
 

1 

MOBILIDADE NA ERA DIGITAL: E SE ? … 

João Mira1, Tiago Fonseca2 e João Salgueiro3 

 

1 Thales Portugal, Tecnologia e Inovação, Rua Calvet de Magalhães, 2770-153 Paço de Arcos, Oeiras, Portugal 

email: joao.mira@thalesgroup.com  

2 Thales Portugal, Tecnologia e Inovação, Rua Calvet de Magalhães, 2770-153 Paço de Arcos, Oeiras, Portugal 

email: tiago.fonseca@thalesgroup.com  

3 Thales Portugal, Tecnologia e Inovação, Rua Calvet de Magalhães, 2770-153 Paço de Arcos, Oeiras, Portugal 

email: joao.salgueiro@thalesgroup.com  

Sumário 

A era digital avança e, adicionados ao termo Digital, outros como Autonomia, IA, IoT ou AR tornaram-se comuns, 

embora sendo por vezes mal-entendidos. As pessoas ficam fascinadas com as possibilidades abertas pela 

tecnologia, sonhando com as maravilhas que ela pode trazer. Muitas vezes fantasiam-se características ou 

atributos de ficção científica que colidem com a realidade de suas vidas diárias. Isto é particularmente evidente 

no que diz respeito à Mobilidade. 

O sonho duma mobilidade fluida, personalizada, a pedido e mesmo agradável, parece ainda ser… um sonho. 

Mas será que esses sonhos estão tão distantes da realidade? Neste artigo vamos revelar algumas das 

oportunidades e avanços que a Transformação Digital e tecnologias associadas abrem no campo da mobilidade. 

Conceitos e aplicações como: IA centrada no ser humano com o objectivo de entender os padrões de movimento 

dos viajantes e utilizá-los adequadamente, uso extensivo da conectividade electrónica para obter as suas 

perspectivas e partilhá-las, ao utilização de tecnologias semânticas para simplificar a implementação de 

interfaces, ou espaços colaborativos virtuais que permitem modelos cooperativos baseados em conceitos como 

'crowdsourcing' ou 'sabedoria das multidões' que são alguns dos impulsionadores tecnológicos da mobilidade, já 

em disponíveis hoje . 

 

Palavras-chave: Mobilidade Inteligente; Transformação Digital; Digitalização.  

1 INTRODUÇÃO 

O conceito de “Smart” associado a cidades e a mobilidade como um dos seus vectores mais importantes, 

corresponde a uma concepção em que se tenciona criar as condições para se ter uma cidade sustentável e eficiente 

com condições de vida agradáveis. A urbanização tem-se vindo a intensificar sendo espectável que essa tendência 

se mantenha. Cidades maiores exigem mais infra-estruturas, geram mais tráfego, consomem mais energia e 

produzem mais resíduos.  

A Mobilidade Inteligente a qual é suportada por conceitos de digitalização e por tecnologias associadas, tais como 

Inteligência Artificial (IA) ou Internet of Things (IoT), desempenha um papel crucial em todos os níveis na 

construção do desenvolvimento das Cidades Inteligentes. 

Sendo um conceito extremamente flexível que pode ter múltiplas abordagens e implementações, uma característica 

comum a todas as implementações de mobilidade inteligente é de se basear em elementos tecnológicos conectados. 

Estes elementos desempenham funções de monitorização, controlo ou interacção com sistemas “inteligentes” e 

utilizadores, optimizando, por exemplo, fluxos de peões, a utilização de ciclovias e de estações de carregamento 

de energia, estacionamento, controle de tráfego ou condições climáticas específicas a determinados sistemas. As 

soluções “inteligentes” pretendem ter impacto positivo na qualidade de vida dos cidadãos e na melhoria da 

eficiência urbana com o fim de reduzir condições negativas para os seus utilizadores (e.g. poluição sonora, 

estrangulamentos de tráfego, disrupções nos transportes, etc.). 
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Este artigo começa por abordar o significado de digitalização, como tem vindo a afectar a sociedade em geral e a 

mobilidade em particular, os desafios que a mobilidade enfrenta os que previsivelmente virá a enfrentar e de que 

modo a digitalização e a transformação digital, já suportam a transição da mobilidade para um estado mais 

inteligente e eficiente. 

