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Competências que se relacionam com o domínio das smart cities:

• Pronuncia sobre os instrumentos estratégicos (IGT) nas áreas do ambiente, energia e 
segurança em matéria de mobilidade e transportes;

• Introdução, nos subsetores ferroviário e rodoviário,  de aperfeiçoamentos técnicos com 
o objetivo de melhorar a segurança, a interoperabilidade e a eficiência da exploração, 
garantindo a qualidade e procurando a redução de externalidades;

• Promoção da avaliação, eficiência e qualidade dos serviços de transporte, 
monitorizando os respetivos sistemas de qualidade;

• Apoio, promoção e divulgação de inovação associada à mobilidade de pessoas e bens, 
bem como acompanhar e promover a implementação de serviços e sistemas 
inteligentes de transportes;

• Promoção da recolha e apresentação de elementos estatísticos relativos aos setores 
rodoviário, ferroviário e marítimo portuário; 

• Participação no sistema de observação das infraestruturas e do mercado de 
transportes.
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Estatutos do IMT



Nas cidades, vilas ou aldeias, os cidadãos devem ter acesso a
Um sistema de transportes que garanta deslocações:

 seguras e confortáveis
 tempos de viagem aceitáveis 
 preços acessíveis

Uma mobilidade eficiente energeticamente e com reduzidos impactos ambientais

Objetivos

4

Visão do IMT

 Racionalizar a utilização do automóvel individual
 Otimizar a utilização do transporte público
 Incrementar o uso quotidiano dos modos suaves, nomeadamente as deslocações a pé e 

de bicicleta 
 Promover novos serviços e opções de mobilidade

Desafios

Uma mobilidade mais sustentávelUma mobilidade mais sustentável



No que diz respeito a políticas públicas de ordenamento do território, cidades,
mobilidade e alinhamento com a temática da descarbonização da economia destaca-
se a participação do IMT, nos seguintes instrumentos:

• Programa Nacional Politica de Ordenamento do Território

• Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável

• Plano Nacional para as Alterações Climáticas

• Estratégia Cidades Sustentáveis 2020

• Compromisso para o Crescimento Verde

• Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética

• Programa de Mobilidade Sustentável para a Administração Pública

2015-2020 (Eco.mob)

Refira-se ainda o estímulo e acompanhamento do IMT em iniciativas de âmbito local
tendentes à promoção da mobilidade inteligente.
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Participação do IMT



A Mobilidade Inteligente baseia-se num reequilíbrio da repartição modal e na redução dos impactos
do padrão de motorização atual conseguido através de quatro objetivos principais:

• Gestão inteligente estacionamento
• Gestão inteligente das circulações e 

dos fluxos de tráfego
• Gestão da produção (oferta, operação) 

de serviços de transportes
• Promoção dos transportes públicos e 

modos suaves
• Racionalização da micrologística e 

serviços urbanos

• Mix de meios, modos, serviços e 
sistemas  de transportes integrados

• Nova organização da sociedade 
(trabalho e estilos de vida)

• Informação e participação dos cidadãos
• Mobilização dos Players institucionais e 

de vários sectores de atividade (trans-
portes, energia, telecomunicações..)

• Conter e racionalizar a utilização do automóvel individual
• Promover e vulgarizar fontes de energia e sistemas de propulsão inovadores e sustentáveis

• Incentivar a utilização de transportes públicos e novos serviços de mobilidade
• Incrementar o uso dos modos suaves

As respostas em todas estas áreas podem ser potenciadas pelas novas tecnologias e 
sistemas de Informação
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Smart Cities e Mobilidade Inteligente



Mobilidade Inteligente 
Envolvimento dos Players e Sociedade

• Players mobilizados e pró-
ativos - institucionais e de 
vários sectores de atividade 
(transportes, energia, 
telecomunicações..) 

• Plataformas colaborativas

• Soluções cooperativas

• Cidadãos informados e 
participativos

• Novos perfis profissionais
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Gestão de Estacionamento

A gestão do sistema de estacionamento é complexa e obriga a encontrar um
equilibrio entre procura e a oferta de estacionamento. Cabe ao municipios
desenvolver um modelo de gestão do sistema de estacionamento de modo a:

• Mudar comportamentos

• Redesenhar o espaço urbano

• Usar soluções de acalmia de tráfego 
Zonas 30, Zonas de coexistência entre 
modos de transporte, Zonas de encontro

• Gerir as circulações e o tráfego 

• Reduzir volumes de tráfego e velocidades 
de circulação

• Prevenir acidentes - circulação segura 
(veículos, sinalização, fiscalização)

• Melhorar as condições de circulação dos 
modos suaves - a pé e em bicicleta
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O IMT divulga a brochura desenvolvida no 
âmbito do projeto Push & Pull, que visa 
melhorar a mobilidade urbana através da 
gestão do estacionamento combinada 
com medidas de gestão da mobilidade. 

