enorme sucesso.

No futuro existirá
um ecossistema entre
as cidades, veículos,
modelos de negócio
e tecnologia.

TR – Mas os dados que são transformados
em inteligência nos territórios, juntamente com a tecnologia, estão a transformar a
mobilidade e a forma de prestar serviços.
Quais são os pilares que estão a permitir
esta transformação progressiva da mobilidade?
PH – Como já disse são a conectividade, a partilha e a eletrificação. Posteriormente, segue-se a
automação. Mas este pilar vai levar tempo e ter
desafios relativamente grandes. Para mim, será
nesta ordem. Hoje em dia, percebemos que os
operadores de mobilidade se movem nesta direção: dão informação, têm conectividade, permitem viagens intermodais e começam a apostar na eletrificação. A automação surge, por
enquanto, em último, pois ainda conseguimos
fazer tudo sem esta ferramenta. Mas, no futuro
trará outras eficiências ao sistema...
TR – A mobilidade é cada vez mais um serviço? De que forma?
PH – A mobilidade é um serviço porque tem
de ser um serviço. As cidades são sistemas
vivos e a mobilidade tem de ser parte desse
sistema. Não faz sentido usarmos a mesma
forma de transporte durante todo o dia dentro
da cidade. Fará sentido, por exemplo, de manhã, a mobilidade ser focada numa ótica de
redução de tempo, mas em períodos menos
movimentados deve ser orientada para a sustentabilidade e redução de emissões. A cidade
é como um ser vivo e por isso não se pode dar
apenas um sistema de mobilidade às pessoas.
TR – São os consumidores da mobilidade
que determinam a oferta?
PH – Sim. É importante compararmos, em termos da competitividade, a eficiência dos sistemas mas também o conforto e a combinação
de serviços. Cada vez mais vão ser os consumidores a fazer essa mudança.
TR – Um dos agentes da mobilidade que
mais rápido percebeu essa mudança foi o
automóvel. Quais são as principais linhas
de posicionamento que o automóvel está
a desenvolver?
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PH – Exato. E aí sim, a automação terá um papel muito importante.

PH – Há pouco referi que os construtores de
automóveis querem deixar de vender veículos
para começarem a vender quilómetros. Daí ser
importante estar presente no desenvolvimento
da mobilidade como um serviço. O problema
hoje em dia é que adquirimos um automóvel
com uma função (por exemplo grande e espaçoso) mas essa função só será usada uma
vez por ano (quando vamos de férias)... isso
não faz sentido na maior parte das viagens. O
automóvel é o bem mais mal utilizado. Em média, usamos o carro cerca de 50 minutos por
dia. Isto quer dizer que está parado mais de
23 horas... e parado a ocupar espaço dentro
das cidades. A eficiência de termos diferentes
serviços para diferentes necessidades torna-se
muito mais atrativo.
TR – Ou seja, o futuro do automóvel não
passará pela venda de veículos mas pelos
serviços que este pode fazer...
www.transportesemrevista.com

TR – Essa transformação também será aplicada ao transporte público coletivo?
PH – Absolutamente. É importante entender
que os transportes públicos vão desempenhar
um papel essencial nas cidades. Não se pode
pensar numa cidade sem transporte público.
Todos os sistemas de mobilidade individual ou
semi-individual têm de funcionar em conexão como uma espinha dorsal de transporte
público. Essa será a principal diferença. Será
preciso coordenar, em termos de sistemas, a
integração de diferentes modos de transporte.
Mas para isso é preciso coordenação, bilhética
integrada e que seja uma experiência positiva
para o utilizador. Na minha opinião, os construtores de automóveis já entendem que este
será o sistema em que têm de trabalhar, não
de forma isolada, mas coordenada.
TR – Pode o sistema de transportes públicos alterar-se ou adaptar-se face à oferta
que hoje existe com horários, redes e percursos fixos?
PH – Haverá um mix. É necessário que haja
uma espinha dorsal de transporte público
(fixa e de alta capacidade) e depois ter serviços complementares em torno do serviço e da
rede principal do sistema.
TR – E isso retiraria automóveis à cidade?
PH – Claro que sim. Por exemplo, no estudo
da PTV para a cidade de Lisboa, concluímos
que se reduziria em 2/3 o número de automó49
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veis unicamente pela substituição de veículos
particulares por veículos (táxibus) de quatro
pessoas.
TR – Os transportes convencionais vão
perder, no futuro, quota de mercado?
PH – Não necessariamente. Depende como
as coisas sejam desenvolvidas com a inclusão de uma espinha dorsal de transporte
público urbano. Os veículos serão diferentes... porque para diferentes necessidades
precisamos de diferentes veículos. Será mais
rápido fazer um transbordo de um veículo
de oito ou 16 pessoas, do que o fazer num
veículo de 80 pessoas com uma só porta. Os
veículos podem ser diferentes mas não terão necessariamente diferentes funções. Por
outro lado, é possível que o sistema seja, no
futuro, mais fragmentado, mas será sempre
necessário uma espinha dorsal de transporte
público.
TR – Os operadores de transporte rodoviário terão de alterar a configuração dos
seus veículos e diversificar a oferta...
PH – Sim, na minha opinião terão de se
diversificar. E aí, também alguns construtores automóveis vão entrar em competição
com os provedores de mobilidade. Pode ser
que se formem parcerias... mas a realidade
é que os construtores de automóveis querem eles mesmos oferecer estes serviços. E
não nos esqueçamos que os provedores de
mobilidade estão dependentes dos construtores de automóveis. Numa outra perspetiva, também as companhias e empresas
que estão dependentes dos construtores
automóveis percebem que as coisas estão
mudar e que precisam de se adaptar a essa
mudança.

TR – Nesta onda de tecnologia e transformação que estamos a assistir no setor dos
transportes, qual é o elo mais fraco?
PH – É o automóvel... porque além de constituir um elemento de mobilidade, o automóvel
ainda representa o status quo, a flexibilidade
de deslocação imediata quando precisamos.
Esse vai ser o maior desafio. Mas as novas
gerações estão a mudar... e, por vezes, não
compreendemos que estão a mudar. Hoje em
dia, as gerações mais novas preferem ter um
telemóvel do que um automóvel. Temos de
perceber que as necessidades mudaram. Eu
acredito que o meu filho, com quatro anos,
nunca terá carta de condução quando cres-

TR – A tecnologia, a conectividade, a automação, a disrupção que estamos a assistir, poderá ser uma solução aos problemas
de mobilidade de cidades e aglomerados
com baixa densidade populacional?
PH – Eu acho que sim. Desde que seja eficaz,
o sistema de mobilidade resulta em qualquer
aglomerado. Se pensarmos na eficácia, temos
de pensar igualmente no custo... os sistemas
vão tornar-se relativamente mais baratos...
claro que não haverá o mesmo nível de serviço no meio rural ou numa grande cidade.

A cidade é como
um ser vivo
e por isso não
se pode dar apenas
um sistema
de mobilidade
às pessoas.

Os tempos de espera serão inevitavelmente
diferentes.
TR – Será que a automação ainda será
aplicada aos automóveis e aos autocarros
na atual geração?
PH – Para sermos honestos, a automação já
existe e funciona muito bem. O problema
é toda a incerteza em relação ao funcionamento de diversos sistemas. Em termos de
tecnologia, está tudo pronto... falta entender
como se faz essa introdução nos sistemas. O
mais difícil é misturar sistemas autónomos e
não-autónomos, porque se de um momento
para o outro alterássemos por completo um
sistema por outro, seria fácil. Dada essa impossibilidade, a introdução tem de ser feita
de forma gradual e com alguns cuidados.

TR – O que vai acontecer é que as empresas, nomeadamente de distribuição, vão
começar a internalizar essas necessidades
intrínsecas ao seu funcionamento...
PH – Exatamente.
TR – Mas isso é concorrência pura ao setor
do automóvel...
PH – Claro, e cada vez mais vemos novos intervenientes neste paradigma, como é o caso
da Tesla, da Uber, da Google, que já desenvolvem, testam e fabricam os próprios veículos. Nesta perspetiva, os construtores de automóveis terão de reagir para se adaptarem a
esta nova realidade.
50

cer. As necessidades mudaram e vão mudar
cada vez mais.
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Internet of Transportation

ITS-Portugal debateu futuro
das tecnologias de mobilidade
A agregação e a partilha de dados é o próximo passo para as entidades e empresas ligadas
à mobilidade. O sharing, é também aqui a palavra-chave de toda uma rede de sistemas
que se querem a uma escala cada vez maior. Trabalhar em conjunto, sem receio do (inevitável)
concorrente, e sempre com um objetivo: garantir serviços de mobilidade focados imperativamente
nas pessoas.
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O ITS-PORTUGAL REALIZOU, no passado mês
de abril, o Seminário Internet of Transportation (IoTr) onde foi discutida a importância da
agregação e partilha de dados sobre plataformas de mobilidade à escala intermunicipal.
Dividido em três sessões, o seminário reuniu
um conjunto de oradores de diversas áreas,
entidades e setores, cobrindo de forma transversal todos os elos do sistema da mobilidade.
A primeira sessão contou com a intervenção
de Pedro Barradas, da DG-Move (via Skype) e
de Ricardo Tiago, do IMT, e discutiu o “Regulamento Delegado 2017/1926 sobre viagens
multimodais”. O regulamento da Comissão
Europeia tem um cronograma ambicioso – os
primeiros dados deverão estar disponíveis até
1 de dezembro de 2019, e os últimos até 1
de dezembro de 2023 – para determinar a
criação de um National Access Point (NAP),
definindo a forma como deve ser garantida a
acessibilidade, o intercâmbio e a reutilização
de dados de viagem e de tráfego, estáticos e
dinâmicos.
Pedro Barradas sublinhou que um dos primeiros passos a seguir, e com impacto na componente da digitalização da infraestrutura
física, será alterar esta mesma infraestrutura
«à custa de uma infraestrutura virtual,
digitalizada, que acrescenta dimensões
à realidade de transporte e muito valor.
Esta infraestrutura, acreditamos que traga muitos benefícios ao nível do impacto
ambiental, da segurança rodoviária e ao
nível da eficácia e da eficiência dos diversos sistemas que têm de se interligar
e complementar». O responsável da DG-Move frisou ainda que «temos de começar
por aqui, pelos dados. A sustentabilidade
vem à medida que é possível, tendo esta
visão que há um caminho a percorrer».
A segunda sessão do IoTr teve as presenças
de João Carlos Silva, da IP – Infraestruturas de
Portugal e de Pedro de Jesus, da CP – Comboios de Portugal. Do ponto de vista da infraestrutura e da lógica do operador, foram
discutidos os serviços colaborativos das diferentes entidades e do seu papel no sistema.
Os serviços colaborativos nos transportes
desafiam a oferta de serviços de mobilidade
envolvendo múltiplos operadores de forma
transparente para os utilizadores num quadro
coordenado de gestão, partilha e rentabilização de recursos. Deste modo, a perspetiva coABRIL 2018 TR 182

laborativa de oferta de serviços das múltiplas
entidades, com as suas infraestruturas tecnológicas e cultura de processos e modelos
de dados, requer uma partilha estruturada e
coordenada na oferta dos tais serviços colaborativos de mobilidade em que o cidadão
não necessite de se aperceber da mudança
de operador.
Nesta segunda sessão, moderada por José
Monteiro Limão, diretor da Transportes em
Revista, houve ainda espaço para um debate
em mesa redonda, com as participações de
Óscar Rodrigues, da EMEL, Simão Vieira, da
Cascais Próxima, e Gabriel Oliveira, da Câmara Municipal de Almada/Ecalma.

ponto único para comprar, utilizar e simplificar os processos. À medida que vamos
inserindo novas iniciativas de mobilidade,
vamos criando condições para mudar o
comportamento dos utilizadores do município».
O responsável da Cascais Próxima, considera
que a empresa municipal é também ela «um
operador interno que tem procurado
complementar a oferta existente no município. Há um objetivo da Cascais Próxima poder dar uma solução de mobilidade de transporte público, integrada no
MobiCascais, e que fomente a utilização
dos meios de transporte existente. É com

O objetivo foi discutir as temáticas do armazenamento de dados sobre plataformas de
transporte e tipos de informação passível
de ser extraída e partilhada com outras entidades de transporte em coordenação com
empresas de tecnologia na operacionalização
dos sistemas tecnológicos.

a criação de pacotes de mobilidade que
queremos convencer as pessoas a utilizar
sistemas de mobilidade integrada».
Simão Vieira explicou ainda que existe «toda
uma vantagem em integrar nestas plataformas de mobilidade informação de
carácter operacional do município, de
forma a que os nossos parceiros possam
operar de forma mais eficaz. Isso é um
contributo importantíssimo para suportar
uma maior adesão. Não basta integrar, é
necessário também assegurar um bom
funcionamento constante de toda a rede
do sistema».
Sobre a agregação e partilha de dados, Gabriel Oliveira da Câmara Municipal de Almada/Ecalma, confessou que «vamos ter que,

O trabalho dos municípios
no terreno
Confrontado sobre os resultados em termos
de adesão do consumidor às iniciativas de
mobilidade do município de Cascais, Simão
Vieira disse que «tem sido um processo
evolutivo. Todos os projetos que estamos
a trabalhar visam dar um ponto único de
acesso aos serviços de mobilidade. Um
www.transportesemrevista.com
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a nível municipal, mudar muito do que
fazemos com os dados dos nossos munícipes». Para o responsável, «Almada será
um dos territórios da Área Metropolitana
de Lisboa com maior potencialidade para
crescer». Porém, continua, «temos muito
a fazer, nomeadamente na questão dos
transportes».
«Pretendemos, tal como outros municípios, uma tarifação única e que haja um
operador que nos obedeça (e não seja necessário pedir carreiras). Hoje em dia estamos muito dependentes daquilo que nos

Somos uma empresa de mobilidade, pois
em parceira com a câmara, procuramos
dar soluções para diminuir a utilização do
transporte individual».
Questionado sobre o serviço de bikesharing
da EMEL, o responsável mostrou-se satisfeito
com os resultados obtidos, em menos de um
ano de operação. «O sistema de bicicletas
partilhadas ainda não está completamente implementado e já tem mais de seis mil
utilizadores inscritos e uma média superior a quatro viagens/dia por bicicleta. Se
é assim que nós, EMEL e CML, gastamos

oferecem (Vimeca, TST, Barraqueiro)»,
afirmou. Gabriel Oliveira disse ainda que é
imprescindível «ter noção do espaço que
ocupamos, do serviço que prestamos às
pessoas e da responsabilidade acarretada
a estes serviços».

o dinheiro que recebemos do estacionamento, ainda bem. Se estamos a mudar
o paradigma da cidade então é bem utilizado».
Na sua opinião, «todos os municípios, e
empresas municipais andam a fazer o
mesmo [garantir soluções de mobilidade]
e isso não está errado. Quer dizer que estamos a seguir na direção certa. O próximo passo tem a ver com a questão da
integração de interoperabilidade mas à
escala intermunicipal. Vivemos num mundo cada vez mais global e temos de per-

EMEL, muito além
do estacionamento
Já Óscar Rodrigues, da EMEL, aproveitou para
dizer que «aquilo que a EMEL hoje transparece e representa é que já não é só uma
empresa de gestão de estacionamento.
54
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ceber que as pessoas se movimentam»,
frisou.
Para o responsável da Empresa Municipal
de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa,
«não faz sentido nenhum que todos os
players e entidades (públicas ou privadas)
que estejam a trabalhar num determinado setor, e numa área geográfica bem
delimitada, com interações diárias e permanentes, não partilhem dados e informação». Contudo, avisa: «tem que haver
alguém que mande, que regule, que estabeleça regras e que use de forma sensata
todos estes dados. Vamos ter concorrência em todos os setores e isso vai exigir
mais de todos nós que prestamos serviços
públicos».
Relativamente à cidade de Lisboa, Óscar Rodrigues acredita que «com a passagem da
Carris para o município, passamos a estar
equidistantes e ao mesmo nível que os
outros concelhos. Assim, este é o momento ideal para pensarmos numa integração
intermunicipal dentro daquilo que é a
AML. Faz todo o sentido que haja um passe multitransporte e multiterritório para
que as pessoas se desloquem em toda a
área metropolitana sem ser necessária a
aquisição de vários bilhetes».
Por fim, a terceira e última sessão do seminário reuniu três oradores ligados a serviços de
mobilidade (Pedro Mourisca, da Via Verde),
integração e transportes flexíveis (João Sequeira, da GMV) e modos suaves e bikesharing (Paulo Rodrigues, da Miralago). A oferta
de serviços integrados e inteligentes de mobilidade, num quadro multifornecedor (em
que o cidadão tem a liberdade de escolher
o fornecedor que melhor responde às suas
expetativas de qualidade e custos) colocam
desafios tecnológicos de difícil formulação e
abordagem.
No futuro (que é já amanhã!), a aposta passa por estender os facilitadores de acesso a
serviços mais amigos do ambiente e promotores de um estilo de vida mais sustentável,
tais como redes de bicicletas em pontos estratégicos, num convite claro ao “abandono” da viatura própria e ao uso do transporte público ecológico e saudável. Cada
entidade deverá, em suma, ser responsável
pela sua infraestrutura e pelos sistemas que
terão que cooperar, necessariamente, com
os sistemas de outras entidades numa rede
complexa de nós com a sua diversidade de
processos e tecnologias.
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City Points

App de Cascais aproxima cidadãos
do município e vence prémio da ONU

Cascais vai testar veículos
autónomos

Chama-se City Points a aplicação que quer aproximar os habitantes
de Cascais do seu território, ao mesmo tempo que visa restabelecer
a confiança dos cidadãos relativamente ao poder político. A app foi
distinguida em março com um World Summit Awards.
Sara Pelicano

sara.pelicano@transportesemrevista.com

A APP, LANÇADA EM FEVEREIRO e desenvolvida em parceria com a InnoWave Technologies, foi distinguida com o prémio mundial de
inovação digital com impacto na sociedade no
World Summit Awards (WSA), braço da ONU
para as questões da sociedade de informação.
A Câmara Municipal de Cascais sustentou-se
nas novas tecnologias para construir uma
“sociedade mais justa, uma democracia mais
participada e exigir que o poder político recompense a cidadania responsável”.
56

Andar de transportes públicos
dá pontos
A aplicação City Points (disponível para Android e iOS) incentiva os cidadãos a participarem em ações predefinidas, tais como
doação de sangue, reciclagem, votação do
orçamento participativo e utilização dos
transportes públicos e bicicletas partilhadas.
Estas ações dão pontos que podem ser trocados nos parceiros locais que aderirem à
City Points.
Na lista de produtos e serviços disponíveis
estão livros, entradas gratuitas em museus,
visitas guiadas, ingressos para eventos, howww.transportesemrevista.com

A Câmara Municipal de Cascais prepara-se para testar a utilização de veículos
autónomos como meio de transporte
público. Em parceria com a TULAlabs,
empresa de Coimbra, a vila de Cascais
terá, em maio, veículos autónomos,
100% elétricos, a circular dentro de
um complexo municipal multisserviços,
na Adroana, fazendo a ligação entre
vários edifícios. Na fase de testes, o
veículo não vai circular na via pública.
Correndo tudo dentro da expetativa,
até ao final do ano a autarquia quer
colocar o veículo a circular num troço
que liga São João a Carcavelos. Neste
caso, já haverá passageiros.
Miguel Pinto Luz, vice-presidente da
Câmara Municipal de Cascais, esclareceu que «a população será devidamente informada sobre a presença
nas ruas deste veículo autónomo.
Inicialmente, este transporte será
gratuito e, posteriormente, terá o
custo de qualquer outro transporte
público da vila».
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ras de estacionamento, plantas e serviços de
cuidados de animais.
“Os cidadãos não confiam nos políticos, não
confiam nos partidos e não confiam nem
nas instituições nem nas grandes empresas
a quem entregam os seus dados. A degradação do ambiente de confiança gera clima
de todos contra todos de onde emerge o
populismo e o radicalismo”, afirma Miguel
Pinto Luz.
O vice-presidente da Câmara Municipal de
Cascais adiantou ainda que “a app de Cascais propõe, muito simplesmente, dar um
passo pequeno, mas na direção certa, de
recuperação da confiança dos cidadãos nos
seus pares e nos seus servidores públicos.
Esta mão visível opera de forma a que ações
que visem o bem do coletivo tenham uma
retribuição positiva ao nível individual”.
À data de publicação deste artigo, a app City
Points tinha registados três mil utilizadores
ativos e participativos. No total, contabilizava-se já a soma de 80 mil pontos.