2 DIGITAL, DIGITALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

Sendo Digital/Digitalização termos base do artigo e havendo um grande espectro de entendimento desses termos, 

convém começar por explicar o seu uso no contexto do artigo.  O termo “digital” tem-se vindo a banalizar existindo 

confusão no entendimento de conceitos tais como digitalização ou transformação (transição) digital. 

Os termos em inglês, digitization e digitalization, traduzidos para português têm uma mesma palavra, digitalização, 

embora dois significados diferentes. 

'Digitization' e 'digitalization' são dois termos conceituais que estão intimamente associados e muitas vezes usados 

de forma intercambiável numa ampla gama de literatura e em forma conversacional. 

Digitization consiste no processo de conversão de formato analógico para digital. Uma variável ser analógica 

significa que os valores que a descrevem são contínuos, podendo tomar qualquer valor dentro da gama que 

representa. No entanto, uma variável com representação digital só pode tomar valores discretos. Expondo de modo 

simplista uma variável analógica pode ter um número infinito de casas decimais enquanto uma digital está limitada 

nesse número. 

Digitalization, por outro lado, pode ter várias definições. 

Para Brennen e Kreiss [1], digitalização está associada a vida social, como as pessoas interagem e se vão afastando 

das tecnologias analógicas (e.g. correio postal, telefonemas) para as digitais (e.g. e-mail, chat, media social), 

digitalizando não só o ambiente profissional como o pessoal. Também definível como a identificação do uso de 

tecnologias digitais para mudar um modelo de negócios, gerar novas oportunidades de valor. Na prática esta 

definição aponta para um processo de mudança para um negócio digital [2]. 

Transformação (ou transição) digital, no entanto, é bastante diferente da digitalização. 

No âmbito empresarial a transição digital refere-se à transformação estratégica dos negócios/empresas que requer 

mudanças organizacionais transversais, bem como a implementação de tecnologias digitais. 

A transformação digital numa organização geralmente foca-se em melhorar a experiência dos seus clientes, 

utilizando tecnologias digitais para mudar e melhorar a forma como clientes interagem com as organizações e seus 

produtos. A transformação digital não se limita conversões de analógico para digital e à utilização de tecnologias 

digitais, incorporando mudanças de mentalidade que incluem agilidade, flexibilidade e adaptabilidade a condições 

que se alteram com a rapidez das evoluções tecnológicas. 

Mas como tem sido implementada, explorada, acompanhada ou percepcionada a transformação digital pelos 

diversos intervenientes da mobilidade? Por um lado, os utilizadores, influenciados pelas contínuas evoluções 

tecnológicas que os rodeiam e que utilizam no dia a dia, têm expectativas muito elevadas relativas à atractividade, 

flexibilidade e qualidade dos serviços (de mobilidade) que esperam que lhes sejam disponibilizados. Por outro 

lado, existe uma grande quantidade e diversidade de operadores, que adoptam variados modelos operacionais, 

possuem capacidades tecnológicas, abordagens e dinâmicas muito diversas num ambiente disperso, variado e 

exigente. Isto faz com que as espectativas da procura estejam frequentemente desalinhadas com a oferta. Mas, face 

à tecnologia disponível, será que não se pode conseguir um melhor alinhamento? 

3 OS DESAFIOS DA MOBILIDADE 

A mobilidade urbana é um dos maiores desafios das cidades modernas. Mais de 56% da população vive 

actualmente em áreas urbanas sendo estimado que ao ritmo actual cresça para 80% em 2050 com a espectativa de 

que o volume de viagens nas cidades triplique nessa altura [3].  
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Fig.1. Viagens em veículo próprio 

 

A figura 1 apresenta alguns números representativos do já grande peso que o transporte pessoal tem na mobilidade 

urbana. 

