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Em Moscovo 
Estudantes portugueses vencem concurso de mobilidad e sustentável 
 
André Borges, Bernardo Tavares e Luís Martins, alunos do mestrado integrado em 
Engenharia da Energia e do Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, venceram o Hackathon de Transportes Internacional de Moscovo. A equipa 
portuguesa contou ainda com estudantes de Espanha e Colômbia. 
 
André Borges garante que “arrecadamos o primeiro prémio com uma ideia complementar 
à infraestrutura do metro e que pode ser aplicada a qualquer infraestrutura confusa e no 
controlo de multidões, ideia esta que esperamos que dê frutos nos próximos tempos. Ao 
longo destes tempos tem sido um prazer tentar resolver os problemas dos transportes 
públicos de modo a incutir eficiência e bem-estar”. Por sua vez, Bernardo Tavares 
destaca que “os metros de Moscovo são lindos mas confusos para estrangeiros. A equipa 
chegou a perder-se por lá, o que motivou a procura por um sistema de navegação”. 
 
O projeto vencedor tem o nome de “EZColours” e, segundo explica a Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa em comunicado, “consiste num sistema dinâmico de 
orientação por cores, distribuído ao longo dos percursos, nas estações de metro e visa 
esclarecer os passageiros, indicando qual o caminho apropriado para o seu destino, 
proporcionando ao operador do sistema do metro a organização das rotas dos 
passageiros, garantindo assim o bom funcionamento da rede de transportes”. 
 
O Hackathon de Transportes Internacional juntou vinte equipas de várias nacionalidades 
no sentido melhorar o transporte público de Moscovo. Recorde-se que entre 14 de junho e 
15 de julho de 2018, a Rússia vai receber a fase final do Campeonato do Mundo da FIFA, 
sendo este um bom pretexto para a procura de novas soluções inovadoras de mobilidade. 
 
O primeiro Hackathon de Transportes Mundial organizado pela Youth For Public Transport 
(Y4PT) aconteceu em maio deste ano, durante o “Global Public Transport Summit”, uma 
iniciativa da Union Internationale des Transports Publics (UITP). Em Montreal, a equipa 
constituída por Portugal, Holanda, Uganda e Mali conseguiu o segundo lugar. 
 
Fonte: ciencias.ulisboa.pt 
 
por: Pedro Venâncio  
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