“Só estamos a começar”
O prémio foi entregue em Viena, dia 22 de
março.
Durante a cerimónia do WSA, o autarca lembrou o percurso de inovação tecnológica feito nos últimos anos e que teve uma atenção
exponencial nas últimas semanas: “Cascais
foi caso de estudo no CES em Las Vegas, no
MIPIM em Cannes e agora ganha o grande
prémio do WSA. E ainda só estamos a começar”.
A City Points está disponível no município
de Cascais, mas a autarquia quer “exportar”

o sistema e permitir que outras localidades
adiram à ideia. «Já temos contactado com
muitas autarquias. Move-nos a qualidade de vida no planeta e não apenas no
nosso pequeno mundo», afirmou Miguel
Pinto Luz, à Transportes em Revista.
Esta distinção é o colmatar de um percurso
longo que passou ainda por uma primeira
distinção em novembro, quando o WSA fez
uma primeira escolha e permitiu que a City
Points integrasse o grupo dos melhores projetos mundiais, divididos em oito categorias.
Uma seleção feita entre candidaturas de 150
países.
O WSA foi criado em 2003 com a missão
de promover projetos de inovação digital
com impacto nas sociedades dos Estados-membros das Nações Unidas. O prémio atribuído a Cascais este ano, junta-se a outros
oito que já venceram em edições passadas.
Aliás, este ano ganhou também a aplicação
SnapCity, que permite aos turistas solicitarem dicas à população local.
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Olhe, desculpe, a que horas passa
o comboio da transformação digital?

T

udo começou quando os computadores
conseguiram convencer os gestores e
decisores que, através da AUTOMAÇÃO
de processos, podiam reduzir significativamente os seus custos. Usaram uma linguagem muito assertiva, a dos investimentos de retorno garantido. E conquistaram corações ao facultarem
aquela que passaria a ser a sua ferramenta de
eleição: a folha de cálculo.
Ganharam também os clientes, beneficiando
dos efeitos colaterais de uma operação mais
eficaz dos seus fornecedores, especialmente
quando estes se aperceberam dos ganhos adicionais que podiam obter ao permitirem a interação direta com os seus sistemas. Soluções
self-service como o homebanking ou o seguimento de encomendas são exemplos disto.
Depois de emagrecidos os custos, a fronteira
seguinte foi a das vendas, onde o MARKETING
digital acrescentou rentabilidade à presença na
web. As contas são agora mais incertas, dado
que o retorno do investimento é mais dependente de fatores externos, mas as folhas de cálculo ajudam a criar os cenários que dão a sensação de confiança que os decisores precisam.
Ganharam novamente os clientes, tendo ao seu
dispor mais e melhor informação sobre as ofertas disponíveis no mercado e ferramentas cada
vez mais potentes para as comparar. Saíram fortalecidos os critérios de decisão, com a proliferação de análises comparativas especializadas,
fóruns de discussão e opiniões veiculadas nas
redes sociais.
E é aqui que se dá uma inversão histórica.
Quem compra passa a saber tanto ou mais do
que quem vende. E saber é poder! Animados
pela competitividade dos mercados, os clientes
exploram a fundo todas alternativas. As empresas mais inteligentes e reativas lançam mão das
tecnologias e modelos mais avançados, na luta
pela FIDELIZAÇÃO dos seus clientes.
Agora, gestores e decisores olham para a folha
de cálculo com perplexidade, vendo a coluna
dos custos a subir e rezando para que a coluna dos proveitos não baixe. É uma fase muito
desafiante e arriscada para os negócios, que
requer visão e ousadia, como é o caso dos pa58

cotes de telecomunicações e de outras modalidades as-a-service (incluindo o MaaS – Mobility
as a Service).
Mas há quem aposte na disrupção, através da
REINVENÇÃO do próprio conceito de negócio.
Em vez de se criar uma cadeia de valor para satisfazer as necessidades (agora exigências) dos
consumidores, tudo começa com a antevisão
do que as pessoas poderão apreciar, mesmo
que tal não seja percebido como uma necessidade (e muito menos uma exigência) no momento.
“Primeiro a tecnologia ao serviço dos utilizadores e depois o negócio” era um perfeito contrassenso em 1995, quando a Google o afirmou.
Vinte anos depois, o caso muda de figura ao
constatar-se que caminhos similares foram trilhados pelas cinco maiores empresas do mundo. Mundo este que, para desespero de muitos,
parece estar de pernas para o ar, onde as folhas
de cálculo de nada servem.
Esta é a viagem da TRANSFORMAÇÃO DIGITAL,
que começa com a AUTOMAÇÃO, afirma-se
pelo MARKETING, sofistica-se na FIDELIZAÇÃO
e abraça o desafio da REINVENÇÃO. Tem como
locomotiva as tecnologias de informação e o
destino tem sido impiedoso para quem a ignora. Nem todas as indústrias fazem esta viagem
ao mesmo tempo e nem todos os atores têm de
a fazer em simultâneo.
Seguindo a metáfora da viagem, o primeiro comboio é o dos PIONEIROS que definem
vanguarda. É fácil arranjar um bom lugar e a
viagem será seguramente marcante porque os
passageiros são normalmente interessantes, alguns mesmo excêntricos, e as conversas terão
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tudo para ser francas e estimulantes. Mas é a
viagem mais incerta e perigosa.
Para apanhar o próximo comboio, o dos SEGUIDORES, é conveniente chegar à estação com
alguma antecedência, para conseguir um bom
lugar. Os passageiros são em geral inteligentes,
mas desconfiados. A camaradagem não é o seu
forte. Vai ser percetível, nas várias estações, que
os passageiros do comboio anterior tiraram o
devido partido de lá terem passado primeiro.
Por fim, o comboio dos RETARDATÁRIOS irá
apinhado. Toda a gente vai estar preocupada
em conseguir um lugar, seja ele qual for. Se
chegar em cima da hora, será muito difícil entrar e todos vão resmungar que o comboio está
cheio. É de prever um ambiente pesado, tanto
pela sobrelotação como pelo estado de espírito
de apreensão. Vou chegar a tempo? Como vai
ser quando chegar?
Nos setores onde os comboios partiram mais
cedo, os incumbentes foram apanhados desprevenidos e não aguentaram. A indústria tradicional de media e entretenimento foi em grande medida dizimada. Campeões da automação
e do marketing, como as telecomunicações e a
banca, seguiram viagem à força, com a anulação das tarifas de roaming e as transferências
instantâneas.
Na mobilidade, o cenário não é, para já, tão
agressivo. O peso das infraestruturas e da regulação torna as viagens mais lentas e tardias.
Alguns incumbentes, como os construtores
automóveis, parecem estar a reagir no sentido
certo. Por isso, há que ser objetivo na análise e
decidido na escolha do horário. O importante é
não ficar parado, a ver passar os comboios!...
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Viriato

Viseu vai ter o primeiro transporte
público autónomo

O funicular de Viseu vai ser substituído por dois veículos autónomos
elétricos, batizados com o nome de “Viriato”. A Câmara Municipal
de Viseu destaca as mais-valias para o ambiente e redução de custos
para o município.
Sara Pelicano

sara.pelicano@transportesemrevista.com

VISEU VAI SER A PRIMEIRA cidade portuguesa a ter em operação de transporte público
um veículo totalmente elétrico e autónomo:
o Viriato. Criado pela TULAlabs, o pequeno
veículo de nove metros de comprimento, com
capacidade para 24 passageiros (sentados e
de pé), vai circular, em breve, na capital da
Beira Alta.
A Câmara Municipal de Viseu apresentou em
abril, no âmbito do evento Portugal Smart
Cities Summit, em Lisboa, uma maquete deste veículo que, segundo o município, é “um
transporte público não poluente, autónomo,
disponível em permanência que, além dos benefícios para o ambiente, vai permitir a redução de custos para o município substituindo
o atual funicular. E uma vez que é silencioso,
vai poder andar durante a noite”. A CâmaABRIL 2018 TR 182

ra Municipal estima poupar 80 mil euros por
ano com a utilização deste veículo.
O presidente da autarquia, Almeida Henriques, afirmou que “encara a inovação como
o meio que permite melhorar a eficácia e a
gestão de uma cidade. A utilização da tecnologia em prol dos cidadãos melhora não só
a qualidade de vida dos munícipes, como a
própria democracia”.
O veículo vai ligar a Cava de Viriato ao Centro
Histórico, um percurso no qual pode atingir
os 40 km/h.
À Transportes em Revista, Jorge Saraiva, gerente da TULAlabs, adiantou que o veículo
vai circular «numa via segregada, porque
é isso que a legislação permite, onde se
cruzará com outros carros apenas em cruzamentos com semáforos. Haverá peões
nessa via». O mesmo responsável disse ainda
que «a tecnologia utilizada neste veículo
foi desenvolvida há nove anos e há três
www.transportesemrevista.com

anos que veículos semelhantes circulam
na Suíça sem qualquer problema».
O Viriato tem um motor Siemens de 60 kW,
«carrega em cinco minutos e tem autonomia para 100 quilómetros», salientou Jorge
Saraiva.
A operação deste carro é assegurada por um
sistema de gestão e monitorização para veículos autónomos, que apresenta informação
sobre a posição, a velocidade e distância percorrida de cada veículo em tempo real, permitindo, por exemplo, definir intervenções
preventivas das componentes mecânicas, informações sobre ciclos de carga e descarga
das baterias, entre outros.
O Viriato tem nível cinco de automação, ou
seja, é o nível máximo na escala criada pela
Society of Automotive Engineers (SAE). A
escala foi baseada no grau de autonomia da
máquina e na necessidade de intervenção do
homem no veículo. No nível cinco, a inteligência artificial assume na totalidade o controlo do automóvel, que está desprovido de
pedais e volante.
Num momento em que a sociedade comenta
os acidentes, passados nos Estados Unidos
da América, e que envolvem veículos autónomos, Jorge Saraiva reforçou que «há sempre riscos, mas são controlados. Existe um
sistema de deteção. O risco é o mesmo de
um veículo com condutor».
O gerente da TULAlabs adiantou ainda que
este modelo tem um custo de aquisição inferior a 500 mil euros e que, um modelo semelhante de nove lugares (o MOVE) representa
um investimento inferior a 200 mil euros.
A tecnologia nacional poderá chegar em breve a outras localidades, como Cascais, e ainda
a outros países. «A procura tem sido muita», adiantou Jorge Saraiva, partilhando que
«que a empresa está na short list de um
concurso para fornecimento de 30 carros
destes no Dubai, o que significa um projeto de dez milhões de euros».
De referir que o veículo desenvolvido pela TULAlabs estará em exposição, nos dias 24 e 25 de
maio, no Mobitrans – 12.º Encontro Transportes
em Revista, que terá lugar na cidade do Porto.
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Porto vai testar sistema de navegação
para cidades mais pedonais

Consórcio europeu

Autocarro
autónomo chega
ao Porto em 2019

A STCP vai iniciar testes com um autocarro autónomo e elétrico em finais de
2019. Quem o garante é o diretor administrativo e financeiro da STCP, Paulo Ferreira, em entrevista à rádio TSF: “o teste
piloto está previsto iniciar-se até ao final
do ano 2019”.
A operadora revelou ainda que vai iniciar testes com novos autocarros já no
próximo ano, no quadro de um consórcio europeu. Nesta altura, decorre
a fase de consulta ao mercado para a
escolha das viaturas. Os testes serão
realizados em ambiente real citadino,
esperando que seja implementado em
definitivo em 2020.
Relativamente ao consórcio, tem por
nome FABULOS.EU, e é liderado pela
agência de inovação da cidade de Helsínquia. Paulo Ferreira explicou que “a STCP
entra no consórcio a convite do fórum
Virium, de Helsínquia, pelo facto de ser
considerada uma empresa inovadora e
com um histórico de projetos de investigação e desenvolvimento na Europa”. O
responsável afiançou ainda que “este é
um projeto a três anos que globalmente,
para todo o consórcio, é de 7,8 milhões
de euros comparticipado a 90% pela
União a Europeia, a fundo perdido. Da
parte da STCP, o orçamento é de cerca
de um milhão de euros, dos quais 100
mil euros são de fundos próprios”.
Além da cidade do Porto e da capital
finlandesa, fazem parte deste projeto
países como a Estónia, a Noruega, a Holanda e a Grécia.
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A Universidade do Minho (UM) lidera uma
equipa internacional de investigação que está
a desenvolver um sistema de navegação, cujo
objetivo é melhorar a circulação pedonal nas
cidades. Em comunicado, a UM explica que
o projeto intitulado “Smart Pedestrian Net Smart Cities are Walkable”, que será testado
no Porto e em Bolonha (Itália), “promete revolucionar o modo de circulação nos espaços
urbanos, considerando critérios como a preferência e a segurança dos transeuntes”. O modelo desenvolvido “orienta as metrópoles para
as pessoas, colocando o modo pedonal como
uma dimensão fundamental das cidades inteligentes e inclusivas”, explica o coordenador
do projeto, Rui Ramos, do Centro de Território, Ambiente e Construção (CTAC) da UM. A
equipa recolheu 180 indicadores que caracterizam os percursos que serão agrupados num
conjunto restrito de dimensões, permitindo ao
peão escolher a que pretende. Ou seja, o peão
pode escolher se quer fazer o seu percurso por
espaços verdes, por áreas comerciais, por zo-

nas de maior ou menos declive, etc. Os peões
poderão depois avaliar os percursos, como explica o comunicado: “o estudo implica ainda
a avaliação das condições oferecidas por estes
espaços aos peões e a auscultação do custo e
dos benefícios da promoção do modo pedonal”. Os investigadores do projeto defendem
que “apostar neste tipo de deslocação é essencial para se tornar a mobilidade mais sustentável, para se incutirem estilos de vida mais
saudáveis e para se melhorar a qualidade do
ambiente urbano”.

Em diferentes meios de transporte

Indra lidera projeto de reserva de viagens
pela Europa

A Indra está a trabalhar na elaboração e desenvolvimento de uma framework de interoperabilidade que será a base de uma futura
plataforma de transportes europeia através
da qual os cidadãos poderão planear as suas
viagens e reservar comodamente os seus
bilhetes. O objetivo é integrar numa única
plataforma o estacionamento para a viatura
do utilizador, o comboio, o avião, o metro,
o autocarro e ainda serviços de carsharing.
A empresa explica que o projeto Connective
www.transportesemrevista.com

(Connecting and Analysing the Digital Transport Ecosystem) vai facilitar a transformação
digital do ecossistema de transportes através
de uma plataforma na nuvem que permita o
intercambiar e consumir informação entre sistemas, serviços e fornecedores de transporte
de modo interoperável. Da mesma forma, os
serviços poderão integrar-se neste ecossistema com um esforço e custo mínimos, e colocar os seus dados à disposição dos utilizadores de forma transparente. Berta Barreto,
diretora-geral de Transportes da Indra, explica
que “o objetivo é facilitar ao passageiro a utilização do comboio, avião, autocarro e metro
em percursos internacionais sem ter que aceder a quatro sistemas de reserva diferentes”.
Neste sentido, a responsável sublinha ainda
que “graças à integração destes serviços de
viagens com o apoio de tecnologias digitais
inovadoras, o utilizador poderá aceder através de um ponto único e de forma transparente, simples e intuitiva”.
TR 182 ABRIL 2018

ATUALIDADES
tecnológicas

Parqueamento inteligente

Bosch inaugura segundo parque de estacionamento autónomo
A Bosch chegou a acordo com a construtora automóvel e.GO para instalar um sistema
de parqueamento inteligente no campus do
grupo de engenharia RWTH, em Aachen,
na Alemanha. Construído este ano pela Immofinaz, o campus passará a estar equipado
com o sistema de parqueamento autónomo
da Bosch, onde, em colaboração com a construtora automóvel e.GO, será possível utilizar
a tecnologia de parqueamento autónomo,
em conjunto com os veículos desta startup
alemã. Numa primeira fase, 12 automóveis
elétricos e.GO farão parte da frota disponível
para os seus colaboradores, passíveis de ser
utilizados para viagens de trabalho. A segunda fase terá como objetivo aumentar a eficiência do espaço utilizado no estacionamento através do sistema Bosch que gere todo o
processo. Segundo Dirk Hoheisel, membro do
conselho de administração da Robert Bosch

GmbH, “o parqueamento manual é passado.
A tecnologia Bosch permite maior eficiência
e segurança no estacionamento de automó-

veis, garantido maior rentabilidade de tempo
e menos stress”, adiantando que “os parques
de estacionamento são o habitat natural para
automóveis compactos e versáteis como é o
citadino e.GO Life. Com esta parceria é possível aumentar em 50% o número de veículos dentro de um parque de estacionamento.
Com um custo muito reduzido para o utilizador, esta tecnologia pode ser instalada no seu
e.GO Life”.
O sistema funciona de uma forma bastante
simples. O condutor deixa o veículo na zona
de entrada do parque e, através de uma aplicação móvel, a instrução de estacionamento
é dada ao veículo, que automaticamente procura um lugar livre. A qualquer altura o condutor pode dar instruções para que o veículo
regresse ao local de entrada, para assim seguir viagem, sem necessitar de acompanhar
todo o processo.
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Extensão de 2km

Suécia inaugura primeira estrada eletrificada
do mundo
O Governo sueco inaugurou a primeira estrada eletrificada do mundo. Os cerca de
dois quilómetros de componentes elétricos
foram incorporados num troço que liga o
aeroporto de Arlanda aos arredores de Estocolmo, sendo o pavimento capaz de recarregar as baterias de veículos elétricos através
da transferência de energia. Esta iniciativa
faz parte dos planos do Executivo daquele
país em diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, até 2030.