As cidades e as suas periferias já concentram a maioria das actividades económicas e da produção, sendo também 

os maiores consumidores de recursos do mundo. O volume expectável de tráfego urbano gerado pelo transporte 

público, pessoal e logístico será enorme levando a que a já grande pressão actual sobre os sistemas de mobilidade 

aumente drasticamente. 

Estes factores criam diversos desafios que afectam a mobilidade: 

Gestão da mobilidade urbana: O planeamento e a formulação de políticas associadas à enorme procura gerada e a 

restrições financeiras são desafios frequentemente concorrentes, uma vez que por um lado têm de atender ao desejo 

de criar elevados padrões de qualidade de vida e ambientes atraentes para as empresas, mas por outro ttêm de 

limitar o tráfego e o seu impacto sem restringir o movimento de pessoas e de bens. 

Congestionamento do trânsito: Diversos estudos indicam que o custo do congestionamento para a sociedade é 

extremamente elevado (estimado em 270 mil milhões de euros por ano apenas na UE [4]) e que quanto mais fluido 

for o tráfego numa área urbana, mais provável é o seu crescimento económico. Um estudo mostrou que a mudança 

para o tráfego de fluxo livre pode aumentar a produtividade dos trabalhadores em até 30% em regiões altamente 

congestionadas [5]. No entanto, a prática tem mostrado que que o aumento da capacidade rodoviária conduz a 

mais tráfego, potenciando congestionamento, gerando um problema cíclico. 

Poluição e qualidade do ar: Em muitos centros urbanos a qualidade do ar e a poluição sonora são prejudiciais, 

excedendo regularmente os valores recomendados para protecção da saúde humana [6]. Cerca de 96% dos cidadãos 

da UE vivem em zonas urbanas expostos a níveis de poluentes atmosféricos considerados prejudiciais para a saúde 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2013, a Comissão Europeia estimou custos da poluição do ar 

relacionados com a saúde ascendendo a centenas de milhares de milhões de euros por ano.  

 

 

Fig.2. O nosso futuro urbano comum 
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À medida que a população urbana e o seu rendimento aumentam é natural que a procura por mobilidade pessoal 

também cresça tornando os desafios descritos ainda mais sérios. 

Sendo conhecidos os desafios e problemas que a mobilidade urbana enfrenta seria evidente que só é necessário 

implementar medidas que os resolvam ou minimizem. 

Há, no entanto, diversos factores que obstam à sua resolução. 

Factores culturais 

• Apesar da crescente consciencialização do impacto negativo de veículos pessoais para meio ambiente, na 

maioria dos países os veículos eléctricos ainda representam uma percentagem pequena do volume total 

de veículos em circulação.  

• Em muitos países a dependência do carro privado com a pouca oferta e da fraca qualidade do transporte 

público, em particular fora ou na periferia dos grandes centros urbanos.  

• Em termos comportamentais há preferência pela escolha de opções de viagens sedentárias em vez de 

activas. 

Integração com redes existentes 

Os serviços ferroviários, rodoviários, aéreos e de transporte individual privados (tais como táxis) devem não apenas 

funcionar sinergicamente com a infra-estrutura e transporte existentes, mas também habilitá-las e facilitar sua 

própria transformação digital. 

Integração com o desenvolvimento de nova infra-estrutura 

As redes viárias de muitos países foram projectadas e desenvolvidas tendo a viatura privada como factor relevante. 

Este facto leva a que interessados no desenvolvimento de novas soluções fora do ecossistema de transporte 

tradicional restrinjam o lançamento dessas soluções por falta de benefícios. 

Política e regulamentação 

Um dos factores que limita a evolução de qualquer sistema complexo que pretende incorporar diversas soluções 

técnicas não homogéneas, prende-se com a dificuldade técnica de integração de fontes de informação ou de dados 

frequente heterogéneos, a falta de standards e mesmo de gerações tecnológicas diferentes. Embora seja possível 

actualmente interligar virtualmente quaisquer dois sistemas, é sempre uma actividade de risco, que cresce 

exponencialmente com o número de diferentes sistemas a integrar. 