http://www.imt‐ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/16BoasRazoesparaumaGestaodoEstacionamento.aspx



Mudam-se os tempos…
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Praça dos Restauradores
Lisboa

Rossio - Lisboa

Praça do Comércio
Lisboa



10

ePark – App estacionamento
Lisboa

Gestão de estacionamento 
Soluções Inteligentes, em Portugal 

ACIN iCloud Solution | iParque

Ambising | iParking
Intelligent street parking solution



Gestão inteligente das circulações 
Gestão de tráfego

Banalizar a utilização de Sistemas cooperativos, significando que: veículos, infraestruturas, 
utilizadores, operadores rodoviários interagem com recurso às telecomunicações e outras
tecnologias

• Mudar comportamentos

• Redesenhar o espaço urbano

• Usar soluções de acalmia de tráfego 
Zonas 30, Zonas de coexistência entre 
modos de transporte, Zonas de 
encontro.

• Gerir as circulações e o tráfego  

• Reduzir volumes de tráfego e 
velocidades de circulação

• Prevenir acidentes - circulação segura 
(veículos, sinalização, fiscalização) 

• Melhorar as condições de circulação 
dos modos suaves - a pé e em 
bicicleta
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Gestão de Frotas
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As novas tecnologias e as soluções inteligentes de transportes constituem uma oportunidade para  
melhorar a eficiência do setor e minimizar as suas externalidades negativas.

A generalidade das empresas possuem frotas de veículos próprios afetos às suas atividades. Desta
forma, utilizando as novas tecnologias recorrem às seguintes medidas:
• Otimização de percursos, especialmente importante nos casos de empresas de distribuição ou 

cuja atividade de alguns colaboradores implique visitas regulares a clientes; 
• Aquisição de frotas de veículos menos poluentes (por exemplo: veículos híbridos, veículos 

elétricos, recurso a bicicletas para distribuição local) que permitam a redução das externalidades 
ambientais; 

• Revisão da política de atribuição de viaturas da empresa e fomento da racionalização da 
atribuição de viaturas.

Ações:
• Substituir progressivamente a frota de veículos da 

empresa por veículos híbridos ou elétricos; 
• Apoiar a prática de carsharing em detrimento da 

utilização de veículos em serviço; 
• Otimizar os percursos dos veículos em situação 

de empresas de distribuição ou de empresas que 
impliquem visitas frequentes a clientes; 

• Fomentar a coordenação entre trabalhadores 
para a realização de viagens; 

• Implementar um software de gestão de frota;
• Sensibilizar os trabalhadores para uma 

condução sustentável. 
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Eco-condução
Condução sustentável 

É uma forma de condução eficiente que permite

reduzir o consumo de combustível e a emissão

de gases com efeito de estufa e outros poluentes,

contribuindo também para uma maior segurança

rodoviária e um maior conforto dos ocupantes.

A eco-condução consiste na adoção de hábitos de

condução que permitem tirar o maior partido dos

veículos, tendo em atenção as características dos

sistemas de propulsão e transmissão, otimizando os

consumos, numa ótica de eficiência energética.

Fonte: http://www.ecoconducao‐portugal.pt/conceito
No glossário do Pacote da Mobilidade



A eficiência dos serviços partilhados depende do desenho do serviço e da sua

adequação às necessidades do mercado, mas também depende da sua

eficiência do ponto de vista da distância/tempo e custo de cada oferta de

mobilidade e aqui entra um conjunto de medidas complementares, a nível dos

ITS que a cidade pode e deve oferecer.

Isto remete-nos para o conceito de smart cities e para a necessidade de uma

visão e estratégia holística de cada cidade para uma mobilidade inteligente

considerando as suas áreas centrais, bairros periféricos e o espaço periurbano

envolvente.

É num quadro amplo de medidas de mobilidade inteligente, complementares,

que também se otimiza a performance da oferta dos serviços partilhados e se

criam incentivos à sua utilização.
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Serviços Partilhados de Mobilidade



Serviços de transporte partilhados entre utilizadores. Incluem:

• o tradicional transporte público, regular ou flexível (a pedido);
• o táxi tradicional, táxi coletivo; 
• o bikesharing; carsharing; scooter sharing;
• o  carpooling, vanpooling (ride sharing);
• serviços flexíveis de distribuição de mercadorias;
• serviços peer to peer (aluguer do veículo próprio)
• shared parking (aluguer de garagem)

http://sharedusemobilitycenter.org/

Estes novos serviços são respostas 
inovadoras à procura de novas opções de 

mobilidade e oferecem uma oportunidade de:

• Proporcionar mais escolhas de mobilidade
• Reduzir o congestionamento
• Mitigar varias formas de poluição
• Reduzir custos de transporte
• Reduzir o consumo de combustíveis fósseis
• Reduzir a pressão sobre o estacionamento
• Melhorar a eficiência
• Proporcionar escolhas para a população que 

não tem carro. 
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Serviços partilhados
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Uso da Bicicleta

Bikesharing - Vilamoura

Policiamento de  proximidade
Ex. Polícia Municipal

Estacionamento - Estações Linha 
Cascais

Serviço local de distribuição

PizaHut
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Partilha de veículos

Deslocar‐se tornou‐se barato, ecológico e convivial



Veículos Eco-eficientes
O melhoramento da eficiência do sistema de transportes e a transição para uma energia
alternativa hipocarbónica têm de ser complementados por políticas destinadas a apoiar a
eficiência e a inovação nos veículos e a procura de tais produtos.