Para já, são apenas dois quilómetros, mas o
plano é estender a rede de estradas eletrificadas por todo o território nacional, segundo
avança o The Guardian. Esta inovadora forma
de carregamento vai permitir, entre outras
vantagens, reduzir o tamanho das baterias e,
consequentemente, os custos de produção
a estas acarretados. Detalhadamente, a via
agora eletrificada está dividida em secções de
50 metros, sendo cada secção ativada e desativada mediante a circulação dos automóveis

elétricos. Assim, é possível calcular o consumo de energia por condutor e os custos da
eletricidade consumida. O processo de carregamento é feito com um braço móvel preso à
base inferior dos veículos.

Energia

Estados Unidos da América escolhem carregadores da Efacec
hoje e para as maiores baterias serem lançadas
no mercado num futuro muito próximo”, disse
Cliff Fietzek, diretor de Tecnologia da Electrify
America. João Paulo Pinto, membro do Conselho Executivo da Efacec, afirmou que “a razão
pela qual a Efacec está entre o grupo exclusivo
de marcas escolhidas para realizar este projeto
ambicioso, é a mesma pela qual está presente
nos maiores e mais exigentes mercados de mobilidade elétrica do mundo – inovação tecnológica, capacidade de entrega e compromisso”.
Todos os aspetos do sistema de carregamento,
da tecnologia ao design, são realizados pela
Efacec, incluindo a gestão operacional nos EUA,
que será fornecida pela Efacec USA, Inc.

A Efacec foi escolhida pela Electrify America
para fornecer carregadores elétricos nos Estados Unidos da América (EUA). A Electrify America tem como missão ter uma rede alargada
de postos de carregamento no país. Este projeto usará o primeiro carregador rápido com
potência de 350kW DC com cabo refrigerado
certificado, que fornecerá velocidade de carregamento até 30 quilómetros por minuto, sete
vezes mais rápido do que os atuais carregadores de 50kW DC. Numa primeira fase, a empresa nacional vai entregar 300 estações de carregamento. “A Efacec vai-nos ajudar a fornecer
tecnologia de carregamento ultrarrápida, adequada e eficiente para os veículos elétricos de

Alemanha

Volkswagen e Audi testam estacionamento autónomo

As marcas de automóveis Audi e Volkswagen estão a testar no aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, um estacionamento autónomo. O objetivo é ter o serviço disponível
a partir de 2020 para os veículos do grupo
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produzidos em série com sistema de estacionamento autónomo.
“O projeto piloto de estacionamento autónomo no aeroporto de Hamburgo faz parte
da parceria estratégica de mobilidade entre
o Grupo Volkswagen e a cidade de Hamburgo. O objetivo comum é expandir Hamburgo
como uma cidade modelo para a mobilidade
urbana do futuro”, explica Johann Jungwirth, diretor do departamento Digital do Grupo
Volkswagen. Na fase de teste, os utilizadores
podem reservar um espaço de estacionamento no aeroporto de Hamburgo através de uma
aplicação e, sem seguida, deixar o veículo na
entrada do estacionamento. O processo sewww.transportesemrevista.com

guinte é totalmente automático, ou seja, o
veículo procura um espaço de estacionamento
com base num mapa do local. O veículo está
preparado para encontrar um posto de carregamento elétrico, se necessitar. De acordo
com comunicado da Volkswagen, “a orientação é fornecida aos veículos por marcadores
pictóricos instalados no parque de estacionamento, uma abordagem que pode ser usada
em praticamente qualquer estacionamento”.
Ao regressar, o proprietário envia uma mensagem através da app e o veículo conduzir-se-á
para a saída do parque. O pagamento pode
ser realizado através da aplicação ou nas máquinas de pagamento disponíveis no local.
TR 182 ABRIL 2018
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A contratualização e o lucro razoável

N

os tempos que correm, assiste-se,
um pouco por todo o país, embora
com ritmos e objetivos distintos, à
preparação da contratualização resultante
da Lei 52/2015, de 9 de junho. As diversas
autoridades de transporte, quase sempre
apoiadas por consultores externos dada a
insuficiência de meios e de conhecimentos
com que a maioria delas ainda se debate,
procuram desenhar figurinos de contratualização em função dos interesses (políticos)
que as movem.
Estamos ainda no princípio de um caminho
cujo desfecho, em rigor, ninguém conhece,
porque a realidade que se verifica no terreno, assente numa prática de décadas bem
conhecida pelo Estado e pelos municípios
(agora, a par das áreas metropolitanas de
Lisboa e do Porto e das comunidades intermunicipais, autoridades de transportes),
implica que o processo de contratualização
seja bem preparado, bem planeado, equilibrado, realista e, sobretudo, exequível, sob
pena de descalabro.
Um dos temas que não pode fugir à agenda
da contratualização é o do financiamento.
Hoje, a larga maioria do serviço público de
transporte de passageiros realizada pelos
atuais operadores não implica qualquer
gasto para as autoridades de transporte.
Amanhã, caso o processo de contratualização altere o paradigma atual (por exemplo,
impondo obrigações de serviço público, exigindo novos investimentos em frota e sistemas, etc.), a lei exige que as autoridades
de transporte paguem aos operadores uma
compensação financeira para o efeito. Este
é um tema difícil e complicado porque a definição do modelo financeiro que suportará
um qualquer processo de contratualização
deve, na esteira do Regulamento (CE) n.º
1370/2007, do Parlamento Europeu e do
Conselho de 23 de outubro de 2007, alterado pelo Regulamento (UE) 2016/2338
do Parlamento Europeu e do Conselho, de
14 de dezembro de 2016 (“Regulamento
1370/2007”), permitir aos operadores rece-
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ber um “lucro razoável” e, ao mesmo tempo, evitar quer a sobrecompensação, quer a
subcompensação financeira.
Neste sentido, prevê a parte final do n.º 1
do artigo 4.º do Regulamento 1370/2007
que os contratos de serviço público devem “prever os parâmetros com base nos
quais a compensação deve ser calculada”,
referindo ainda que “esses parâmetros são
determinados de modo a que nenhuma
compensação possa exceder o montante
necessário para a cobertura do efeito financeiro líquido sobre os custos e as receitas
decorrentes da execução das obrigações de
serviço público, tendo em conta as receitas com elas relacionadas conservadas pelo
operador de serviço público, e um lucro razoável”.
Por sua vez, o ponto 6 do Anexo ao Regulamento 1370/2007 refere que se entende por
“lucro razoável” uma taxa de remuneração
do capital que seja habitual no setor num
determinado Estado-membro, e que deve ter
em conta o risco, ou a inexistência de risco,
www.transportesemrevista.com

incorrido pelo operador de serviço público
devido à intervenção da autoridade pública”.
Daqui decorre que a preparação de um modelo de financiamento juridicamente válido
para efeitos de um processo de contratualização exija a ponderação dos elementos
acima indicados, sob pena de invalidade do
modelo e, subsequentemente, do contrato
de serviço público em que o mesmo se insere.
Esta situação implica que as autoridades
de transporte, caso optem por modelos de
natureza concursal (que diga-se não são os
únicos admitidos em termos legais), se pretenderem, nos termos previstos no Código
dos Contratos Públicos, definir preços-base
(ou seja como o preço máximo que a autoridade de transportes adjudicante está
disposta a pagar ao operador adjudicatário)
devem fazer anteceder os mesmos dos estudos económico-financeiros adequados para
salvaguardar a regra do “lucro razoável”
sob pena de inquinarem, desde o inicio, o
respetivo processo de contratualização.
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Bicicletas partilhadas

Campinas já circulam em Coruche

Alargamento da rede

Rede Gira.Bicicletas
de Lisboa com
novas estações
A Câmara Municipal de Lisboa abriu entre 30 a 40 novas estações da rede Gira,
nomeadamente nas zonas da Cidade Universitária, Lumiar, Telheiras e Amoreiras.
O presidente da Câmara Municipal de
Lisboa, Fernando Medina, comentou
que já deu “orientações no sentido de se
fazerem os estudos preparativos do que
será a nova fase da Gira”, tendo em conta que a intenção da autarquia é que “as
principais áreas [da cidade] estejam cobertas” por esta rede. Fernando Medina
salientou que “hoje já temos o grau de
confiança suficiente de que a Gira é um
bom sistema, é um sistema de sucesso,
cumpre uma função essencial na mobilidade de último quilómetro, a ligação entre meios de transporte públicos e grandes pontos de frequência de pessoas”.
Atualmente, apenas um terço da rede
está em funcionamento e contabiliza
cinco mil inscritos com passes anuais
e já foram realizadas 133 mil viagens.
Números que permitem concluir que “o
sistema das bicicletas partilhadas é um
sucesso na cidade de Lisboa, e vai ser um
sucesso ainda maior”.

A Câmara Municipal de Coruche implementou
na zona urbana da vila um sistema de partilha
de bicicletas designado Campinas. O município
disponibiliza 27 bicicletas, 17 delas elétricas.
Até ao final do ano, o uso das Campinas é gratuito e depois o tarifário será estabelecido conforme o tempo de utilização. As bicicletas estão
disponíveis toda a semana ente as 6h00 e as
22h00. Para pedalar uma Campina é necessário
fazer um registo online, utilizar a aplicação para
smartphone, disponível para Android e iOS e
ainda fazer um registo pessoal no Balcão Único,
no Posto de Turismo ou nas Piscinas Municipais.
As Campinas ficarão distribuídas em quatro
pontos da zona urbana da vila: Piscinas Muni-

cipais, Posto de Turismo de Coruche, Paços do
Concelho e Terminal Rodoviário.
O investimento de 174 mil euros (com comparticipação de 148 mil euros do FEDER) foi realizado no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável, integrado no Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano
Sustentável de
Coruche.

Partilha de scooters

Aluguer de Cooltras em Lisboa aumentou
na Páscoa
A procura de scooters Cooltra cresceu no período da Páscoa em todas as cidades da Península
Ibéria onde o serviço está disponível. Lisboa registou um crescimento face ao ano anterior de
29%, ficando à frente das ilhas espanholas de
Tenerife e Ibiza, que registaram um aumento de
27% e 20%, respetivamente. Formentera ficou
com 13%, e a Andaluzia, onde o grupo acaba
de abrir uma nova loja, com 7%. O Porto, que

conta com a sua mais recente loja aberta no
passado mês de março, alcançou igualmente
ótimos resultados nos alugueres durante a semana da Páscoa, com uma duração média de
cerca de um dia de aluguer. Os espanhóis foram
os que mais visitaram a cidade sobre as rodas
da Cooltra com uma taxa de 60%, seguidos
dos portugueses, franceses, alemães e romenos, todos na casa dos 10%.
O perfil geral do utilizador que aluga este tipo
de veículo para se deslocar durante as férias é
urbano, maioritariamente europeu e tem entre
os 25 e os 35 anos. Os espanhóis são os que
mais utilizam este serviço, com 39%, seguidos
dos italianos com 14% e 9% dos franceses. Os
portugueses registam 5% dos alugueres. Além
disso, 53% das reservas de motociclos foram
partilhadas entre duas pessoas, superando o uso
individual, mais comum nos dias de trabalho.

Mobilidade sustentável

Bicicletas rolam cada vez mais no centro de Lisboa
Num vídeo publicado na rede social Facebook,
a Câmara Municipal de Lisboa, mostra o aumento significativo da circulação de bicicletas
numa das principais artérias da cidade. No
cruzamento da Avenida Duque d’Ávila com a
Avenida da República, circularam, no dia 22 de
fevereiro de 2017, entre as 8h30 e as 10h30,
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174 bicicletas. Precisamente um ano depois,
a CML contou um total de 494 bicicletas no
mesmo período, o que significa que os utilizadores deste modo de transporte quase triplicou. Deste quase meio milhar de bicicletas,
235 pertenciam à plataforma Gira. Bicicletas
de Lisboa da EMEL.
www.transportesemrevista.com
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Plataformas eletrónicas de transporte

AR aprovou projeto de lei, Presidente
da República vetou
Público de Transportes; 30% consignados à
AMT; e 30% afetos ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes.
O tema ainda não está concluído porque o
Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, vetou o projeto de lei. Em comunicado publicado na página da Presidência da
República lê-se que o “diploma suscita duas
reservas políticas de fundo”. A primeira refere “a perda de oportunidade” de se rever
também “o regime legal da outra entidade”,
nomeadamente os táxis. Na segunda, Marcelo Rebelo de Sousa considera que “o propósito de alcançar uma solução equilibrada não
foi plenamente atingido”. Mais esclarecendo
que “no caso dos táxis há contingentes, que
não existiriam para o TVDE. E essa diferença essencial deveria ter sido adequadamente
compensada. Sobretudo porque, nos táxis,
as tarifas continuam a ser fixas, ao contrário
do TVDE, em que são livres”. O comunicado
conclui ainda que a contribuição estipulada
“acaba por ser insignificante”.

AMT será fiscalizador

O projeto de Lei para regular a operação de transportes
em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas
foi aceite na Assembleia da República (AR), mas chumbou
na Presidência da República.
Sara Pelicano

sara.pelicano@transportesemrevista.com

NO PASSADO DIA 23 DE MARÇO, a Assembleia da República aprovou o texto final do
projeto de lei para regular as plataformas
eletrónicas de transporte de passageiros, que
abrangem empresas como a Uber, a Cabify, a
Taxify e outras.
A nova lei contempla o pagamento de uma
contribuição ao Estado com um valor entre
0,1% e 2% da taxa de intermediação cobrada pelo operador da plataforma em todas as
operações e será fixa por portaria. As plataformas não podem ter ganhos superiores
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a 25% do valor de cada viagem, sendo os
restantes 75% repartidos entre as empresas
intermediárias e os motoristas. A nova lei
prevê que as infrações à regulamentação sejam sancionadas com coimas entre dois mil e
4.500 euros, no caso de pessoas singulares,
ou de cinco mil a 15 mil euros, no caso de
pessoas coletivas.
Esta contribuição visa “compensar os custos
administrativos de regulação e acompanhamento das respetivas atividades”, sendo o
valor exato definido por portaria do Governo.
Prevê-se, ainda, que a receita arrecadada com
a contribuição seja consignada da seguinte forma: 40% para o Fundo para o Serviço
www.transportesemrevista.com

A taxa será cobrada por autoliquidação, no
entanto, a sociedade de advogados fiscais
Rogério Fernandes Ferreira escreve, numa
newsletter dedicada ao tema, que se a AMT
tem a faculdade de proceder à correção da
autoliquidação, “o que lhe confere poderes
semelhantes aos de uma verdadeira inspeção
tributária”.
As valências da AMT neste tema, não se esgotam aqui. É ainda o regulador que deverá
receber todos os meses informação, enviada
pelos operadores, sobre a atividade, nomeadamente “número de viagens, o valor faturado individualmente e a respetiva taxa de
intermediação cobrada”, explica a sociedade
de advogados. A AMT poderá ainda realizar
auditorias e pedir comprovativos das faturas
emitidas.
De referir ainda que, depois da entrada em
vigor da lei, os operadores de plataformas
eletrónicas e as empresas intermediárias (e
respetivos motoristas), têm 60 e 120 dias,
respetivamente, para regularizar a atividade.
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Táxis

Aplicação mytaxi chega ao Porto
A mytaxi, empresa que opera na área dos
serviços digitais de reserva de táxis, está
disponível na cidade do Porto. Durante a
fase de lançamento, no mês de abril, os
passageiros tiveram um desconto de 50%
em todas as viagens. “A Invicta tem agora
uma nova solução de mobilidade e a possibilidade de ter acesso aos serviços de táxis
através da aplicação que trabalha exclusivamente com o setor, para tal basta aos utilizadores descarregar gratuitamente a aplicação mytaxi através da AppStore (iPhone),
Google Play (Android) ou do site”, revela a
empresa em comunicado.
Pedro Pinto, diretor-geral da mytaxi em Portugal, disse que “estamos muito satisfeitos
por podermos finalmente anunciar que a
partir de hoje a mytaxi está também dis-

ponível para todos os portuenses e para os
muitos turistas que visitam a cidade. Chegar ao Porto sempre foi um objetivo muito
bem definido na estratégia de expansão da
nossa atividade mas só o queríamos fazer
depois de ter consolidada a nossa presença

Desde 6 de março

Poupança até 40%

Cabify apresenta serviço
específico para empresas

em Lisboa e agora chegou, finalmente, o
momento”.
A mytaxi arrancou a operação no Porto com
mais de 100 motoristas, um número que se
prevê ir aumentando ao longo dos meses,
tendo em conta os pedidos de adesão que
chegam diariamente. “Desde há muitos
meses que somos questionados tanto por
motoristas como por utilizadores sobre
quando é que chegaríamos ao Porto, e por
isso, depositamos toda a confiança neste
lançamento. Não podemos deixar de salientar a abertura que encontrámos por parte
de todo o setor a norte, o que demonstra
que estamos de acordo que a presença da
mytaxi será uma mais-valia não só para a
empresa mas principalmente para a mobilidade da cidade”, realça Pedro Pinto.

A Cabify lançou uma plataforma web específica para
empresas, com o objetivo de melhorar o serviço já prestado a mais de 50 mil empresas.
Os administradores das empresas poderão agora solicitar transporte para clientes e para vários colaboradores
em simultâneo, será ainda possível gerir os funcionários
associados a cada conta e filtrá-los por departamentos
e localização. No Cabify Empresas, o gestor terá acesso
a relatórios de custos das viagens efetuadas e também
receber notificações, em tempo real, sobre o início e fim
de cada viagem. A empresa assegura que através desta
plataforma, as empresas poderão obter uma poupança
até 40% devido ao uso eficiente do transporte por parte
dos colaboradores.