Regulamentação em particular, é essencial para determinar orientações e regras comuns para quem opera no 

ambiente de mobilidade. No entanto, do ponto de vista tecnológico, a abordagem a desafios (como os referidos) 

implica conhecer as condições que os determinam para posteriormente aplicar soluções que os ultrapassem. 

Basicamente é necessário sensorizar condições e analisar resultados para, posteriormente aplicar soluções que 

reduzam ou eliminem constrangimentos (desafios). E não só já está disponível tecnologia como soluções que 

permitem abordar diversos desafios sentidos por quem tem de gerir mobilidade urbana. 

4 DIGITALIZAÇÃO COMO SUPORTE À EVOLUÇÃO DA MOBILIDADE 

Nils Bohr, prémio Nobel da física em 1922 disse “é muito difícil fazer predições, em particular relativas ao futuro”, 

frase que descreve a dificuldade de quem tenta desvendar o futuro. 

Diversas tendências afectam o modo como as sociedades evoluem. A mobilidade em particular é influenciada por 

tendências sociais, tecnológicas, ambientais, políticas e económicas que só numa análise integrada é possível 

inferir de que modo as mesmas a moldam (Figura 3), bem como de que modo a digitalização e a transição digital 

abririam perspectivas de evolução para a mobilidade.  
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Fig.3. Inter-relação e influências de tendências que influenciam a evolução da sociedade 

 

Certos elementos/termos tecnológicos intimamente associados à transição digital já se tornaram de utilização 

comum, mesmo que por vezes não sejam totalmente compreendidos fora dos “círculos técnicos”. Termos e 

tecnologias tais como Inteligência Artificial, sensor humano, interoperabilidade entre sistemas ou IoT, descritos 

de modo muito simplista permitem que: 

• máquinas utilizem processos mentais semelhantes aos dos humanos para na resolução de problemas; 

• seres humanos descrevam o ambiente que os rodeia, aumentando o detalhe sobre o mesmo e contribuindo 

para uma melhor (mais rica) compreensão do seu estado; 

• sistemas diversos possam ser integrados de modo simples em redes complexas sem necessidade de 

conversões complexas de formatados de dados 

• redes de dispositivos ligados à Internet permitam recolher informação e (eventualmente) controlar 

dispositivos remotos 

 

A secção seguinte introduz estas tecnologias, que já começam a ser de utilização generalizado em ambientes de 

mobilidade, mas que prometem introduzir evoluções significativas ao modo como mobilidade é utilizada e gerida. 

5 REALIDADE QUE (AINDA) PARECE FICÇÃO 

5.1 O factor humano como elemento activo de informação sobre mobilidade 

Assistimos actualmente a uma evolução sociocultural derivada do enorme avanço das tecnologias em geral e das 

tecnologias de informação (IT) em particular, que têm influenciado tanto os padrões de comunicação como de 

colaboração entre indivíduos e organizações [7] [8].  

As ferramentas tecnológicas estão cada vez mais difundidas nas várias actividades humanas graças à crescente 

miniaturização da electrónica e do aumento da capacidade de processamento, afectando produtos, soluções e 

serviços diversos, entre os quais os relacionados à mobilidade [9]. 

Ao longo do tempo têm sido aplicadas soluções eficientes, com o objectivo de tornar a mobilidade mais inteligente 

e amiga do ambiente, ao mesmo tempo em que promovem comportamentos mais sustentáveis, que contemplam 

conceitos actuais sobre as relações entre tecnologias digitais e mobilidade humana, sendo possível observar os 

seus efeitos no dia a dia [9]. 

As cidades e as suas infra-estruturas podem ser vistas como centros de uma rede de conhecimento, ricos em 

conexões de alto potencial e pessoas cooperantes [10], onde a experiência urbana se torna uma situação cada vez 

mais mediada por meio de tecnologias móveis, digitais e em rede. Indivíduos podem ter abordagens diferentes dos 

espaços que percorrem e ter diferentes percepções do espaço e da mobilidade, relacionando diversos factores 

usando redes sociais e tecnológicas diversas [11]. Essa tendência de trabalhar em conjunto dentro de sistemas e 
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comunidades tecnológicas fomentou a interacção entre multidões e o papel da colaboração, criando a chamada 

inteligência colectiva. 

