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O desafio
• Mais de 1 bilião de veículos

• 150 mil novos veículos /dia

• Uma fonte energética 

• 1/4 das emissões de CO2

Vectores dominantes

• Economia / PIB per capita

• Preço dos combustíveis

• Preço dos veículos/tecnologias

• Fiscalidade, incentivos

• Valores, crenças, hábitos, …



Cidades

• Onde + 70 % da população mundial vai viver

• Onde se ganham (ou perdem) as batalhas do ambiente, da economia, 

da sustentabilidade, das alterações climáticas,….



Planeamento

Que Caminhos para uma Cidade
mais Eficiente e Sustentável
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Smart cities = Smart Planning!



Smart cities = Smart Planning?



Smart cities = Smart Planning?



Smart cities = Smart Planning?



Gestão da 
Mobilidade

Planeamento

Que Caminhos para uma Cidade
mais Eficiente e Sustentável

Smart cities = Smart managment!



Gestão da 
Mobilidade

Planeamento
Tecnologias dos 

Veículos

• …

Que Caminhos para uma Cidade
mais Eficiente e Sustentável

Smart cities = Smart technologies



Programa MOBI-E

1.300 pontos de 

carregamento
50 fast charging points

25 cidades piloto

25 cidades



Gestão da 
Mobilidade

Planeamento
Alteração

Comportamental
Tecnologias dos 

Veículos

• …

Que Caminhos para uma Cidade
mais Eficiente e Sustentável

Smart cities = Smart people!



Smart cities = Smart integration



O quinto modo: o Smartphone



Smart tecnhologies: smart sensing, smart metering, …
TICs: Tecnologias de Informação e Comunicação

Gestão da 
Mobilidade

Planeamento
Alteração 

Comportamental
Tecnologias dos 

Veículos

• …

Que Caminhos para uma Cidade 
mais Eficiente e Sustentável



Hoje as pessoas estão conectadas à internet.

Durante a próxima década os veículos também estarão .

O futuro



Vários caminho paralelos:

- conectado via Smartphone

- conectado via matrícula

- conectado via soluções de monitorização a bordo

O futuro…já começou

….que se cruzarão um dia no 
mundo das Smart Cities



Gestão via soluções de monitorização a bordo

- na gestão de frotas

- na gestão de transportes públicos (SAE, Rod. Lisboa, Carris,…)

- na gestão de portagens (Via Verde, EZPass…)

- na gestão de acessos a bairros (bairros históricos de Lisboa)

- no controle de zonas de emissões reduzidas

-….



A gestão via matrícula

- no estacionamento tarifado à superfície

- nos parques de estacionamento 

- nas portagens urbanas

- no controle de zonas de emissões reduzidas

- na gestão de acessos a bairros



O Caso de Madrid



- Na gestão de portagens virtuais (payd e phyd)

- Na implementação do conceito user based insurance - ubi

- Na promoção de condução segura e eficiente

- Nas portagens urbanas (diferenciadas por tipologia de veículo, hora do dia,….)

- Na gestão do estacionamento

- ….

Um futuro promissor



Mais inteligência na gestão da Cidade

- gestão de tráfego e de serviços de transportes

- informação ao cliente

- planeamento via caracterização de padrões de mobilidade

- controlo de acessos

….na construção de uma Sensing & Smart City
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