Uber já circula na cidade
de Guimarães

A cidade-berço passou a contar com os serviços da Uber, através do serviço
Uber x. Segundo Rui Bento, diretor-geral da Uber para a Península Ibérica
“estamos muito felizes por iniciar a nossa operação em Guimarães, continuando a reforçar o nosso compromisso com Portugal. De acordo com um
estudo recente da Deloitte, em 2017 a Uber teve um impacto económico
em Lisboa de mais de 100 milhões de euros e contribuiu para a criação de
mais de 5 mil oportunidades de trabalho. Estamos empenhados em estender este impacto positivo a ainda mais pessoas e cidades portuguesas.”
Com este lançamento a Uber já cobre mais de 53% da população portuguesa, a maior cobertura do serviço no sul da europa, estando presente em
18 das maiores 20 cidades. Atualmente, a Uber serve utilizadores nas Áreas
Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na Região do Algarve,
Braga e agora Guimarães. Desde que a Uber chegou a Portugal já foram
realizados mais de 1,3 milhões de downloads da aplicação.

“Segurança das pessoas” em causa

ANTRAL vai apresentar queixa contra José Mendes e Matos Fernandes
A ANTRAL vai apresentar uma queixa contra o ministro do Ambiente e o secretário de
Estado Adjunto e do Ambiente por alegadamente “promoverem o risco dos cidadãos”
em utilizar plataformas eletrónicas de transporte sem regulamentação apropriada. “Estamos fartos de ser denegridos por este senhor
secretário de Estado. O ministro tem de tomar uma posição”, disse Florêncio Almeida,
ABRIL 2018 TR 182

dirigente da associação, em conferência de
imprensa. Esta associação considera que os
representes deste ministério “estão a pôr em
causa a segurança das pessoas”. Contudo,
não especificou qual o tipo de queixa que vai
apresentar contra João Pedro Matos Fernandes e José Mendes, nem quando a mesma
será entregue. Além disso, a ANTRAL indicou
ainda que tem novos protestos programados.
www.transportesemrevista.com
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Carsharing/fleetsharing

Hertz 24/7 City estende
operação e frota até Cascais
O carsharing não pára de crescer na área metropolitana de Lisboa. Depois do arranque das operações
na cidade lisboeta, a Hertz 24/7 City estendeu os serviços e a frota de veículos 100% elétricos até
Cascais, dando a possibilidade aos munícipes de se deslocarem de forma mais cómoda e flexível.
Pedro Venâncio

pedro.venancio@transportesemrevista.com

O SERVIÇO DE CARSHARING HERTZ 24/7 City
alargou a operação e a frota até Cascais, com
dois novos pontos de rede. Os utilizadores podem, assim, alugar ao minuto, via app, qualquer uma das viaturas 100% elétricas deste
serviço graças à aposta do operador no reforço
da frota automóvel e à parceira com a startup
portuguesa Mobiag. “Simples, económica e
inteligente”, assim se caracteriza a Hertz 24/7
City, uma alternativa de mobilidade urbana em
resposta às evoluções tecnológicas e às crescentes preocupações ambientais.
Depois de Lisboa e Oeiras, a Hertz 24/7 City
expandiu o serviço para o concelho de Cascais
através do projeto MobiCascais, uma plataforma de mobilidade integrada e destinada a residentes, trabalhadores e visitantes daquele concelho. Segundo o operador, “os novos pontos
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de rede estarão situados em pleno centro de
Cascais, na Alameda Duquesa de Palmela, e
no Estoril, na Avenida Marginal em frente ao
Casino, cada um com duas viaturas elétricas
disponibilizadas para este serviço”. Responsável por soluções de carsharing e fleetsharing,
a startup Mobiag é a parceira deste projeto,
cada vez mais procurado pelos utilizadores.
Para os habitantes do concelho de Cascais, o
aluguer das viaturas elétricas Hertz 24/7 City
terá um desconto de 15%, face à parceria
com o MobiCascais. O preço standard, por minuto, de cada viatura é de 0,29 euros (Renault
Zoe) e 0,33 euros (BMW i3). A utilização deste serviço é semelhante a outros no mercado,
sendo apenas necessário fazer o download da
aplicação e o registo de adesão. Depois, basta encontrar a viatura mais próxima via app,
reservar o modelo pretendido, desbloqueá-lo
com o PIN atribuído e seguir viagem. Para concluir a reserva, basta ao utilizador estacionar
www.transportesemrevista.com

na zona de cobertura da rede de carsharing
do serviço Hertz 24/7 City e terminar a viagem
através do seu smartphone.
Duarte Guedes, CEO da Hertz Portugal, refere que “a adesão verificada em Lisboa e
Oeiras, desde que lançamos este inovador
serviço de carsharing, permite-nos encarar o
alargamento da rede para Cascais com grande otimismo, até porque se insere de forma
clara na estratégia do concelho bem patente
no projeto MobiCascais e na adesão dos cidadãos ao mesmo”. O responsável aponta ainda
que os “cascalenses terão mais alternativas de
mobilidade não só dentro do concelho mas
também em Oeiras e Lisboa, tornando-se definitivamente numa alternativa mais económica e sustentável”.

Serviço cardless
Porque abrir um carro com uma chave é
muito mainstream, os operadores de carshaTR 182 ABRIL 2018
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ring optam hoje por facilitar ainda mais o
aluguer das suas viaturas exclusivamente
pelo smartphone. Neste sentido, todas as
viaturas da Hertz 24/7 City são reservadas
via app, sendo apenas necessário utilizar
a chave para trancar as portas quando o
utilizador pretende deixar a sua viagem em
stand by, isto é, estacionar mas não terminar a sua viagem.
O único “se não” da Hertz 24/7 City é a
zona de serviço. Ainda que presente em várias zonas da cidade de Lisboa e polos circundantes de referência, a Hertz 24/7 City
não apresenta uma área de término de viagem abrangente. Por outras palavras, o serviço garante a possibilidade de circulação
por todo o país, mas o utilizador não pode
terminar a sua viagem, apenas “conservar”
o automóvel em sua posse, pagando um
valor adicional por esta modalidade.
No sítio da internet e na aplicação móvel
da Hertz 24/7 City é possível ver as zonas
verdes onde o utilizador pode encerrar a

sua viagem sem custos e as zonas amarelas
onde o encerramento da viagem tem um
custo adicional de dez euros. Contudo, as
zonas verdes do serviço encontram-se limitadas à Rua Castilho, paralela ao Parque
Eduardo VII, perto do Marquês de Pombal,
ao parque do aeroporto, a alguns quarteirões no Parque das Nações, entre o Pavilhão
do Conhecimento e a rotunda da Estação
do Oriente e aos parques de estacionamento no Tagus Park e no Lagoas Park.
Apesar do inconveniente em termos de
área geográfica, o serviço prima pela facilidade de carregamento gratuito das viaturas
elétricas, seguro, manutenção, assistência
e estacionamento gratuitos. Além do serviço de carsharing regular, a Hertz 24/7 City
permite o aluguer dos veículos até ao limite
máximo de 300 quilómetros por dia.

O que deve (ainda) saber
Como todos os serviços carsharing do mercado, a Hertz 24/7 City garante a gratuiti-

dade de estacionamento, inclusive em zonas parqueadas pela EMEL. Ainda assim, a
empresa alerta para o não parqueamento
“em zonas reservadas a residentes ou outras
entidades, lugares reservados a condutores
com mobilidade reduzida nem em parques
de estacionamento privados. Excluem-se
também lugares de cargas e descargas.
Em estacionamento com condicionamento
horário, o utilizador deverá garantir que o
carro não entra em incumprimento”.
Outra nota importante sobre o serviço
prende-se com o facto de as viaturas não
se fazerem equipar com Via Verde. Assim, a
Hertz 24/7 City explica que “o pagamento
do valor das taxas de portagem é da inteira
responsabilidade do cliente” e que “os valores das taxas de portagens só estão disponíveis 48 horas após a passagem numa via
com portagem eletrónica”, devendo “ser
liquidadas num prazo máximo de cinco dias
úteis, em qualquer posto dos correios CTT
ou na rede de lojas Payshop”.

pub.
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Com 150 veículos

Emov já está disponível em Lisboa
Uma aplicação no centro de tudo
Todo o serviço gira à volta da aplicação que
os utilizadores devem instalar nos seus smart
phones. O passo seguinte é fazer o registo
introduzindo as informações que a app emov
solicita e por fim, começar a utilizar. Até ao
final de maio, é possível obter 20 minutos
gratuitos introduzindo o código Lisboa20.
Após a reserva do veículo, os utilizadores
têm 20 minutos para acederem ao veículo e
só depois de iniciarem a viagem é que começa a cobrança do serviço que tem um custo
de 0,21 euros por minuto. O emov tem ainda disponível uma tarifa diária no valor de
63 euros.

Depois de Madrid, Lisboa

Em abril, Lisboa ganhou mais um serviço de carsharing. Chama-se
emov e colocou 150 viaturas 100% elétricas nas ruas da cidade.
As viagens custam 0,21 euros por minuto.
Sara Pelicano

sara.pelicano@transportesemrevista.com

AS DESLOCAÇÕES EM LISBOA contam com
mais um serviço de transporte partilhado.
Chama-se emov e disponibiliza 150 veículos
Citroën C-Zero, 100% elétricos em regime de
free-floating, ou seja, os utilizadores podem
deixar o veículo em qualquer lugar de estacionamento legal, não pagando por isso.
A apresentação do serviço de carsharing
aconteceu a 18 de abril na Câmara Municipal
de Lisboa. O presidente da autarquia, Fernando Medina, comentou que o desafio da mobilidade na cidade «é criar um sistema integrado que seja acessível do ponto de vista
social, ambiental e económico». O autarca
defendeu ainda que os sistemas de partilha
de carros desempenham um papel importante na mobilidade da cidade, sobretudo
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aliados a transportes públicos. Nesse sentido,
mostrou «disponibilidade para criar bolsas
de estacionamento dedicado para carros
elétricos partilhados», potencialmente junto dos principais pontos e interfaces de transportes públicos.
Questionado sobre a possibilidade de a Carris
ou a EMEL terem também serviços de partilha
de veículos, Fernando Medina afirmou que
«não há planos nesse sentido». O presidente
da Câmara de Lisboa concluiu ainda que «só
se justifica termos uma operação de iniciativa pública se não tivermos uma operação
de natureza privada». Contudo, o município, através da EMEL, implementou uma rede
de partilha de bicicletas, o Gira, que o autarca
justificou com o facto de «o mercado não ser
capaz de oferecer uma resposta neste sentido. Temos uma rede própria porque não
aparecia um operador privado».
www.transportesemrevista.com

O emov nasceu em Madrid, Espanha, em
2016, e já conta com 170 mil utilizadores
registados. Lisboa é a segunda cidade onde
o serviço chega. Fernando Izquierdo, diretor-geral da emov, afirmou que o «emov chega
a Lisboa com o objetivo de se converter
num novo ícone da cidade. Estamos certos
de que a nossa frota terá um acolhimento muito favorável entre os cidadãos». O
mesmo responsável disse ainda que «esta
é uma nova etapa para Lisboa se tornar
mais inteligente, com um transporte mais
eficiente e com melhor ambiente».
Quanto à logística de ter 150 veículos 100%
elétricos a circular, Fernando Izquierdo explicou que fazem a recolha dos carros com
pouca bateria, carregam-nos em postos de
carregamento próprios e voltam a coloca-los
na rua. A empresa efetuou um estudo que
permitiu concluir que 75% dos habitantes de
Lisboa consideram a hipótese de utilizar serviços de carsharing. As principais razões para
fazê-lo são a redução de custos (21%), dispor
de uma alternativa à viatura própria (19%) e
a facilidade e rapidez de utilização (13%). As
situações em que mais utilizariam o serviço
seriam viagens de e para o aeroporto (32%),
viagens/férias (22%), saídas noturnas (19%)
e em alternativa à própria viatura (16%).
Emov é uma empresa nascida da aliança entre a Eysa e a Free2Move, a nova marca de
serviços de mobilidade do Groupe PSA, duas
empresas líderes nos respetivos setores.
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Dos 243 municípios
que estão integrados
em comunidades
intermunicipais,
42 ainda não deram
início ao processo
de contratualização
nem celebraram
qualquer contrato
interadministrativo.
A revelação foi feita
durante a conferência
“Transportes:
Contratualização”,
organizada pela
Transportes em Revista
e que juntou mais
de 220 participantes.
72

Contratualização

Há 42 municípios
que ainda não
iniciaram processo
de contratualização
www.transportesemrevista.com
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normativa europeia – 3 de dezembro de 2019
– existem ainda 42 municípios que não iniciaram o processo que os obriga a contratualizar
os serviços públicos de transporte de passageiros rodoviários.
A “notícia” foi dada pelo presidente do IMT,
Eduardo Feio, que esteve presente na sessão
de encerramento da conferência “Transportes:
Contratualização”, que se realizou no passado dia 22 de março, na Colunata de Eventos
do Bom Jesus, num evento organizado pela
Transportes em Revista e pela JPAB-José Pedro
Aguiar-Branco Advogados, e que contou com
o apoio da Câmara Municipal de Braga.
Eduardo Feio, que falava em representação do
secretário de Estado Adjunto e do Ambiente,
José Mendes, salientou que «há ainda um
conjunto minoritário, mas ainda significativo, de municípios e comunidades intermunicipais que não assumiram as competências de autoridades de transportes.
Essas competências podem ser delegadas
em outras autoridades de transportes através de contratos interadministrativos, mas
não podem deixar de ser assumidas». Segundo o responsável, «iniciativas como esta
contribuem seguramente para que mais
entidades venham a delegar rapidamente
as suas competências e a iniciarem os respetivos procedimentos. Esta situação tem
uma dimensão preocupante, dado que
até 3 de dezembro de 2019 os contratos
de serviço público regular e atribuição de
compensações ou direitos exclusivos aos
operadores que prestem serviço público de
transportes tem que estar regularizado».

Mais de 220 participantes
Pedro Costa Pereira

pedro.pereira@transportesemrevista.com

A SITUAÇÃO AINDA NÃO É GRAVE mas pode
tornar-se muito brevemente. A implementação
do novo Regime Jurídico do Serviço Público de
Transporte de Passageiros, em 2015, determinou que as autarquias assumissem o papel de
autoridades de transportes com competências
ao nível dos serviços públicos de transportes
de passageiros, prevendo a legislação a possibilidade de se poderem associar ou delegar
essas competências nas comunidades intermunicipais em que se encontram inseridas. Só
que a pouco mais de um ano e meio do prazo
definido por Bruxelas para a transposição da
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O número de participantes que estiveram no
Bom de Jesus de Braga, cerca de 220, veio
provar que este tema é, atualmente, aquele
que mais preocupa o setor. Entre operadores
de transportes, consultores, técnicos de mobilidade, representantes de Câmaras Municipais
e Comunidades Intermunicipais, comunidade
cientifica e universitária, todos quiseram marcar presença e saber qual o atual “estado da
arte” da contratualização a nível nacional. Por
outro lado, o painel de oradores convidados
incluía personalidades como os presidentes
da Câmara de Braga e Aveiro, Ricardo Rio e
Ribau Esteves, respetivamente; João Carvalho
(AMT), José Pedro Aguiar Branco (JPAB), Cabaço Martins (ANTROP), Manuel Oliveira (Arriva),
Orlando Ferreira (Rodoviária do Tejo), Teotónio
dos Santos (TUB), Nuno Martinho (CIM Viseu
www.transportesemrevista.com

Dão Lafões), João Henriques (CIM da Região
de Coimbra), Daniela Serrão (CIM do Algarve),
Cristina Dias (AMT), Germano Martins (IMT),
Carlos Cruz (IST), entre outros. A conferência
contou ainda com a participação de três keynote speakers: Joana Carvalho, da Value for
Money Consult, que falou sobre “Parâmetros
de avaliação e decisão: a análise “value for money”; Avelino Oliveira, consultor, que abordou
a temática do “Serviço Público enquanto questão de mobilidade”; e Tiago D´Alte (JPAB), cuja
apresentação versou sobre “A gestão do prazo
contratual e remuneração do serviço público”.

Operadores exigem clarificação
O evento pretendeu debater e refletir algumas
das temáticas que estão associadas ao processo de contratualização. Se é certo que os
municípios fora das Áreas Metropolitanas compreenderam que só delegando os seus poderes
nas CIM´s ganham escala e reduzem os custos
associados à contratualização dos serviços,
também é verdade que num quadro de reduzido financiamento, diminuição progressiva da
oferta e da procura, as novas autoridades têm
agora o encargo de planear, financiar e fiscalizar os novos serviços e redes de transportes.
O presente e o futuro reserva vários desafios,
como por exemplo a opção do modelo de
contratualização, a definição das obrigações
de serviço público, o desenho de redes e os
processos de concurso. Durante a sessão, percebeu-se que a grande maioria das autarquias
e CIM´s já deram início ao processo, mas existem ainda muitas dúvidas, nomeadamente no
que concerne ao modelo escolhido e respetivo
financiamento. Por outro lado, os operadores
mostram-se “receosos” com alguma falta de
comunicação que neste momento existe e com
a incerteza que o futuro reserva.
Em declarações à Transportes em Revista, Luís
Cabaço Martins, disse esperar que «seja aproveitado o que de bom existe, aquilo que de
bom restou dos 66 anos do RTA, e não se
desperdice todo o trabalho desenvolvido,
isto é, o know how que os operadores têm
e o seu conhecimento técnico, sobretudo
na criação dos novos modelos contratuais.
Esperamos que sejam feitos de forma equilibrada. Não se queira ter soluções perfeitas, mas sim soluções sustentáveis». O responsável revelou ainda que «falta clarificar o
resultado desta reflexão e preparação que
neste momento está a decorrer no âmbito
das Autoridades de Transportes. O apelo
que a ANTROP faz é que as AT se abram ao
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exterior, recolham aquilo que são as propostas e sugestões dos operadores de transportes de modo a que a contratualização
seja feita de forma adequada, equilibrada,
sustentada, e com o cumprimento das regras comunitárias, nomeadamente no que
concerne à concorrência, neutralidade das
empresas públicas e privadas, e compensações das obrigações de serviço público».
Já António Côrrea de Sampaio, CEO da Arriva
Portugal, adiantou que existem «três áreas
que são estruturantes para que tenhamos
um processo concursal sem grandes perturbações. Primeiro, a necessidade de participação ativa de todos os agentes de mobilidade. Em segundo existe a necessidade de
sustentabilidade do modelo que se vier a
contratualizar. E temos de ser razoáveis ao
nível dos prazos, nomeadamente ao nível
do prazo do concurso e os termos da exigência do caderno de encargos. Corremos
o risco de querer o ótimo e depois não vamos conseguir contratualizá-lo».
E esta “incerteza” está a prejudicar a atividade
dos operadores, conforme revelou à Transportes em Revista um dos “históricos” do setor,
Manuel Oliveira, administrador da Arriva Portugal: «as indefinições a que hoje assistimos,
relativamente ao regime de contratualização e da entrada em vigor do novo regime
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jurídico, influenciam as nossas políticas empresariais e de investimento. Não sabemos
o que vai ser o mercado e o que podemos
comprar. A Arriva Portugal irá estar atenta
aos concursos que serão lançados, mas por
outro lado não sabemos as exigências que
irão ter. Estas indefinições prejudicam o investimento».

