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Conceitos

• Digitalização

➢ Processo que permite que a informação seja passada dum formato físico para um digital. Em geral trata-se 

de deter os dados em formato suficiente flexível para que possa suportar um processo (também digital) que 

possa ajudar à decisão ou contribua para estabelecer decisões fiáveis e em período muito mais curto.

• Transição Digital

➢ Adoção de ferramentas para automatizar funções que são menos eficientemente tratadas por recursos 

humanos. Em geral trata-se de adotar um processo semiautónomo ou autónomo que cumpra as funções de 

transmissão de informação ou de produção (ou ainda de ajuda à decisão) que cumpra eficientemente os 

objetivos da instituição ou empresa.

1. Enquadramento
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Onde começou para os Transportes

➢ Anos 80 do século 20, com a generalização da capacidade de reter e tratar a informação digital .

1. Enquadramento
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Transição Digital: tecnologias

1. Enquadramento

FONTE: DOI: http://dx.doi.org/10.28991/esj-2021-SPER-03
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Linhas de aplicação nos Transportes (pessoas, bens, utilizadores, modos, infraestruturas)

2. Transformação digital nos Transportes

A Mobilidade urbana inteligente

B Uso de "Big Data"

C Automatização

D Caracterização e decisão inteligentes respeitantes a veículos e infraestrutura
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Mobilidade urbana inteligente

2. Transformação digital nos Transportes

A Mobilidade urbana inteligente

B Uso de "Big Data"

C Automatização

D Caracterização e decisão inteligentes respeitantes a veículos e infraestrutura

FONTE: https://www.mifare.net/the-future-of-urban-mobility-smart-cities-use-the-iot-and-mobile

-for-better-ways-to-move-people-and-goods/

info-exclusão modos partilhados   maas

soluções para género estações multimodais               

bilhética inteligente        realidade virtual como facilitador

orientação de utilizador espaço urbano dinâmico

mobilidade segura      previsão de comportamento

modo público ativado por chamada conectividade
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Uso de "Big Data"

2. Transformação digital nos Transportes

A Mobilidade urbana inteligente

B Uso de "Big Data"

C Automatização

D Caracterização e decisão inteligentes respeitantes a veículos e infraestrutura

FONTE: https://www.neuroeconomix.com/pt/que-es-y-para-que-sirve-el-big-data/

ia previsão para decisão de segurança       iot

sistemas de comunicação segurança digital               

ml regulação da operação em tempo real

aquisição dinâmica ao contexto
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Automatização

2. Transformação digital nos Transportes

A Mobilidade urbana inteligente

B Uso de "Big Data"

C Automatização

D Caracterização e decisão inteligentes respeitantes a veículos e infraestrutura

FONTE: https://www.wsp.com/en-GL/insights/connected-automated-vehicles-and-public-transportation

operação totalmente automatizada  

Interfaces humano-máquina

tráfego convencional/autónomo

estações/portos automatizados               

regulação do operação automatizada

logística automatizada
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Caracterização e decisão inteligentes respeitantes a veículos e infraestrutura

2. Transformação digital nos Transportes

A Mobilidade urbana inteligente

B Uso de "Big Data"

C Automatização

D Caracterização e decisão inteligentes respeitantes a veículos e infraestrutura

FONTE: https://www.intertraffic.com/news/smart-asset-management-managing-expectations/

caracterização inteligente  

operação inteligente 

carregamento inteligente

controlo e alocação de frotas

decisão eficiente



5 a 7 de julho de 2022

11/18

Transportes & Digitalização
Luís de Picado Santos

Transport Research Arena

2. Transformação digital nos Transportes

A Mobilidade urbana inteligente

B Uso de "Big Data"

C Automatização

D Caracterização e decisão inteligentes respeitantes a veículos e infraestrutura

https://traconference.eu/

19%

19%

31%

31%

TRA Lisbon 2022

A
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C

D

1. Smart Solutions and Society

2. Green Mobility and Decarbonisation

3. Innovative Infrastructure for Europe 2030

4. Policies and Economics for a Competitive Europe
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CRP

2. Transformação digital nos Transportes

A Mobilidade urbana inteligente

B Uso de "Big Data"

C Automatização

D Caracterização e decisão inteligentes respeitantes a veículos e infraestrutura

5%
11%

14%

70%

10º C. Rodoferroviário P. 2022
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Futuro?

3. Futuro
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Trabalho recente ou a decorrer 

3. Futuro

• Portagem dinâmica com decisão em tempo real para melhor distribuição da procura na

acessibilidade a zona urbana de grande atração. Metodologia aplicável à definição de rotas de fuga.

• Uso das redes sociais (big data) para identificação das atividades e ajuda à decisão de

caracterização e satisfação da procura

• Vantagens e ameaças com a introdução de veículos autónomos em auto-estradas (simulação)

• Uso de técnicas de “machine learning” (IA) para decisão em planos de mobilidade sustentável

• Flexibilidade em gestão de ativos

• Identificação de fatores de insegurança de vulneráveis em ambiente mais denso para utilização com

recurso a técnicas de modelação digital geográfica
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Oportunidades e ameaças

3. Futuro

• Oportunidades

➢ Maior eficiência: da operação, energética, redução de congestionamento, de custos e de emissões

➢ Mais espaço público para modos ativos e peões

➢ Maior qualidade de vida e maior diversificação do emprego

• Ameaças principais

➢ Enquadramento legal-administrativo e perda de privacidade

➢ Financiamento das soluções que são diversificadas e têm de ter respostas diversificadas. Serão necessários 

modelos de negócio robustos, com partilha de risco entre público e privado mas suficientemente atrativos 

para captar o investimento

➢ Os info-excluídos, os seniores, as crianças (e os seus pais), a segurança
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Considerações finais

4. Final

• Futuro a 10/20 anos

➢ Efetiva mudança de paradigma com uma mais eficiente integração dos modos atingindo maior eficiência e 

qualidade de vida

➢ Consequências na acessibilidade e na forma de cumprir a mobilidade implicando concessões pessoais

➢ Consequências no tipo de emprego e de atividades sociais

➢ Consequências da forma de tratar a exclusão

• Não há planeta B

➢ Os transportes são uma parte importante da mudança necessária para ter um planeta pouco agredido...
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Muito obrigado
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