Actualmente, o ambiente em que se vive é uma estrutura mista de tecnologia e conhecimento em que as pessoas 

tendem a mudar de um papel de espectadores para actores activos ou mesmo geradores de conteúdos [12] e onde 

conceitos como 'radical descentralização', 'crowdsourcing', 'sabedoria das multidões' e 'peer production' são apenas 

alguns dos modelos em rede que se podem criar. 

Os humanos possuem uma grande capacidade para processar e descrever observações de que está em seu redor a 

que se adiciona a capacidade de comunicação complexa descrevendo as situações que percepcionam [13]. Essa 

capacidade tem vindo a ser explorada (social sensing) [14], [15], [16] em diversos domínios, como saúde, 

mobilidade, energia, crise social e política e mesmo em situações de crise.  

No entanto, informações geradas por pessoas geralmente não são estruturadas, são heterogéneas e fragmentadas 

tornando difícil a sua utilização directa, sendo necessário analisar esses dados para extrair o conteúdo e retirar o 

possível “ruído” convertendo-o em mensagens claras e concisas para posterior utilização [17].  

Surowiecki [18] lista os benefícios de informação gerada por multidões 

1. diversidade, a totalidade das observações sobre uma mesma situação descritas por indivíduos diferentes, 

são potencialmente mais ricas; 

2. independência, fontes sem influência umas sobre as outras podem conter detalhes diferentes, 

complementares;  

3. agregação, permite combinar as opiniões/percepções diversas, independentes. 

A omnipresença de smartphones ricos em sensores, tornou possível um novo paradigma de obtenção de 

informação. A mobilidade das pessoas, os sensores incorporados nos seus smartphones e as poderosas infra-

estruturas de comunicação existentes permitem a recolha e difusão de informação extremamente rica sobre a 

mobilidade que não poderia ser obtida por nenhum outro meio. A este factor adiciona-se o de, em contexto de 

mobilidade uma multidão pode cobrir grandes áreas com baixo custo, grande eficiência gerando grandes volumes 

de informação potencialmente rica em conteúdo. 

Com diversos tipos de aplicações nos seus smartphones, cidadãos podem trabalhar de forma individual ou 

colaborativa para recolher informação, concluir tarefas (e.g. reequilibrar a quantidade de bicicletas partilhadas ou 

estacionadas ou recomendações sobre viagens), ser direccionados para agir de forma coordenada (e.g. colaboração 

de veículo para veículo na condução), ou mesmo contribuir a pedidos de informação. 

5.2 Inteligência Artificial para uma mobilidade urbana eficiente 

François Chollet, investigador de IA do Google e criador da biblioteca de software de Aprendizagem Automática 

(Machine Learning), Keras, argumenta que inteligência está ligada à capacidade de um sistema de se adaptar e 

improvisar num novo ambiente, de generalizar seu conhecimento e aplicá-lo a cenários desconhecidos. 

De modo geral, inteligência é a eficiência com que se adquirem novas competências em tarefas para as quais não 

se estava preparado anteriormente. 

Normalmente, os sistemas de IA demonstram pelo menos alguns dos seguintes comportamentos associados à 

inteligência humana: capacidade de planear, de aprender, de raciocinar, de resolver problemas, de representar 

conhecimento, de percepcionar, movimentar ou manipular ou, em menor grau, demonstrar inteligência social e 

criatividade. 

As soluções de mobilidade inteligente visam aumentar a segurança e a eficiência, reduzir o congestionamento do 

tráfego, melhorar a poluição atmosférica e sonora e reduzir os custos e tempo de viagem. As soluções inteligentes 

para a mobilidade também são reconhecidas como essenciais para descarbonizar ainda mais o sector dos 

transportes e alcançar os ambiciosos objectivos de redução de emissões (como, por exemplo os definidos pela 

União Europeia). A IA é uma poderosa ferramenta (já não necessariamente emergente) que possui o potencial de 

impulsionar uma transição sustentável para sistemas de mobilidade mais eficientes em termos de recursos, 

habitáveis e centrados no ser humano. 
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A IA necessita de dados e, aplicada à mobilidade urbana, pode contar com dados produzidos por infra-estruturas 

existentes (e.g. detecção de tráfego, sensores diversos, dados de vídeo, etc.), dados de frotas (dados de sondagem 

de carros, frotas de eBike, transportes públicos) e também de terceiros (públicos e privados).  