Modelos sustentáveis procuram-se
Durante a conferência, pôde-se constatar que
as indefinições existentes são também fruto
da falta de preparação das novas autoridades
de transportes, em termos técnicos e estruturais. Mas não só. A inexistência de informação
sobre as redes e a oferta é algo que preocupa as autarquias e CIM´s, conforme referiu à
Transportes em Revista o presidente da Câmara
Municipal de Braga e da CIM do Cávado, Ricardo Rio: «Na CIM do Cávado temos realidades heterogéneas. Os dois principais
concelhos, em termos de dimensão, Braga
e Barcelos, optaram por se assumir como
autoridade de transportes e a CIM assumiu as responsabilidades das autoridades
municipais dos outros quatro concelhos.
Estamos hoje a trabalhar na formatação
do processo concursal que carece, em primeira instância, de uma recolha exaustiva
de informação que não estava disponível.
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Como ficou patente neste primeiro painel,
um dos grandes desafios que é colocado a
todas as autoridades é a insuficiência de
informação que tinham sobre os seus próprios operadores, aquilo que é a estrutura
da oferta e os desafios que agora se vão
colocar no contexto dessa mesma contratualização. Tudo está a ser feito com grande colaboração de todos os operadores e
com o envolvimento direto dos vários municípios. Esperamos, no decurso dos próximos meses, ter estruturado um modelo
de negócio que irá sustentar o processo de
contratualização». O autarca adiantou que
«estamos a trabalhar para lançar o concurso até 3 de dezembro, a própria CIM tem
vindo a capacitar-se e a contratar recursos
para poder apoiar diretamente esta área,
quer a nível interno, quer externo, e obviamente que queremos cumprir este normativo e os prazos estabelecidos».
O financiamento do sistema de transportes foi
outro dos temas em análise. Para o presidente
da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves,
«há uma tradição em Portugal que diz que
o setor dos transportes tem de ser financiado pelo Estado. Em segundo lugar, o modelo que o Estado montou é este. Podíamos ter o Estado a tributar muito menos
os combustíveis e a não financiar o sistema
de transportes públicos. Mas não, o Estado
prefere financiar os sistemas de transporte
públicos e ter uma carga tributária brutal
sobre os combustíveis. São modelos que
até parecem leis, mas não são leis, são apenas opções de gestão. Neste quadro queremos que o modelo seja o mais sustentável
possível e que aquilo que é o serviço total
que queremos entregar aos cidadãos que
habitam nos nossos territórios, seja acessível para todos e sustentável para o operador privado que o vai operar e para a entidade pública que o vai comparticipar. Esta
é a lógica de serviço público, e não aquela
tradição que considero má. A operação
rentável para o operador é a comercial e
o serviço público é a carreira que não tem
viabilidade financeira». Segundo o edil aveirense, que foi um dos principais “animadores”
da conferência, «vamos lançar um concurso
com uma oferta pública e com um caderno
de encargos com um conjunto de serviços
para prestar. Queremos que ganhe uma
empresa privada que nos vai dar as melhores condições. Tem de ser sustentável em
termos legais e financeiros para o operaTR 182 ABRIL 2018
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dor que vai ganhar o concurso, para ter um
lucro razoável, e para o gestor público, que
tem de garantir que a operação vai garantir as suas obrigações contratuais. A carga
de financiamento que lhe colocamos é sustentável para um orçamento municipal ou
de um conjunto de municípios integrados
numa CIM. São princípios sensatos e não
temos de ter medo da mudança. Vamos ter
um serviço com mais qualidade».
Ribau Esteves declarou ainda que as regras têm
de ser iguais para todos, quer sejam operadores internos ou operadores privados e que
a CIM de Aveiro esta já a ultimar o caderno
de encargos do concurso – a ser lançado ainda este ano – para depois tratar do modelo de
negócio. No entanto, garantiu, que «temos
previstos mecanismos de compensação, só
assim conseguimos colocar uma operação
destas em concurso».

Serviço público enquanto questão
de mobilidade
Avelino Oliveira, consultor e antigo primeiro-secretário da Área Metropolitana do Porto,
alertou que «corremos o risco de fazer concursos por todo o país para ficar tudo na
mesma».
O novo regime jurídico trouxe uma mudança e
um outro nível de exigência, com temas mais
complexos como a bilhética, sistemas de organização, fiscalização, informação ao público,
contratação, concursos, assim como novas regras ao nível das concessões. Para o consultor,
«no atual processo de contratualização os
governantes e os municípios afirmam perentoriamente que realizar um concursamento representa uma grande mudança,
mas por outro lado os representantes dos
operadores tem vindo a chamar à atenção
que é perigoso entrar num processo de
grandes mudanças que implique ruturas.
Os agentes políticos parecem afirmar que
não é só uma questão de financiamento,
mas sim de eficiência. Já os representantes dos operadores, amiúde, afirmam que
para existirem mudanças reais é absolutamente necessário mais dinheiro». Avelino
Oliveira questiona «como é que se consegue
encontrar o equilíbrio entre a eficiência e
o dinheiro, quando falta um ano e meio
para atingir a data de 3 de dezembro?».
Para o consultor, «o concurso mais importante que se vai realizar até à data de
2030 não é o de 2019, mas sim o que vai
acontecer depois de 2019. E era importanABRIL 2018 TR 182

te que se reduzisse um pouco o prazo de
dez anos que a maioria dos concursos irá
ter. Por outro lado, os operadores não vão
conseguir pagar o investimento em frota
e recursos humanos com concursos de dois
ou quatro anos». Por tudo isto, Avelino Oliveira refere que não acredita que «a verdadeira mudança que todos anunciam seja feita neste concurso. Este concurso não tem
lastro nem memória. Nos últimos 10 anos
andámos adormecidos, e hoje não temos
sequer informação completa da oferta,
quanto mais da procura».
Tiago Sousa D´Alte, da JPAB, também refere
que «o prazo de 3 de dezembro de 2019
já não é aquilo que está no horizonte». O
jurista adianta que «o grande prazo que as
pessoas têm de ter noção é que após esta
data, o tempo previsto para a vigência deste regime é entre 30 e 40 anos. É preciso
preparar um contrato, uma rede, cláusulas
jurídicas e um modelo financeiro que lhes
permita começar esta nova realidade. As
autoridades de transportes têm de perceber que agora são as donas do negócio e
donas do serviço público, portanto é da
sua responsabilidade conhecer a procura,
a oferta, de que forma a mobilidade é um
instrumento útil na política social e territorial das regiões. Têm de construir contratos
e concursos que contenham o máximo de
informação e os instrumentos necessários
para assegurar o serviço público. Ainda vão
a tempo, mas as condições que vão ter ao
seu dispor para fazer bem um contrato são
cada vez mais difíceis».
Para Tiago Sousa D´Alte, quem não avançar
com o processo de contratualização «terá um
grande problema». «Os operadores que
estão neste momento no terreno, se não
tiverem um novo título para funcionar,
www.transportesemrevista.com

vão ter de parar. E a lei diz que quem tem
de prestar o serviço são as autoridades de
transportes. Se não eleger um operador interno ou um operador privado é ela que
tem de fazer o transporte. Não vale a pena
pensar que os operadores vão continuar
no terreno como sempre estiveram depois
de 3 de dezembro de 2019... não é verdade, porque há um conjunto de operadores
que estão de fora e que querem entrar,
portanto não vão permitir que a situação
atual se perpetue. Logo serão os guardiões
de que o regime tem de ser cumprido, e
não permitirão que operadores com títulos
antigos continuem no terreno evitando o
cumprimento da lei», conclui.
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Mobilidade sustentável

Guimarães apresentou
autocarro de passageiros
100% elétrico
A CaetanoBus desenvolveu o primeiro autocarro 100% elétrico associado ao transporte
de passageiros e o operador Arriva, através da sua empresa Transportes Urbanos de Guimarães,
inseriu o veículo na Linha da Cidade.
Sara Pelicano

sara.pelicano@transportesemrevista.com

O VEÍCULO QUE CIRCULA na Linha Cidade
desde o final de março tem 35 lugares sentados (12 metros de comprimento), piso rebaixado para pessoas com mobilidade reduzida e ar
condicionado. O veículo pesado de passageiros
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caracteriza-se pela unidade motriz elétrica, sem
recurso a qualquer motor auxiliar a combustão,
e conjunto de baterias de apoio que permitem
a autonomia dos 150 quilómetros.
O autocarro representa um investimento de
508 mil euros, comparticipado por fundos comunitários em 200 mil euros. No dia de apresentação do veículo e da entrada em circulação
www.transportesemrevista.com

do mesmo, a 29 de março, Manuel Oliveira,
presidente da Arriva Portugal-Norte, comentou
que o veículo vai fazer a Linha da Cidade, «a
única linha verdadeiramente urbana, porque as outras estendem-se para zonas mais
periféricas. Será um percurso com 208 quilómetros por dia, um carregamento durante a noite e uma paragem de 45 minutos
TR 182 ABRIL 2018
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CHASSI: 			
Tipologia low-floor ou low-entry
em aço com tratamento superficial
e pintura anti-corrosão.
CARROÇARIA: 			
Estrutura leve em alumínio.
PESO BRUTO: 19 toneladas
COMPRIMENTO: 11,995 metros
LARGURA: 2,5 metros
ALTURA: 3,508 metros
LOTAÇÃO: 35 lugares sentados
VELOCIDADE MÁXIMA: 70 km/h

na hora do almoço, na qual se fará uma
recarga que permitirá circular o resto do
dia em serviço».
Manuel Oliveira comentou ainda que «a Arriva tem capacidade e disponibilidade para
comprar tantos autocarros quantos sejam
possíveis». No entanto, relembrou que «a
tecnologia ainda não está num ponto em
que uma operação seja flexível o suficiente para não criar constrangimentos e, por
outro lado, ainda não está num preço que
torne isto inviável do ponto de vista económico». Por isso, o mesmo responsável sublinhou que «neste momento operamos por
nossa conta e risco. Isto é um esforço da
nossa parte para ajudar Guimarães neste
desígnio de capital europeia verde e dar o
mote de movimentação que é preciso».
Quanto à tecnologia, falámos com Jorge Pinto. O CEO da CaetanoBus comentou que já há
«muito conhecimento» em torno da construção de um veículo elétrico. Mas este processo levanta alguns desafios ao longo da linha
de montagem «porque, por exemplo, os
elétricos não se podem pôr a trabalhar ao
longo da linha toda, não podem estar ligados. Toda esta parte específica e relacionaABRIL 2018 TR 182

da com a segurança do carro é que obriga
a mudar algumas coisas na nossa linha de
montagem». Pequenos constrangimentos
que não travam o caminho neste sentido da
eletrificação e, por isso, a linha de montagem
está em plena laboração. «Até ao final deste
ano, esperamos produzir entre 50 a 70 unidades», avançou Jorge Pinto. Unidades que
serão entregues a outras cidades.
Na cerimónia de apresentação do autocarro
esteve também presente o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, que
sublinhou que as necessidades de mobilidade
têm tendência de crescer no futuro e, por isso,
o «desafio é reduzir as emissões de gases
com efeito de estufa».

de verde. «A mobilidade elétrica é objetivo estratégico da Câmara de Guimarães,
sendo o posto de carregamento rápido
uma valência e um incentivo a que outros
operadores de transporte público disponibilizem no futuro veículos de transporte público de passageiros elétricos e
híbridos plug-in, associados a carreiras
regulares», destacou Domingos Bragança,
presidente da Câmara Municipal de Guimarães. O autarca está também a trabalhar para
desenvolver uma rede de carregamento rápido no concelho que poderia ser utilizada pelo
transporte público de passageiros, mas também por veículos particulares.

Super carregador
A operação com este autocarro 100% elétrico
é também possível graças ao posto de carregamento rápido desenvolvido pela Efacec. O
QBUS é, atualmente, o único equipamento instalado em Portugal com estas características,
ou seja, uma potência instalada de 150 kW. Pedro Silva, da Efacec, adiantou à Transportes em
Revista que «começámos a desenvolver autocarros elétricos há uns anos, inclusive em
parceria com a CaetanoBus. Basicamente,
estes carregadores são iguais aos carregadores dos veículos ligeiros, mas trabalham
com uma potência maior».
O posto de carregamento rápido está instalado na Estação Central de Camionagem e
representa um investimento de 37 mil euros,
não comparticipados. Um investimento que a
Câmara Municipal de Guimarães não se coíbe de assumir porque o mesmo faz parte do
caminho a percorrer para se tornar uma cida-
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Estudo Volvo Buses

Passageiros querem mais espaço e
ligações wi-fi nas viagens de longo curso
possibilidade de comprar alguma coisa para
beber ou comer a bordo. Alguns mesmo dizem que gostariam de encomendar um jantar
com três pratos. A segurança também recebe
uma elevada pontuação. 47% dos passageiros
quer informação acerca da segurança do autocarro antes de reservarem os seus bilhetes e
66% dizem utilizar os cintos de segurança. A
utilização deste dispositivo é mais elevada na
Suécia, em França e em Espanha.

Atitudes consideradas irritantes

A Volvo Buses encomendou um inquérito de opinião
a uma empresa especializada para conhecer as preferências
dos passageiros de autocarros de turismo e longo curso.
O estudo foi realizado em seis países europeus e contou
com seis mil entrevistas. Espaço para as pernas e ligações wi-fi
foram apontados como os fatores mais importantes.
ALGUMAS PESSOAS QUEREM um jantar de
três pratos, outras preferem navegar na internet, conversar ou apenas descansar. Quase metade interessa-se pela segurança e cerca de dois
terços afirmam utilizar o cinto de segurança em
viagens de autocarro de longo curso. Estes são
alguns dos resultados de um estudo de mercado encomendado pela Volvo Buses à empresa
Kantar SIFO em seis países europeus.
No total, foram realizados seis mil inquéritos a
passageiros de autocarros de turismo e de longo curso em seis países europeus – Alemanha,
Itália, Espanha, Reino Unido, França e Suécia –
para conhecer as suas opiniões relativamente
ao que é necessário para tornar uma viagem de
autocarro numa experiência positiva. Os inquéritos de opinião foram realizados nas últimas
semanas de 2017 e nas primeiras de 2018, tendo respondido pessoas com mais de 18 anos e
que realizaram uma viagem de autocarro com a
duração mínima de uma hora nos últimos três
anos. Em cada um dos seis países foram entrevistadas mil pessoas.
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“Em conjunto com os nossos clientes trabalhamos constantemente para tornar a viagem de
autocarro tão apelativa e competitiva quanto possível. Nesta perspetiva, as opiniões dos
passageiros são extremamente importantes”,
afirma Niklas Orre, VP Strategy e Product Management da Volvo Buses. “Estes inquéritos revelaram que a maioria das opiniões dos passageiros é muito semelhante em todos os países,
mas também existem algumas coisas que os
diferenciam”, acrescenta.
Dormir, conversar, ver filmes e ler são algumas
das coisas que as pessoas fazem a bordo dos
autocarros de turismo e longo curso. Por isso,
não será de estranhar que os bancos confortáveis e espaço abundante para as pernas estejam no topo das preferências dos inquiridos
para uma boa viagem. Na lista de serviços pretendidos pelos passageiros aparece em primeiro lugar uma ligação rápida wi-fi. Aliás, isto é
algo que muitos passageiros, e em particular
os mais jovens – estão preparados para pagar.
Muitos também consideram ser importante a
www.transportesemrevista.com

O estudo também revela muita informação
acerca do que se pretende relativamente ao
comportamento dos outros passageiros que
partilham a viagem no mesmo autocarro. Para
a maioria dos inquiridos neste estudo de opinião realizado para a Volvo Buses em seis países
europeus, o aspeto mais importante numa viagem de autocarro com uma duração superior a
uma hora é não haver barulho porque um dos
objetivos é descansar ou dormir. Os passageiros
barulhentos foi considerado o problema mais
aborrecido numa viagem de autocarro, segundo 79% dos inquiridos. Outro comportamento
pouco apreciado consiste na pressão dos joelhos nas costas do banco da frente. Para alguns
passageiros, ter os joelhos do passageiro de trás
nas costas é considerado irritante para 71% dos
entrevistados. O cheiro intenso também não é
apreciado por 50% dos inquiridos, embora neste aspeto os italianos tenham relevado uma elevada tolerância, uma vez que só 25% tenham
dado importância a este aspeto. Os passageiros
suecos, por sua vez, parecem ter menos problemas com os passageiros que descalçam os
sapatos, o que nos outros países raramente é
considerado como aceitável.
“No geral, podemos dizer que o conforto, a segurança e os companheiros de viagem simpáticos são os fatores mais importantes para quem
faz longas viagens de autocarros”, resume Niklas Orre, VP Strategy e Product Management
da Volvo Buses. “Portanto dizem que sim ao
wi-fi e aos bancos confortáveis, mas não aos
joelhos afiados e aos pés descalços”, conclui o
responsável.
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Transportes Urbanos de Passageiros

O caso de Braga
Os TUB – Transportes Urbanos de Braga sofreram uma profunda alteração nos últimos quatro anos
com resultados positivos e significativos no rendimento da empresa e no serviço prestado.