• Estratégia Europeia de Mobilidade Hipocarbónica
(Julho 2016) – orientações “rumo aos veículos com taxas 
nulas de emissões”:

• Melhoramento dos ensaios de veículos, para recuperar a 
confiança dos consumidores

• Estratégia pós-2020 para veículos de passageiros e 
veículos comerciais ligeiros  (+ informação aos 
consumidores; + incentivos a veículos com menores 
emissões)

• Estratégia pós-2020 para camiões, autocarros e 
camionetas  (revisão da Diretiva 2009/33/CE relativa à 
promoção de veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes)

• Implantação de infraestruturas para combustíveis 
alternativos – expansão prevista da rede MOBI.E 
assegurando a cobertura integral do o território 
nacional

• Terminou recentemente a consulta pública ao  
Quadro de Ação Nacional para a Criação de uma 
infraestrutura para combustíveis alternativos (DGEG) 18

Para promover a mudança rumo 
aos veículos com taxas nulas de 
emissões, o IMT:

Estratégia Europeia de Mobilidade Hipocarbónica

• Representa o setor dos Transportes no 
Quadro Estratégico para a Política 
Climática (QEPiC);

• Integra o Fundo para a Eficiência 
Energética; e 

• Integra a Coligação para o Crescimento 
Verde.



Veículos Eco-eficiência
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A mobilidade elétrica é um importante contributo para a mobilidade sustentável e para o aumento da
eficiência energética no transporte.

Transportes Urbanos de Faro Transportes Urbanos de Coimbra

Transportes urbanos de Braga
Veículo elétrico nos aeroportos

Carris – e. City 100% elétrico 
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A mobilidade combinada articula (combina) serviços clássicos de transportes (com
percurso, horário e paragens definidos), com serviços de transporte inovadores e
flexíveis, assegurando uma completa e coerente oferta de mobilidade.

A “mobilidade combinada”
parte do reconhecimento de que
várias cidades estão hoje
“abertas” 24 horas, 7 dias por
semana, para responder a
necessidades dos cidadãos.

Pressupõe ainda um conceito-
chave, “a alternância modal”,
isto é permite usar em cada dia o
modo ou combinação de modos
que melhor se ajusta à agenda
desse dia.

Organização e gestão baseia-se
em ITS e no conceito de
plataforma integrada de
mobilidade inteligente.

UITP, Focus paper

Mobilidade Combinada

Acesso
Coletivo

Acesso 
Privado

Uso Coletivo

comboio, metro,
eléctrico, autocarro, 
barco

Uso Individual

carpooling

peões
carro

bicicleta

carsharing

aluguer ‐ bicicleta ‐ carro

táxi

táxi colectivo

transporte flexível 
transporte  a pedido

Plataforma Integrada

bikesharing

Sistema de Mobilidade Combinada

vanpooling

scootersharing



Intermodalidade e deslocações multimodais

• Implica a criação de condições que promovam cadeias
de deslocações multimodais otimizadas – “door to
door”, transport.

• Faz apelo aos ITS, como forma de optimizar as
deslocações e ao conceito de “Seamless Traveling”, ou
seja uma viagem entre a origem e o destino o mais
possível livre de “incómodos/perturbações” para o
passageiro, através da correta integração física/
espacial, temporal, tarifária e informativa.

A

SISTEMA ESPAÇO‐
ATIVIDADE

Cadeia de 
transportes

SISTEMA ESPAÇO‐
ATIVIDADE

B

peão bicicleta carro

SISTEMA DE TRANSPORTES
CANAIS ‐ COMUNICAÇÃO

Adaptado de Bovy, PH.H ‐ Lausanne 

bicicleta ou bikesharing carsharing

O recurso a plataformas digitais:
• de gestão integrada (virtual); 
• de informação em tempo real, 

bilhética, reservas  e pagamento,
permite que vários tipos de serviços 
integrem cada vez mais cadeias de 
deslocações utilizando  diferentes 
modos de transporte

Sistema de mobilidade Combinada
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Sistema de Mobilidade Combinada
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Gare do Oriente - Lisboa

Cais do Sodré - Lisboa

Campanhã - Porto
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