Carpooling de curta distância, é um exemplo de utilização de IA para preencher as lacunas existentes entre viagens 

de carro e transporte público, permitindo preços e roteamentos precisos. Esta aplicação destina-se a pessoas que 

se deslocam de e para as mesmas áreas. 

Os exemplos de aplicação de IA são muitos, apresentando-se na figura 4 o seu peso relativo para vários tipos de 

aplicação em transportes públicos/mobilidade e a seguir algumas aplicações específicas.  

• Gestão inteligente de estacionamento, melhorando a acessibilidade e a fluidez de acesso e utilização dos 

parques de estacionamento; 

• Assistência para encontrar lugar de estacionamento; 

• Predição de paragens obrigatórias periódicas em camiões (capacidade das áreas de serviço); 

• Selecção de alternativas aos percursos normais de transportes públicos em caso de disrupções; 

• Manutenção preditiva de material circulante baseada em padrões de desgaste de componentes; 

 

 

Fig.4. Utilização de IA em transportes públicos 

 

5.3 Internet of Things (IoT) 

O objectivo da sensorização em contexto de mobilidade é recolher informação (em tempo real ou em diferido) das 

condições de mobilidade, incluindo informações ambientais (por exemplo, qualidade do ar, ruído), estado da infra-

estrutura (e.g. condições defeituosas da via, falta de iluminação) e dinâmica da cidade (e.g. congestionamentos de 

tráfego, fluxo de pessoas, acidentes), condições dos transportes (e.g. atrasos, lotação ou perturbações), etc. Com a 

sensorização de dispositivos (ou dispositivos sensorizados) no contexto de mobilidade, pode-se ter uma melhor 

compreensão das condições em determinado instante ou da sua evolução, que que permite ter uma visão mais 

correcta da mobilidade e monitorizá-la e geri-la melhor. Enquanto a sensorização visa obter informações, o 

objectivo da actuação é impor acções ou influenciar um ambiente, mudando a forma como a mobilidade é gerida. 

A actuação sobre as redes de mobilidade pretende optimizar diferentes sistemas que o compõem inteligentes tais 

como sistemas de transporte, logística, segurança rodoviária, etc. 

A enorme evolução da tecnologia, computação algoritmia ciência de dados e, mais recentemente, IoT permitiu a 

interligação perfeita do espaço virtual e do físico nos diversos ambientes duma cidade, tornando a computação 

híbrida de humanos, máquinas e dispositivos sensorizados uma nova tendência. Nessas condições, é agora possível 

integrar o poder das multidões (e.g. cidadãos, dispositivos móveis e dispositivos sensorizados) em várias tarefas 

de detecção e actuação no contexto urbano e em particular no da mobilidade, que são complementares às soluções 

tradicionais puramente centralizadas.  

A aplicação de dispositivos IoT como elementos de sensorização permitiriam, por exemplo: 
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• Enviar a motoristas e transeuntes sinais dinâmicos (recolhidos da via) com base nas condições ambientais 

detectadas por sensores locais tais como limites de velocidade, presença de medidores de velocidade, 

indicações de condições de tráfego e plano dos transportes público [19]. 

• Recolher informações de fluxo de tráfego por meio de sensores implantados na via, estimando assim 

algumas características principais para a caracterização das condições de mobilidade: volume de veículos 

em determinado segmento ou densidade de pesados, ligeiros ou motociclos [20]. 

• Contagem e identificação de fluxos de pessoas que se utilizam elementos específicos da mobilidade 

(estações, paragens, veículos), através do uso de nós de detecção heterogéneos, baseados em sensores de 

diversos tipos (e.g. sensores ópticos, sensores de proximidade ou vídeo) e usando protocolos de 

comunicação IEEE 802.11 ou BLE [21]. 