Batista da Costa

O Caso de Braga
Em fins de 2013, Braga fixou a meta de duplicar o número de passageiros transportados
pelos TUB até 2025.
À semelhança dos transportadores públicos
rodoviários das outras cidades portuguesas
os TUB estavam a perder passageiros há dez
anos e a crise internacional com a interven80

ção da Troika constituía um constrangimento
adicional.
Com capitais próprios negativos, resultados
líquidos negativos em 2013, uma frota 16
anos de idade média e instalações obsoletas,
financiava-se a 7,5% na banca.
Como empresa municipal é obrigada a ter
mais de 50% de receitas próprias e três anos
consecutivos de resultados líquidos negativos
implica a sua dissolução.
www.transportesemrevista.com

O build-up dos Transportes
Urbanos de Braga de 2013 a 2017
Em quatro anos os TUB tornaram-se uma referência no setor porque até ao fim de 2017:
- O número de clientes aumentou 14%;
- Não só não aumentou tarifários como reduziu alguns títulos;
- As vendas aumentaram 10%;
- Receitas próprias ascendiam a 60%;
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ATUALIDADES
rodoviárias pesadas
derança orientada para gerir o processo de
mudança e a inovação.
A comunicação interna e externa foi fortemente incrementada com reuniões de coordenação, sessões de team building, jornal
interno, “Pequeno almoços com...” dinamização das redes sociais e forte presença na
comunicação social regional e especializada.
A nova visão da mobilidade em Braga que
foi anunciada na Semana Europeia da Mobilidade em 2014, fomenta a complementaridade dos diferentes modos, a prioridade aos
modos ativos e ao transporte coletivo assim
como a criação de interfaces com o transporte individual nas entradas da cidade.
Na zona densa da cidade será construída uma
rede regrante de transportes com recurso ao
BRT – Bus Rapid Transit numa extensão de 15
quilómetros, valorizando as pré-existências e
modernizando a memória coletiva.
O objetivo é reduzir a poluição, a sinistralidade e melhorar a qualidade de vida dos utilizadores da cidade sabendo que é a mais poluída do país depois de Lisboa e Porto.

Engenharia de equipamentos
e manutenção

- Passou a ter capitais próprios positivos;
- Financia-se na banca a 1,2%.
Foi a única empresa de transportes rodoviários
urbanos, em Portugal, a aumentar durante
quatro anos consecutivos o número de passageiros transportados. No ano em curso de
2018 o número de passageiros transportados
continua a crescer, vai receber os primeiros dos
31 autocarros elétricos adjudicados à CaetanoBus, tem concluído o Estudo Prévio do PMO
– Parque de Material e Oficinas e já tem instalado o IOC – Intelligent Operation Center da
IBM que visa oferecer internet a bordo, telemetria dos autocarros e Sistema de Ajuda à
Exploração, entre outras funcionalidades.

O processo
Os TUB passaram a estar focados no serviço
ao cliente, na melhoria contínua e no trabalho em equipa.
Todo o sistema de gestão foi orientado para
lidar com a complexidade da gestão e a liABRIL 2018 TR 182

A gestão da manutenção passou a ser assistida por computador, otimizando a sua atividade, com impacto na disponibilidade da frota,
na redução do consumo de combustível, na
redução de emissões de gases tóxicos e opacos, na diminuição radical das emissões de enxofre e azoto, pelo recurso a óleos sintéticos.
Os autocarros passam a apresentar-se lavados, limpos e sem os assentos de passageiros
degradados.
Apostando no conhecimento fazem-se protocolos com a Universidade Católica, a Universidade do Minho e o Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave.
Os colaboradores são incentivados a retomar hábitos de estudo e como resposta há
nove dissertações de mestrado concluídas e
iniciados doutoramentos em três domínios
chave da atividade da empresa. Os TUB certificaram-se em ID&I, Investigação, Desenvolvimento e Inovação.
Como parceiros do FICIS, Fórum Internacional
da Comunidades Inteligentes e Sustentáveis,
os TUB tiveram contacto com atores globais e
regionais aportando novas ideias.

Operação
Nestes quatro anos, além de sistemáticas pequenas melhorias da oferta e novas linhas,
www.transportesemrevista.com

merece destaque o serviço entre o centro da
cidade, a central de camionagem e a estação
da CP sete dias por semana com uma frequência de dez minutos.
Foram criados serviços especiais, de ligação
de parque periféricos à cidade em ocasiões
festivas.
A entrada dos autocarros até à porta do hospital foi uma das primeiras ações com grande
impacto social.
O circuito turístico, cruzando as zonas pedonais do centro histórico, demonstrou que os
transportes públicos podem conviver com os
peões.
Foram admitidos 65 motoristas e reduzida a
sinistralidade em mais de 35%.

Comercial
De seis pontos de venda de títulos de transporte em 2013, passou para 85 em 2017 e
introduziu o pagamento de passes por multibanco.
Foram eliminadas as restrições horárias nos
passes de estudantes e dos reformados e introduzida a possibilidade de transbordo.
Foi realizada formação nas escolas a mais de
três mil jovens por ano para a preferência na
utilização de modos ativos e dos transportes
públicos.
Atenta à vida cultural da cidade, os TUB
passam a integrar-se, promover e participar
ativamente nas celebrações da cidade com
imagens de arte efémera no exterior dos
autocarros, apresentadas regularmente ao
longo do ano, relevando a sua genuinidade
e cultura.
A aposta no transporte não regular para
dar resposta a necessidades ocasionais foi
bem-sucedida, influenciando os resultados
operacionais que atingiram 60% de receitas
próprias.

Renovação da frota
– autocarros elétricos
Com uma frota obsoleta era urgente o investimento na sua renovação.
A aquisição de 44 autocarros usados retiraram stress aos TUB, permitindo-lhe prosseguir
a sua missão.
O aviso do POSEUR para apoio à renovação
da frota encerrou a 17 de março de 2017. O
projeto dos TUB visa o serviço desde a estação da CP e atravessa o Pólo de Gualtar da
Universidade do Minho até um interface TC/
TC a norte deste, servindo de forma conveniente os 15 mil utilizadores do campus.
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namento de carros na cidade, autoridade de
transportes e polícia afeta à mobilidade.
Nele será instalado o Centro de Gestão de
Redes que corresponde ao cérebro da cidade digital, investimento determinante para o
sucesso de uma smart city.

Tecnologias de Informação
e Comunicação

Paralelamente foi lançado um concurso para
aquisição de 31 autocarros elétricos que foram adjudicados à CaetanoBus. O primeiro
autocarro elétrico chegará em maio.
Foram adquiridos 75 autocarros, 31 dos
quais elétricos.
Os 31 autocarros elétricos, preparados para
o futuro BRT, têm motorização e eletrónica
da Siemens, sendo dotados de tecnologias
da Indústria 4.0.
Além dos ganhos ambientais e de saúde,
este autocarro tem um custo de manutenção 25% abaixo do custo de um a diesel
novo e o consumo de energia é de dez euros
a cada 100 quilómetros, muito abaixo dos
45 euros por 100 quilómetros do mesmo.
Braga foi a primeira cidade portuguesa a fazer a opção pela tração elétrica nos autocarros urbanos.

Parcerias tecnológicas
Na sequência da aquisição dos autocarros
elétricos foi celebrado um protocolo com a
Siemens, líder mundial em tração elétrica em
autocarros urbanos, que visa a concepção de
um centro de competências em veículos de
tração elétrica e projetos de inovação e investigação e provas de conceito em sistemas
inteligentes de gestão da cidade.
Também com a área de inovação Bosch estão
a ser realizados trabalhos com relevo para o
desenvolvimento de sensores incorporados
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nos autocarros. Os TUB são o laboratório
vivo para o desenvolvimento de sensores da
Bosch que visam apoiar a condução, o consumo, a segurança e dar informação útil aos
clientes.

PMO – Parque de Material
e Oficinas
Com um PMO obsoleto foi adquirido um terreno contíguo às atuais instalações passando a dispor da área necessária para o projeto
da cidade.
O novo PMO é um objeto colocado na paisagem que reforça a imagem da cidade,
afirmando-se como uma nova centralidade
com forte identidade.
Batizado como Edifício Raul Mesnier, em
honra do construtor do elevador do Bom Jesus do Monte, oferece à cidade uma praça
com mais de cinco mil metros quadrados.
O Edifício Raul Mesnier não será um espaço
fechado, mas antes uma extensão da praça
pública.
Ambientalmente exigente, a sua construção
prevê a reutilização das águas das chuvas, para
limpeza da frota e a instalação de sete mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos, para
alimentação dos autocarros elétricos.
Com inserção urbana delicada este PMO,
que é o Centro de Operações e Mobilidade, tem capacidade para a logística de 150
autocarros, bikesharing, gestão do estaciowww.transportesemrevista.com

Os TUB – Transportes Urbanos de Braga que
percorrem todo o concelho e são grandes
utilizadores de várias tecnologias nas suas
operações do quotidiano, foram incumbidos
de integrar as TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação, no universo municipal
e na cidade.
Este centro receberá todos os dados de sensores e redes e, através de ferramentas de
inteligência artificial, colocará à disposição
dos serviços públicos, investidores e utilizadores da cidade, informação útil para as
suas tomadas de decisão, contribuindo para
a competitividade e qualidade de vida dos
seus cidadãos.
Com o IOC – Intelligent Operation Center da
IBM, podemos gerir os ambientes complexos
da cidade. O IOC é um sistema de sistemas
que não visa substituir qualquer infraestrutura física que realize a obtenção de dados,
ou que simplesmente os possua, mas sim extrair estes dados, agregá-los, disponibilizá-los e otimizar as operações.
Nos TUB agiliza diversos processos internos
e disponibiliza internet a bordo, telemetria e
sistema de ajuda à exploração.
Braga dispõe de uma ferramenta que possibilita a integração e tratamento de informação da cidade que, além da mobilidade pode
integrar o ambiente, iluminação, semaforização, serviços, comércio, cultura, desporto,
equipamentos, etc.
Este manancial de informação, depois de
tratado, estará também disponível em plataformas móveis.

Financiamento
E onde nos financiar para a concretização
dos projetos em curso?
Os Interfaces Park and Ride podem ser executados numa abordagem TOD – Transit
Oriented Development, com recurso a investimento privado, o financiamento dos autocarros elétricos será 50% a fundo perdido
e os outros 50% a menos de 1,2%, e o financiamento do PMO – Parque de Material
e Oficinas será financiado a menos de 0,5%.
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Até 16 de maio

Carris lança concurso para a compra
de 15 autocarros elétricos
A Carris lançou um concurso para a aquisição de 15 novos autocarros elétricos. O preço base é de 11,7 milhões de euros e as propostas devem ser apresentadas até ao dia
16 de maio. No documento publicado pode
ler-se que a Carris pretende “15 autocarros
standard elétricos, para serviço público urbano de transporte de passageiros, estação
de carregamento elétrico e serviços de manutenção”. O valor do preço base do procedimento é de 11.704.000 euros e o prazo
de execução do contrato é de 16 anos.

SMTUC

Coimbra adjudica
8 autocarros elétricos
à BYD

Novo site

Transdev Portugal renova presença online

A Câmara Municipal de Coimbra adjudicou
oito autocarros elétricos de transporte urbano de passageiros e oito carregadores de
baterias à BYD Europe.
A cerimónia de assinatura do contrato
contou com as presenças do presidente da
autarquia, Manuel Machado, e de Isbrand
Ho, diretor-gerente da Divisão Europeia de
Vendas de Automóveis.
A empresa, vencedora do procedimento, irá
fornecer os veículos elétricos e os respetivos
carregadores de baterias, pelo valor global
de 4,6 milhões de euros, no prazo de nove
meses.

A Transdev renovou a presença online, adicionando novas funcionalidades “pensadas
para aumentar a interatividade e proximidade com os clientes”, explica em comunicado a
empresa. O novo site da Transdev integra também um Centro de Informação ao Cliente
(CIC), ferramenta que disponibiliza aos utilizadores dos serviços da Transdev avisos sobre
alterações operacionais que possam ter impacto na normal circulação, além de disponibilizar informação atualizada sobre horários, rotas, paragens e, em breve, tarifas.
“A presença online da Transdev representa uma forte aposta da empresa para 2018 e
estará em desenvolvimento ao longo de todo o ano, com o objetivo de constituir uma
efetiva mais-valia no apoio ao cliente e proporcionar uma experiência de navegação cada
vez mais fácil e intuitiva”. “Neste sentido, todas as novas funcionalidades do CIC, integrado no novo website, estarão também disponíveis na nossa app mobile”, anuncia Bruna
Ferreira Pelarigo, responsável de comunicação da Transdev Portugal.

Sucessivos incidentes ditam o “fim”

AMP e CM Matosinhos querem retirar operação à Resende
A Área Metropolitana do Porto e a Câmara
de Matosinhos querem retirar o serviço de
transporte de passageiros à operadora Resende. Em cima da mesa estará uma concertação legal que permita antecipar o fim da
concessão. Quanto à STCP estará encarregue
de arranjar um ou mais operadores que assegurem, no imediato, a cobertura da rede
daquele e de mais quatro concelhos.
A decisão, tomada no último Conselho Metropolitano do Porto, vem no seguimento do
mais recente incidente com um veículo da
operadora Resende. Deste modo, a solução
passa por trocar de operador nas várias linhas
da Resende, que abrangem os municípios de
Matosinhos, Porto, Valongo, Gondomar e
ABRIL 2018 TR 182

Maia. Segundo o Jornal de Notícias, a STCP
poderá gerir esta operação, envolvendo outras empresas. Ao JN, Marco Martins, responwww.transportesemrevista.com

sável do Conselho Metropolitano do Porto
para a área dos transportes e da mobilidade,
referiu que ficou “mandatado para, em nome
do CMP, arranjar uma solução com a Câmara de Matosinhos para ver se um ou vários
operadores conseguem fazer a cobertura da
rede que é hoje da Resende, sem prejudicar a
população, até ao concurso global”.
Quanto a Eduardo Pinheiro, vice-presidente
da Câmara Municipal de Matosinhos, sublinhou à mesma fonte que solicitou o reconhecido de “caráter excecional” do seu município, devido aos sucessivos incidentes com
aquela operadora. Recorde-se que, no caso
de Matosinhos, a licença da Resende termina
no final de 2018.
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Serviço público de transporte de passageiros:
entre a ambição e a prudência

A

s autoridades de transporte estão a
caminho de contratualizar os seus
serviços públicos de transporte de
passageiros e as opções estão todas em
cima da mesa. As autoridades de transporte irão balancear a disponibilidade financeira com a necessidade de garantir que o
novo regime não se traduz numa quebra
de qualidade (e quantidade) do serviço.
No contexto dessas decisões, as autoridades de transporte precisam de ter presente
que há conceitos fundamentais que são,
no fundo, variáveis de uma só equação:
por exemplo, “investimento”, “remuneração”, “prazo”.
Para que fique claro: o regulador nacional,
o Tribunal de Contas e a Comissão Europeia, que fazem o escrutínio prévio e sucessivo dos contratos de serviço público,
terão uma preocupação fundamental: garantir a correção da compensação que o
operador de serviço público vai auferir, a
sua expectável taxa interna de rentabilidade, que revelará se o contrato é financeiramente equilibrado ou, ao invés, injustificadamente generoso ou avarento. E isto vale
para qualquer uma das duas modalidades
de contrato de serviço público, seja de
concessão, seja de prestação de serviços.
No caso da concessão, os escrutinadores
quererão certificar-se que o prazo contratual é correto. Numa concessão, o prazo
está umbilicalmente ligado à viabilidade
económico-financeira do objecto e do conteúdo contratual.
É o que determinam os vários afloramentos legais do princípio da temporalidade;
no caso das concessões de serviço público,
ele evidencia-se no artigo 410.º do Código
dos Contratos Públicos. Assim, o prazo da
concessão é o resultado de uma estimativa tendo por base uma análise dessa viabilidade económico-financeira, tendo em
vista, em função das condições atuais e
futuras previsionais, verificar se os capitais
investidos são remunerados e reembolsados de modo a que as receitas geradas
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superem as despesas realizadas, acrescidas
de um lucro razoável.
No caso da prestação de serviços, a lógica
é semelhante ainda que dirigida ao montante da remuneração que é paga, pois o
risco de procura é assumido pela autoridade de transportes.
O operador é obrigado a realizar um conjunto de investimentos, pelo que, mesmo
sendo a sua remuneração fixada em razão
de um valor fixo por quilómetro, a amortização desses investimentos assenta num
pressuposto de um determinado volume
de serviço a realizar num determinado espaço de tempo.
Por isso, em qualquer dos casos as autoridades de transporte devem proceder a
uma rigorosa identificação dos investimentos a realizar, ao nível da idade média da
frota exigida, bem como de um conjunto
de outros investimentos a cargo do conwww.transportesemrevista.com

cessionário, como os equipamentos de
oficina, informáticos, sistema de bilhética,
etc. Essa identificação (e quantificação do
respetivo valor) deve fundamentar uma
estimativa de um razoável retorno para o
operador privado – nem de mais, nem de
menos. Trata-se de uma explicação obrigatoriamente circunstanciada e de forte
índole operacional e financeira.
E tudo isto tendo como pano de fundo a
preocupação, comum a todos os mercados públicos, de devolver recorrentemente o ativo à concorrência do mercado.
É por isso que o Regulamento (CE) n.º
1370/2007 fixa um prazo contratual máximo de dez anos: a manutenção de condições de concorrência entre operadores no
mercado aconselha que os contratos não
tenham duração excessiva, de modo a que
se possa cumprir o propósito de, periodicamente, se retomar a concorrência.
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Empresa tem apenas 37 fiscais

Carris recorre a seguranças privados para combater fraude
A Carris passou recentemente a recorrer a seguranças privados da empresa de segurança
2045 para fiscalizar títulos de transporte nos
autocarros e elétricos. O objetivo é simples:
combater a fraude por falta de bilhete, passe
fora de validade ou não validado. A medida
surge pelo elevado número de coimas passadas em 2017 pela Carris, 16.595. Atualmente, a Carris comporta nos seus quadros
“apenas” 37 fiscais em exercício de funções,
um número reduzido para a quantidade de
carreiras em Lisboa. Ao Diário de Notícias,
a empresa explicou que “tem nas suas medidas prioritárias o combate à fraude, em
resultado da falta de equidade que existe
entre os utilizadores que possuem título de
transporte válido e aqueles que usam abusivamente o transporte sem pagar”. Segundo

a empresa gerida pela Câmara Municipal de
Lisboa, desde fevereiro de 2017, o número
de validações no ano passado subiu 4,3%
em relação a 2016, porém, também as multas registaram um aumento, de 15.539 em
2016, para 16.595 em 2017. Ainda assim a
Carris admite que estes números não espelham a realidade do problema, uma vez que
não estão contabilizados os passageiros que
passam impunes. A Carris justifica esta medida por não existirem “recursos humanos que
possam fazer face à necessidade de serviço”.
A empresa diz ainda que “a prestação de serviços de segurança para fiscalização de títulos
de transporte foi objeto de concurso público”
e, posteriormente, “analisadas as propostas
para a contratualização deste serviço” do
qual saiu vencedora a 2045.
pub.

