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Já se sentiram assim?
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Congestionamento e 

poluição nas cidades

UE & Acordo de 

Paris 

Meta 2050

Forte investimento na

mobilidade
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• Utilização do TI é a mais expressiva | a 

% no Algarve é superior à média do 

País

• Percentagem significativa de 

deslocações a pé | superior ao valor 

nacional

• Uso reduzido do TC | inferior ao valor 

nacional

Fonte: Movimentos Pendulares, Census, INE, 2011

Portugal

Algarve
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Onde está a 

informação?
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Transporte público atractivo

e financeiramente

sustentável

Melhorar

o serviço

• Usar data science para tornar os serviços mais 

flexíveis e personalizados de acordo com as 

necessidades dos passageiros

• Gestão eficiente e optimização da rede e da operação

• Aumentar a qualidade e a fiabilidade do 

serviço

• Fornecendo informação relevante

• Promovendo valores de cidadania, restaurando a confiança

• Estabelecendo parcerias com outros serviços

existentes na cidade

• Disponibilizando um Sistema de pagamento

simples e amigável e Intermodal

Atrair novos passageiros:

DESAFIO: 
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Soluções Tecnológicas

TECNOLÓGICAS OPT

GIST- Gestão Integrada de Sistemas de Transportes HEYBUS- Plataforma 

de Transporte de 

Passageiros Flexível

INFOBOARD – Ecrã com Tempos de 

espera em Tempo Real

ANDA

Mapa Pedonal Interativo MOVE-ME
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Os desafios da Tecnologia

na Mobilidade Urbana

• Aplicações de tráfego

• Plataformas de informação sobre 

soluções de Mobilidade

• Sistemas de informação de 

transportes públicos

• Plataformas de Transportes de 

Passageiros Flexível

• Plataformas de ride sharing…

• Monitorização…
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Plataforma da mobilidade 
do Algarve

• Pontos de interesse

• Próximas partidas

• Planeamento de rotas

• Ciclovias e pontos de carregamento elétrico
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Sinalética | Pontos 
de Interesse

Alugar 

bicicletas 

Aquisição 

de título 

Ponto de 

interesse 

Alugar 

trotinetes 

Alugar 

Barcos

Carregamento 

elétrico 

Estacionar 

bicicletas 
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Arquitetura da 

Plataforma
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Caso de estudo 

da Filipa

• Vive em Olhão

• Estuda na Universidade do Algarve (Faro)

• Vai jantar em Quarteira na sexta-feira

• Ao domingo vai passear de bicicleta em Tavira
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Planeamento de rotas e consulta de horários
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Próximas partidas e pontos de interesse
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Planeamento de viagens inter-regionais | Olhão – Porto / Faro - Bragança 
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Agora 

na app

• Menu

• Próximas partidas
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• Consulta de Horários

• Informação POI

Agora 

na app
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• Planear rotas

• Personalizar percurso

• Consultar trajeto

Agora 

na app
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• Personalizar

• Gestão de favoritos

• Notificações

• Histórico

• Consultar informação planeada

Agora 

na app
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Em suma

• Plataforma integrada e multimodal

• Pontos de interesse, ciclovias, pontos de 

carregamento elétrico 

• Integração da informação em tempo real

Potencial
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