SMTUC

Coimbra abre concurso para
aquisição de miniautocarros
elétricos
A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) abriu um concurso
público internacional para o fornecimento de dois miniautocarros elétricos de transporte urbano de passageiros e de
dois carregadores de baterias. O valor estimado desta aquisição é 520 mil euros.
Nos últimos quatro anos, o município de Coimbra tem renovado a frota dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), com um reforço de 38
veículos, totalizando um investimento de cinco milhões de
euros. “Deste investimento, os últimos oito autocarros adquiridos são elétricos e o contrato de aquisição foi assinado
no passado dia 23 de março, sendo que a empresa vencedora do concurso irá fornecer os veículos elétricos e os respetivos carregadores de baterias num prazo de nove meses,
com início após o visto do Tribunal de Contas”, explica o
comunicado da CMC.
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Viaturas paradas desde 2017

Troleicarros voltam a circular na cidade
de Coimbra
Coimbra voltará a ter em circulação cinco
troleicarros dos Serviços Municipalizados de
Transportes Urbanos de Coimbra. O anúncio
foi feito pelo presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, durante reunião do
executivo camarário. Recorde-se que estas
viaturas estão paradas desde 2017.
Em comunicado, o município informa que o
processo de restauro destes veículos, assim
como da rede elétrica de tração “estão em
fase final”. No que diz respeito à infraestrutura necessária, a autarquia diz ainda que
houve “a necessidade de intervenção em
alguns postes da rede de tração eléctrica”,
pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ),
procedendo-se, inclusive, à substituição de
trinta postes.

Os trabalhos de reparação das viaturas e a
reabilitação da rede foram iniciados no passado mês de novembro após ser “detetada essa
necessidade para garantir a total funcionalidade e segurança do serviço público”.

Desde 20 de março

Carris lança app
com tempo real
das carreiras

Passe intermodal

Utentes da AveiroBus têm acesso
a toda a rede Transdev

Desde o passado dia 1 de abril que os utentes
titulares de passe da rede Aveirobus podem
também utilizar as carreiras intermunicipais
da Transdev que passam por Aveiro, nas deslocações dentro do município, sem custos
acrescidos.
Além de gratuita, a adesão a este serviço intermodal será automática para todas as linhas
Transdev dentro da zona adquirida para o serviço Aveirobus.
O novo serviço intermodal Aveirobus-Transdev prevê ainda a possibilidade de os
utilizadores titulares de passe das carreiras
intermunicipais da Transdev poderem, igualmente, circular nas carreiras da Aveirobus,
86

mediante o acréscimo de 11 euros ao valor
da assinatura mensal. “Esta aposta na intermodalidade tem por objetivo oferecer mais
opções de mobilidade a quem vive, estuda ou
trabalha em Aveiro, permitindo ao utilizador
ter acesso, com um único passe, a uma rede
integrada de linhas. No fundo, pretende-se desenvolver uma oferta adaptada, que
fomente um espaço público mais igualitário
e sustentável”, considera Dinis Pereira, diretor do Centro Operacional Porto/Aveiro da
Transdev. Em 2017, o circuito urbano da rede
Aveirobus, composto por 13 linhas servidas
por uma frota de 27 viaturas, transportou um
total de 896.216 passageiros.
www.transportesemrevista.com

Já está disponível a aplicação da Carris que permite aos passageiros saber
quanto tempo falta para o próximo
autocarro, em tempo real. A app tem
o nome da empresa “Carris” e está
disponível para os sistemas operativos
Android e iOS.
Em comunicado, a empresa explica que
é possível saber “quanto tempo falta
para o autocarro ou elétrico chegar à
paragem preferida” dos passageiros.
Além dos tempos das carreiras em tempo real, a aplicação informa os utilizadores através de alertas, notificações e
planeamento de percursos, assim como
permite saber qual a paragem mais próxima para o destino dos utentes.
Semelhante a app’s como a “Lisboa
MOVE-ME”, a aplicação da Carris tem
a diferença de permitir saber, em tempo
real, o tempo que falta para chegar o
autocarro à respetiva paragem, informação apenas disponibilizada, até ao
momento, pelos ecrãs de tempo, SMS
ou email. A aplicação da Carris utiliza o
SAEIP – Sistema de Ajuda à Exploração
e Informação aos Passageiros para, através do posicionamento GPS dos transportes, estimar o tempo real que falta
para a chegada à paragem de todas as
carreiras.
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6,5M€

Receita dos TUB cresceu 4%
em 2017

A receita dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) foi de 6,5 milhões de
euros, em 2017, o que representa um crescimento de 4% face ao ano
passado. O número de passageiros transportados também cresceu, (+
4,40%), totalizando assim um número de 11,6 milhões de pessoas. Os
resultados positivos dos TUB verificam-se pelo quarto ano consecutivo.
A receita de 6,5 milhões de euros foi gerada pelo aumento da venda
de títulos, mais 2%, e do incremento do aluguer de viaturas, mais
56% comparativamente a 2016. O presidente da Câmara Municipal
de Braga, Ricardo Rio, comentou que os TUB “têm feito um percurso
absolutamente ímpar que se traduz, ano após ano, no aumento do número de passageiros transportados e no aumento de receita sem que
seja necessário penalizar os utilizadores com aumento de tarifários”.

Já a operar no Porto

STCP com autocarros
elétricos e a gás natural
Os autocarros elétricos e a gás natural que a STCP adquiriu já
entraram em operação. Recorde-se que a STCP comprou 188
novos autocarros, dos quais 173 são a gás natural e 15 elétricos. A aquisição da nova “frota verde” da STCP, no valor de
46,7 milhões de euros, surgiu no âmbito do acordo realizado
para a transição da gestão da empresa de transportes para
oito municípios da Área Metropolitana do Porto. A MAN será
responsável pelo fornecimento de 173 chassis, modelo A69,
motor Euro 6 a gás natural com seis cilindros e 310 cv de potência. Todos os autocarros serão carroçados pela CaetanoBus.
A Caetano é também responsável pelo fornecimento dos 15
autocarros elétricos que passarão a operar na rede da empresa. Este veículo 100% elétrico foi desenvolvido pela Caetano
Bus, em parceria com a Siemens e instituições da Universidade
do Porto, possui autonomia até 200 quilómetros e capacidade
para 88 passageiros (35 lugares sentados), atingindo uma velocidade máxima de 70 km/h.
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Mercedes-Benz Vans

Inteligente, interativo
e inovador: assim é o novo
Sprinter
A Transportes em Revista esteve na Holanda, a convite da Mercedes-Benz, onde testou as várias versões
da 3.ª geração do Sprinter. Enquanto cliente, estafeta, homem de negócios, gestor de frota ou
passageiros, o novo modelo promete revolucionar o segmento de vans em todos os setores de atividade.
Pedro Venâncio

pedro.venancio@transportesemrevista.com

EM AMESTERDÃO, a marca da estrela disponibilizou aos presentes mais de duas dezenas
de veículos desafiando-os para um test drive
pelas principais estradas entre a capital holandesa e Roterdão. Adaptável ao mais pequeno
detalhe, a Mercedes garante que podem ser
produzidas mais de 1.700 variantes diferentes
do novo Sprinter, através da combinação de
tipos de carroçaria, configurações de tração,
designs da cabina, comprimentos da carroça88

ria, tonelagens e alturas do compartimento de
carga.
Com lançamento previsto em Portugal no próximo mês de junho, o Sprinter prima pela versatilidade em toda a gama do novo modelo.
Entre dois e 19 passageiros, a gama do novo
Sprinter varia entre os habituais dois bancos
individuais frontais num furgão comercial,
até aos 20 lugares para 19 passageiros e o
motorista num minibus. Esta versatilidade de
ocupação deve-se ao sistema de montagem
fácil Easy Mounting desenvolvido pela Mercedes, que permite qualquer pessoa instalar ou
www.transportesemrevista.com

remover filas de assentos no Sprinter Tourer.
Na variante luxuosa deste modelo, a marca
disponibiliza portas USB e espaço de arrumação para smartphones em todas as filas dos
bancos traseiros.
O lugar da condução também não foi descurado. Mesmo em versões standard, o novo
Sprinter oferece um habitáculo espaçoso e
confortável, transformando a cabina num
local de trabalho ou lazer ideal. Bancos ergonómicos, arranque sem chave e sistema de ar
condicionado melhorado são alguns dos aperfeiçoamentos da terceira geração.
TR 182 ABRIL 2018
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Mercedes PRO Connect e MBUX
A nível tecnológico a Mercedes melhorou
os avanços em termos de ligação à internet
através das mais recentes opções de conectividade e serviços do Mercedes PRO Connect.
O serviço baseado na web para clientes de
frotas, de grandes ou pequenas empresas,
liga o gestor da frota a todos os veículos e
condutores através do Vehicle Management
Tool. Deste modo, a gestão de tarefas é feita
online e as informações sobre os veículos, tais
como a localização, o nível de combustível ou
os intervalos de manutenção, podem ser obti-

der” os hábitos de condução, traçando um
perfil personalizado da postura ao volante do
condutor. Além disso, o MBUX interage às
questões do condutor quando o mesmo diz
“Olá Mercedes” (ou equivalente noutra língua). Esta revolução tecnológica a bordo de
uma van vem revolucionar o mercado e posicionar a Mercedes-Benz Vans, além de um
fabricante de veículos, num fornecedor de soluções completas de transporte e mobilidade.
A terceira geração do Sprinter é a primeira a
incorporar a filosofia adVANce e a levar para
a estrada as primeiras soluções deste projeto.

Segurança é a chave

das virtualmente e em tempo real. Além disso,
aquando do lançamento do Mercedes PRO
Connect como característica de série, serão
comercializados em 19 países europeus oito
pacotes com serviços centralizados de frotas,
veículos, condutores e baseados na localização. Estes pacotes permitem, entre outras
funcionalidades, a monitorização do veículo,
comunicação entre a frota, gestão de manutenção e reparações e um registo digital do
condutor. Outra vantagem prende-se com o
acesso à localização do veículo quase em tempo real ou à disponibilização de informação
sobre quando um veículo entra ou sai de uma
zona definida (geofencing). É ainda possível o
envio de mensagens, endereços ou dados de
contacto entre o Vehicle Management Tool e
a aplicação Mercedes PRO Connect, melhorando a comunicação entre veículos. A orientação dinâmica de trajetos assegura também
vantagens em comparação com o planeamento estático e antecipado de trajetos em
turismo e distribuição de encomendas.
De referir que todas estas funcionalidades
podem ser utilizadas através do novo sistema
multimédia MBUX, que dispõe de ecrã de alta
definição de até 10,25 polegadas, controlo tátil e controlo de voz intuitivo. Esta ferramenta
mostra-se surpreendente ao primeiro contacto uma vez que o MBUX consegue “aprenABRIL 2018 TR 182

Ao nível da segurança, o novo Sprinter oferece uma vasta gama de sistemas de assistência
opcionais da Mercedes-Benz Vans, outrora
reservada aos veículos ligeiros de passageiros. Aqui, incluem-se o sistema de controlo
de distância através de radar “DISTRONIC”, o
“Assistente de Travagem”, o “Assistente de
Faixa de Rodagem” e o “ATTENTION ASSIST”.
O pacote opcional de estacionamento com
câmara de 360 graus é outra importante contribuição na hora de estacionar. De série, está
incluído o “Assistente de Vento Lateral” tornando as viagens mais seguras, em especial a

europeia 6/VI. A nível técnico, destaque para
a caixa automática com conversor de binário
de nove velocidades, a primeira no segmento
de veículos comerciais ligeiros. A caixa automática 7G-TRONIC PLUS está disponível para
as variantes de tração traseira a diesel e para
todas as variantes de tração integral. Os veículos com tração integral selecionável têm
tração maioritariamente nas rodas traseiras.
A distribuição da potência muda no modo de
tração integral: 35% do binário de tração é
enviado para o eixo dianteiro e 65% para o
eixo traseiro.
Ao mesmo tempo, os ângulos de aproximação/afastamento foram aumentados especialmente para a condução em pisos difíceis.
Quanto ao “coração” do novo Sprinter, a
Mercedes-Benz disponibiliza motores de seis
cilindros, com binário elevado numa ampla
gama de velocidades. O mais poderoso, a
diesel, apresenta uma cilindrada de 3,0 litros,
190 cv e 440 Nm. Disponível está igualmente
uma versão de 3,0 litros, a diesel, de quatro cilindros, com injeção direta common-rail. Com
uma cilindrada de 2,1 litros e com tração traseira, este motor está disponível em três potências: 114 cv, 143 cv ou 163 cv. Com tração
dianteira, as potências variam entre os 114 cv,
143 cv e 177 cv.

eSprinter

velocidades mais elevadas e em vias rápidas.
O “Assistente de Sinais de Trânsito” é outra
opção na hora de cumprir com a sinalização e
limites de velocidade.

A revolução da terceira geração do Sprinter
estará completa em 2019 aquando do lançamento do eSprinter. Esta versão terá uma autonomia de até 150 quilómetros (55 kWh) ou
115 quilómetros (41 kWh). A carga máxima
situa-se nos 1040 quilogramas, na versão de
carga. A potência gerada pelas baterias ronda os 84 kW e os 300 Nm. Relativamente ao
tempo de carregamento, o eSprinter demorará cerca de seis/oito horas até à carga completa, perfazendo cerca de 80% de carga em
apenas 45 minutos. A versão de passageiros
ainda não foi anunciada.

Potência aperfeiçoada
Debaixo do capô a Mercedes-Benz volta a não
desiludir. A terceira geração do Sprinter apresenta um menor consumo de combustível,
duas transmissões recém desenvolvidas para
a tração dianteira, atrito reduzido no motor e
o único motor de seis cilindros no alinhamento competitivo. Todas as variantes de motor a
diesel na Europa estão disponíveis com caixa
manual ou automática e cumprem a norma
www.transportesemrevista.com
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Mobilidade urbana

CarBus apresentou miniautocarros
elétricos em Coimbra

MODELO Karsan Jest Electric
COMPRIMENTO 5,8 metros
A CarBus fez uma demonstração de miniautocarros elétricos
em Coimbra. Os pequenos veículos têm uma autonomia
que varia entre 80 e 165 quilómetros e transportam 23 pessoas.
Sara Pelicano

sara.pelicano@transportesemrevista.com

A CARBUS – Veículos e Equipamentos fez
uma demonstração, em Coimbra, de um miniautocarro elétrico da Karsan. Os pequenos
veículos para transporte de passageiros têm
uma velocidade máxima de 70 quilómetros
horas e existem com uma bateria de 44 kW
(autonomia de 80 quilómetros) e com bateria
dupla com uma potência total de 88 kW (165
quilómetros de autonomia). Quanto à lotação, depende do desenho do veículo. Assim,
no modelo de 44 kW há três possibilidades:
nove lugares fixos, 14 de pé e um motorista; nove lugares sentados, três dobráveis, 11
de pé e um motorista; e ainda nove lugares
sentados, espaço para uma cadeira de rodas,
onze de pé e um motorista.
Na opção de dupla bateria, a Karsan pode
construir o miniautocarro com nove lugares
sentados, nove de pé e um motorista; nove
lugares sentados, dois dobráveis, sete de pé
e um motorista; e, por fim, nove sentados,
90

espaço para uma cadeira de rodas, cinco de
pé e um motorista.
A viatura está preparada para passageiros
com mobilidade reduzida e com rampa de
acesso para cadeiras de rodas.
O miniautocarro testado em Coimbra é ainda
caracterizado por ter amplas janelas permitindo a quem nele circula ter uma boa visibilidade do percurso realizado. A estrutura do
veículo tem tratamento com cataforese, o
que permite à Karsan, construtora do veículo,
disponibilizar uma garantia de dez anos relativamente à corrosão.
Alexandre Lourenço, responsável comercial
da CarBus – Veículos e Equipamentos, afiança
à Transportes em Revista que procuraram no
mercado este produto e escolherem a Karsan
porque o miniautocarro utiliza a tecnologia
do BMW i3, já amplamente testada, «o que
nos dá alguma credibilidade para apostarmos neste veículo».
O miniautocarro, modelo Karsan Jest Electric, «está disponível a partir de 210 mil
euros».
www.transportesemrevista.com

LARGURA 2,0 metros
ALTURA 2,6 metros (s/ ar condicionado)
e 2,8 metros (c/ ar condicionado)
POTÊNCIA MÁXIMA 125 kW
VELOCIDADE MÁXIMA 70 km/h
BATERIA 44 kW ou 88 kW
(iões de lítio)
A empresa decidiu colocar no seu portefólio
um autocarro elétrico porque o «mercado
está a solicitar cada vez mais e, nos autocarros de 12 metros verificámos que já
há oferta, mas nos minibuses pareceu-nos
não haver muita e que fossem credíveis».
A CarBus relembra ainda a necessidade de
aquisição de carregadores. A empresa vai
trabalhar com a Efacec e disponibilizará carregadores de carga lenta e carga rápida. No
de carga mais lenta, pensado para se fazer
carregamento noturno, a carga total poderá ser atingida sensivelmente em oito horas,
no carregador mais rápido o tempo reduz-se
para uma hora. Quanto a preços, «sensivelmente 700 euros o carregador lento e 20
mil o mais rápido».
TR 182 ABRIL 2018
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LP Tours reforça frota

MAN entrega
primeiro Lion’s
Coach
em Portugal
A MAN entregou o primeiro Lion’s
Coach em Portugal à empresa de transporte de passageiros LP Tours, sedeada em Gondomar. O veículo tem 13,1
metros de comprimento, dois eixos e
uma capacidade máxima entre 51 a 59
passageiros.
O modelo Lion’s Coach oferece aos
passageiros entradas USB, mesa, porta-revistas e repousa pés. O habitáculo
do motorista é ergonómico e foi pensado para facilitar a tarefa de condução,
estando os comandos e botões ao alcance do profissional do volante. Além

Aquisição de 37 unidades

Valência investe em autocarros elétricos
e híbridos
A Empresa Municipal de Transportes de Valência recebeu os seus primeiros autocarros
elétricos para o serviço de transporte público
naquela cidade espanhola. Um dos veículos
elétricos foi fornecido pela Irizar e-mobility,
na sequência dos excelentes resultados nos
testes realizados nos meses de junho e julho
do ano passado e levaram à aquisição de uma
unidade ie bus juntamente com o sistema de
carregamento lento para a estação de recolha.
O Irizar ie bus é um autocarro elétrico de 12
metros de comprimento e três portas, que oferece uma lotação para 78 passageiros e dispõe
de uma autonomia superior a 200 quilómetros. O autocarro vem equipado com câmaras
de segurança e com o sistema “Eco Assist”,
que auxilia o motorista em tempo real com o
objetivo de otimizar a condução, reduzindo o

consumo energético e aumentando a autonomia do autocarro. Além do Irizar ie bus, a EMT
Valência também recebeu um autocarro elétrico standard da BYD e mais 35 autocarros híbridos, incluindo 21 standard – 14 fornecidos
pela MAN e sete pela Iveco – e 14 articulados,
também Iveco. O investimento foi superior a
14,5 milhões de euros.

Modelo eCitaro

Hamburgo encomenda 20 autocarros
elétricos à Mercedes-Benz

disso, o modelo vem equipado com
vidros laterais extra escuros e jantes especiais. De série, vem também aquecimento de parque, sistema multimédia
composto por três câmaras – na traseira, na porta traseira, e na vista do motorista; GPS com visualização do trajeto
nos monitores; kit mãos-livres para dois
telemóveis e pré-instalação de router
wi-fi com as respetivas antenas. O modelo entregue pela MAN à LP Tours traz
vários sistemas de segurança, entre os
quais “Programa Eletrónico de Estabilidade”, “Sistema de manutenção na
faixa de rodagem” e “Sistema de assistência à travagem de emergência”. Em
comunicado, a MAN entende que, “ao
apostar na eficiência e qualidade MAN,
a LP Tours garante assim viagens com o
máximo conforto e segurança a todos
os seus passageiros”.
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A empresa alemã Hamburger Hochbahn encomendou 20 unidades do Mercedes-Benz
eCitaro, sendo este o primeiro grande contrato para aquisição da versão elétrica do autocarro urbano da marca alemã. Os primeiros
dois veículos serão entregues ao operador de
transportes públicos de Hamburgo até ao final de 2018. “A primeira grande encomenda
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para o nosso autocarro totalmente elétrico foi
recebida antes da apresentação oficial, o que
demonstra a confiança que os operadores de
transporte têm no nosso conceito para eletromobilidade no transporte público urbano”, salienta Till Oberwörder, diretor-geral da Daimler
Buses. “Com o Citaro estamos a introduzir um
componente importante para o tráfego de
autocarros com emissões zero”, acrescenta.
Esta perspetiva é partilhada pela Hamburger
Hochbahn, onde os autocarros urbanos são
encarados como marcos na transição para frotas de autocarros verdes. A partir de 2020, os
concursos públicos a lançar pelo operador de
transportes públicos de Hamburgo serão apenas para autocarros com emissões zero.
O novo Citaro elétrico vai entrar em produção
até final deste ano. Esta versão caracteriza-se
pela sua eficiência energética, baseado num
sistema único de gestão térmica para reduzir o
consumo e aumentar a autonomia. Por exemplo, para aquecer o compartimento dos passageiros é utilizada uma bomba de calor. Os motores elétricos localizados perto dos cubos das
rodas transmitem a potência ao eixo traseiro.
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Lion´s City

Nova geração urbana
da MAN chegou
ao mercado

Dezoito anos após
o lançamento
da primeira geração
do Lion’s City, a MAN
Truck & Bus desenvolveu
uma gama total
de autocarros para
transporte urbano. Tudo
é novo, desde o design
exterior e interior,
passando pelos materiais
mais leves e resistentes,
a suspensão dianteira
independente,
os motores diesel D15,
de nove litros,
e uma versão híbrida.
92

Pedro Costa Pereira

pedro.pereira@transportesemrevista.com

REVELADO À IMPRENSA ESPECIALIZADA na
fábrica de motores da MAN de Nuremberga e
aos principais operadores europeus no evento BusDays 2018, realizado em Munique, o
novo Lion’s City foi desenhado de raiz para
se tornar numa das novas referências de um
segmento que já conta com concorrentes de
peso no mercado europeu. O novo autocarro urbano da marca alemã foi projetado para
combinar eficiência, conforto e ergonomia
com o novo design da MAN, que foi estreado
na gama de turismo Lion´s Coach.
Visto do exterior, o novo autocarro urbano
destaca-se pelos vários elementos distintivos
como, por exemplo, os grupos óticos, com
assinatura em LED que servem de luzes de circulação diurna, a típica grelha escura da MAN
www.transportesemrevista.com

com rebordo cromado e a ampla superfície vidrada. Estes elementos não só proporcionam
uma sensação de dinamismo como também
contribuem para a melhoria do ciclo de vida
útil, graças à introdução de painéis segmentados na carroçaria.
A própria estrutura do autocarro é nova, contando com painéis na carroçaria mais leves,
mais robustas e resistentes. O teto do autocarro também é construído num material
mais leve, cumprindo, no entanto, todos os
requisitos de segurança.
A versão de 12 metros registou uma diminuição no peso de 1.130 quilos em comparação
com a atual geração.
Toda a iluminação do MAN Lion’s City é assegurada por lâmpadas LED, quer à frente, quer
atrás, incluindo os faróis de cruzamento, pela
primeira vez em Full LED, com as luzes de
presença traseiras. As lâmpadas LED não só
TR 182 ABRIL 2018

INDÚSTRIA
rodoviária pesada
reforçam o design característico do novo autocarro como também contribuem para a segurança e a redução de custos. Além de uma
maior eficiência energética, superior a dez mil
horas de operação, e elevada fiabilidade, eliminam a necessidade de dispendiosas substituições de lâmpadas. Ao mesmo tempo, a
visibilidade melhora, uma vez que a os novos
LED oferecem mais 50% de luminosidade do
que os anteriores faróis a halogéneo.
O interior do autocarro também recorre à
moderna tecnologia de iluminação, com lâmpadas LED, estando disponível, em opção,
um conceito ambiente em branco ou colorido para proporcionar um design de luz moderno, dinâmico e uniforme. Esta iluminação
realça o aspeto visual agradável do interior
do novo Lion’s City. Os designers tiveram o
cuidado de selecionarem tons escuros e claros para criar um apoio funcional em todas
as áreas do autocarro. Ao mesmo tempo, os
novos bancos, com distâncias otimizadas entre os lugares e fixação em calhas nas paredes laterais, não só criam mais espaço como
também facilitam a limpeza. Os passageiros
em pé, por sua vez, também não foram esquecidos, contando com novos corrimãos
superiores e novos suportes mais ergonómicos. Já o design dos varões foi igualmente
revisto, tanto ao nível da seleção de materiais
e da ergonomia, como da fixação. Os varões
enquadram-se na perfeição no design do
compartimento dos passageiros e a sua colocação a diferentes alturas torna-os facilmente
acessíveis. A forma remodelada e a qualidade
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dos materiais proporcionam aos passageiros
ainda mais conforto.
O acesso ao autocarro é assegurado por portas, produzidas pela própria MAN, que são
dez centímetros mais largas do que as do seu
antecessor e abrem para fora e para os lados,
graças a um sistema eletropneumático.
O posto do motorista também sofreu alterações significativas, de modo a melhorar a
experiência de condução dos profissionais. A
unidade de comando foi ergonomicamente
melhorada e possui novas funcionalidades,
com os elementos de comando a serem divididos em três áreas e ordenados de acordo com a frequência de utilização. Por outro
lado, foi alargado o espaço para as pernas
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dentro do cockpit, assim como a área de arrumação. O posto de trabalho do motorista
também está mais alto e tem agora uma altura de 330 mm.

Novo motor MAN D15
Ao nível mecânico, o novo Lion´s City estreia
o motor MAN D15, de nove litros, desenvolvido para utilização específica em autocarros.
O novo propulsor cumpre a norma Euro 6d,
que entra em vigor em setembro de 2019,
recorrendo apenas à tecnologia SCR (redução catalítica seletiva) em combinação com
o sistema de filtro de partículas MAN CRT.
Disponível em níveis de potência de 280, 330
e 360 cv, este motor vem substituir o bloco
MAN D20 e, tal como o seu antecessor, também dispõe da tecnologia de injeção direta
common rail, podendo o turbocompressor
ser otimizado para uma maior eficiência. O
novo MAN D15 é mais compacto e leve do
que o MAN D20 e possibilita uma redução no
consumo de combustível de até 6%.
Igualmente novo é o sistema híbrido MAN
Efficient Hybrid, disponível em opção com o
motor MAN D15, que possibilita uma diminuição adicional no consumo de combustível
de até 16%. O módulo híbrido compreende
um sistema Start-Stop, que desliga o motor
nas paragens e nos semáforos, assim como
um gerador de arranque na cambota, um
motor elétrico que transforma energia mecânica em elétrica durante as desacelerações e
as travagens. A energia cinética recuperada é
armazenada num módulo de supercondensadores, que se encontra no teto do autocarro,
o qual é significativamente mais leve e compacto do que uma bateria com uma capacidade semelhante.
O novo MAN Lion’s City recebe ainda um sistema de suspensão dianteira independente
e amortecedores com tecnologia PCV (Premium Comfort Valve), que melhoram o conforto de condução e a estabilidade do veículo
em condições típicas como o arranque, a passagem por lombas ou pequenos obstáculos.
O novo conceito de gestão do óleo dos amortecedores permite a configuração de mais parâmetros, sendo possível fazer uma afinação
específica para cada versão de eixos.
A nova geração do MAN Lion’s City irá começar a ser produzida na fábrica de Starachowiche, na Polónia, no próximo mês de agosto e
será uma das novidades da marca alemã no
Salão de Veículos Comerciais de Hannover,
que se realiza um mês depois.
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Setra S 531 DT

O topo da sua classe
Com a introdução da versão de dois pisos, a Setra reforça a oferta da nova gama TopClass 500,
disponibilizando um autocarro que se caracteriza pela versatilidade e por proporcionar um ambiente
interior de topo.
COM BASE NA BEM CONSEGUIDA configuração de dois pisos do modelo TopClass
400, a Setra concluiu o programa de renovação da gama TopClass 500 com a introdução da esperada versão Double Decker,
que se encontra disponível comercialmente como S 531 DT.
O novo modelo continua a oferecer os
materiais de alta qualidade, o conforto e
os apontamentos funcionais nos dois compartimentos dos passageiros que fizeram
do autocarro de turismo e longo curso da
marca premium da Daimler Buses numa
das referências entre os double-deckers.
Não será de estranhar, por isso, que as
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principais características se tenham mantido, incluindo a confortável e variada gama
de bancos que abrange revestimentos individuais, os quais podem ser em pele, assim
como apoios de cabeça de luxo.
A altura interior de 1,83 metros no compartimento inferior e de 1,68 metros no superior também não sofreu alterações, uma vez
que a Setra continua a equipar os seus autocarros com pneus de dimensão 80 em vez
de baixo perfil, pois entende que são mais
vantajosos em termos de conforto para os
passageiros e de altura ao solo.
O novo compartimento inferior nunca foi
tão versátil. As duas portas vêm do modelo
www.transportesemrevista.com

anterior, estando disponíveis três larguras
para a porta traseira. Os componentes técnicos invisíveis e o depósito foram reorganizados de forma a tornar a secção inferior
do autocarro ainda mais flexível em termos
de arranjo interior. As plataformas no lado
direito permitem agora oferecer espaços
para cadeiras de rodas, em combinação
com um mecanismo mecânico da rampa. A nova secção inferior também abre
novas possibilidades para a instalação de
equipamentos especiais, como cozinhas de
restaurantes, ou como stand móvel para
feiras ou eventos. Caso seja necessário
disponibilizar a lotação máxima de passaTR 182 ABRIL 2018
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geiros para serviços regulares ou ocasionais especializados, a Setra também pode
fornecer este autocarro de dois pisos sem
kitchenette nem casa de banho, e um total
de 93 lugares sentados.
O novo Setra S531 DT também é proposto
com duas variantes de escadas de acesso
ao piso superior: atrás da porta traseira
ou atrás do motorista no lado esquerdo.
As próprias escadas também foram redesenhadas, sendo agora mais largas e com
piso anti-derrapante. O compartimento do
piso superior também apresenta um desenho revisto para transmitir uma sensação
de mais espaço.

Aerodinâmica poupa combustível
Exteriormente, o novo Setra S531 DT também apresenta um design totalmente novo,
foi otimizado em termos de eficiência aerodinâmica. A marca anuncia um coeficiente de arrasto de Cd = 0.35, que é a nova
referência no segmento de autocarros de
dois pisos, com um comprimento total de
14 metros e uma altura de quatro metros.
A baixa resistência ao vento serve de base
para uma excecional eficiência de combustível, permitindo ao operador poupar gasóleo e dinheiro nos trajetos em autoestrada.
Os dois pára-brisas caracterizam-se pela
forma arredondada, tendo a parte dianteira sido prolongada em 8,5 mm para ir de
encontro a este objetivo. Se for necessário,
o indicador eletrónico de destino pode ser
montado no pára-brisas inferior. O limpa
pára-brisas superior foi colocado na vertical na posição de descanso – uma solução
adotada no desporto automóvel – para otimizar o fluxo aerodinâmico.
Além de reduzir a resistência ao ar e, como
consequência o consumo e as emissões, as
melhorias aerodinâmicas introduzidas na
parte dianteira também minimizam o ruído
aerodinâmico, reforçando o conforto para
os passageiros e motorista. A secção traseira também foi desenhada a nível aerodinâmico, designadamente ao nível do teto,
que foi otimizado para canalizar o fluxo de
ar. As medidas aerodinâmicas introduzidas
pelos engenheiros da Setra permitem poupar cerca de três mil litros de gasóleo por
cada 100 mil quilómetros.
No capítulo mecânico, o Setra S531 DT recebe um motor diesel de seis cilindros em
linha – OM 471, de 12,8 litros, que desenvolve uma potência máxima de 510 cv e
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um binário de 2.500 Nm. Entre as suas características técnicas, destaque para a injeção direta por common rail com o sistema
de injeção de alta pressão flexível X-Pulse.
A transmissão é assegurada por uma caixa
automatizada de oito velocidades GO 2508 PowerShift, otimizada para utilização em
autocarro, sendo a potência transmitida às
rodas pelo eixo traseiro RO 440.
No que se refere aos intervalos de manutenção, a marca anuncia 120 mil quilómetros
para mudança de óleo e 360 mil quilómetros para a primeira limpeza do filtro de
partículas e daí em diante a cada 240 mil
quilómetros. Os limites da norma de emissões Euro 6 são cumpridas com a tecnologia
SCR (redução catalítica seletiva). Além da
eficiência de combustível e conforto, o Se-
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tra S 531 DT também procura ser uma das
novas referências nos autocarros no domínio
da segurança. Pela primeira vez nos pesados de passageiros está disponível o sistema
de travagem de emergência ABA 4 (Active
Brake Assist), que além das funções asseguradas na geração anterior, como a imobilização total em resposta à presença de objetos
parados e obstáculos móveis na frente do
veículo, inclui agora o sistema de deteção de
peões com resposta automática do sistema
de travagem. Outra estreia no segmento dos
autocarros consiste no Sideguard Assist, que
permite detetar a presença de peões, ciclistas ou objetos imóveis no ângulo morto do
autocarro, graças a um sistema de radar de
monitoriza a faixa no lado direito em toda a
extensão do veículo.
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Boreal Buss

Scania fornece 26 autocarros para a Noruega…
A Scania entregou 26 novos autocarros ao
operador norueguês de transportes de passageiros, Boreal Buss. Os veículos destinam-se a ser operados na região de Narvik, que
fica a aproximadamente 210 quilómetros do
Círculo Polar Ártico. A Boreal tem ao seu serviço autocarros, elétricos e ferries em toda a
Noruega. A frota de autocarros é constituída
por aproximadamente mil veículos. A encomenda do operador norueguês consistiu em

16 unidades do Scania A30, quatro do Scania
Citywide LE Suburban, três do Scania Citywide LE, duas do Scania Interlink HD e uma do
Scania Interlink LD. “Para nós é uma vantagem termos de nos relacionar com apenas
uma marca”, afirma Ivar Morton Eriksen,
gestor de área da Boreal Buss. “Além disso,
estamos nas mesmas instalações da Scania
em Narvik, o que é uma outra grande vantagem”, acrescenta.

…e 250 autocarros para a capital da Nigéria
A Scania e a Marcopolo vão fornecer 250
autocarros para a capital da Nigéria. Os veículos serão entregues até ao final do primeiro
semestre de 2018, tendo sido encomendados
pela empresa TSL (Transport Services LTd),
que também irá assegurar a manutenção da
frota de autocarros.
“A escolha da Scania e da Marcopolo como
fornecedores está em linha com a nossa estratégia de nos tornarmos num operador líder
de transportes públicos na Nigéria. Aquelas
empresas fornecem autocarros robustos e
amigáveis para os passageiros com custos de
operação favoráveis”, refere Deji Wright, CEO
da TSL.

Na Nigéria, como em outros países da África Ocidental, está a decorrer um processo
de melhoria e modernização do transporte
público. “A nossa estratégia de responder
ao aumento da procura passa pelo estabelecimento de parcerias com grandes cidades
na região e oferecer soluções de transporte
modernas e sustentáveis”, afirma Fredrik
Morsing, responsável da Scania pela África
Ocidental.
Os autocarros que vão entrar ao serviço em
Lagos serão entregues pela brasileira Marcopolo. Os 250 veículos serão construídos com
base em chassis de dois eixos da Scania com
piso semirrebaixado (low entry) e motores

diesel de nove litros com 250 cv, e receberão carroçaria Viale da Marcopolo. Segundo a
Scania, esta combinação proporcionará uma
boa economia de operação, uma elevada capacidade de passageiros, conforto e facilidade de acesso a bordo.

500 autocarros

Otokar ganha contratos para Bucareste e Amã
O fabricante de autocarros turco Otokar, representado em Portugal pela CarBus, vai fornecer 500 veículos de tipologia urbana
para Bucareste e Amã, na sequência de concursos públicos internacionais lançados pelas autoridades municipais de transportes
daquelas cidades.
Para a capital da Roménia, a Otokar vai produzir 400 autocarros
urbanos, que têm um valor estimado de 98,3 milhões de euros,
naquele que é o maior contrato de sempre conquistado pelo fabricante turco no mercado de exportação.
O concurso prevê o fornecimento de autocarros urbanos do modelo Kent C, com comprimentos de 10, 12 e 18 metros, que oferecem uma lotação de até 164 passageiros. As versões standard de
10 e 12 metros vão receber com motores diesel Cummins ISB6.7E6
de 300 cv e caixa de velocidades automática Voith, enquanto os
articulados de 18 metros recebem o propulsor DAF MX 11 de 369
cv e transmissão automática ZF Ecolife. Pouco depois de ter recebido a adjudicação para o fornecimento de 400 autocarros urbanos
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para Bucareste, a Otokar ganhou um novo concurso público internacional, lançado pelo município da Grande Amã, (na Jordânia),
para o fornecimento de 100 autocarros urbanos. A adjudicação
compreende 40 unidades do modelo Kent e 60 do Vectio, que
serão entregues ainda este ano.
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