• De modo a reduzir a necessidade de recursos pesados de processamento em nós IoT, podem-se extrair 

características ou parâmetros recolhidos e processados em infra-estruturas Edge ou Coud, sendo 

exemplos de estruturas os seguintes: 

• Previsão de lugares de estacionamento, atraso de autocarros em paragens, bicicletas partilhadas a partir 

de erro local ou fluxo de tráfego em determinados locais. 

• Visualização de dados em salas de supervisão de mobilidade ou transportes, com o fim de enviar alarmes 

em caso de condições anómalas e monitorização do tráfego global em tempo real [22], com o objectivo 

de prever congestionamentos de tráfego rodoviário e sugerir alternativas de resolução [23]. 

5.4 Interoperabilidade entre sistemas 

A interoperabilidade entre sistemas é sempre um desafio quando a integração de sistemas está em causa. No caso 

da mobilidade em particular é um factor que restringe a implementação mais acelerada da digitalização do 

segmento e o aparecimento de soluções que cubram ofertas completas de Mobilidade como Serviço, (MaaS, 

Mobility as a Service) entre outras.  

MaaS é um tipo de serviço que, através de um canal digital único, permite que os viajantes planeiem, reservem e 

paguem diversos serviços de mobilidade [24] [25]. O conceito propõe uma mudança dos modos de transporte 

individuais para uma mobilidade fornecida como um serviço. Para isso é efectuada uma combinação de oferta de 

serviços de transporte público e privado através de uma gateway unificada que gera e gere viagens, possibilitando 

aos passageiros adquiri-las através de uma única conta. Este modelo permite criar uma grande variedade de oferta 

de serviços de modo mais comodo e mais adequado para cada passageiro. 

Algum trabalho tem sido desenvolvido no sentido da aplicação de interoperabilidade semântica para 

simplificar/optimizar a integração de informações de múltiplas fontes de dados de mobilidade. Um dos principais 

objectivos é o de, ponto de vista duma aplicação de acompanhamento de viagens, fornecer uma abstracção 

semanticamente consistente dos recursos disponibilizados pelos operadores de transportes, isolando-os dos 

mecanismos associados a ao acesso através de múltiplas redes e protocolos de comunicação e. Outro dos objectivos 

é o de permitir aos operadores integrar os seus serviços de modo simplificado numa oferta completa de serviços 

de porta-a-porta, isolando-os dos ambientes cliente. 

A disponibilização de serviços de mobilidade que cubram múltiplas cidades regiões ou mesmo países, como é o 

caso do Espaço Único Europeu, necessita de soluções baseadas em TI que consigam de modo eficiente combinar 

soluções de diferentes prestadores de serviços de mobilidade, executando tarefas complexas através de redes 

heterogéneas, distribuídas e sem controlo centralizado. 

A aplicação de princípios e tecnologias de interoperabilidade semântica permitem conseguir atingir os requisitos 

de distribuição de transparência (ITU-T Rec. X.903 | ISO/IEC 10746-3) e de arquitecturas para processamento 

aberto distribuído (ISO/IEC 10746-3:2009, 2009) para o tipo de interoperabilidade entre sistemas computacionais 

distribuídos, como é o caso dos relacionados com redes complexas de meios de transporte público. 

O princípio da interoperabilidade semântica baseia-se em garantir que o conhecimento sobre o problema de 

domínio, normalmente detido por analistas e programadores humanos, é formalizado num conjunto de declarações 

lógicas, ou “axiomas”, para ser processado por máquinas. A representação particular de conceitos e relações numa 

estrutura de dados está associada à interpretação de termos no domínio do problema. Assim encontram-se as 

relações de equivalência entre diferentes formatos de dados com um significado comum automatizando a tradução 

entre esses formatos. 
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6 CONCLUSÕES 

A Mobilidade Inteligente está intrinsecamente ligada ao conceito "Smart" de uma cidade que, cada vez mais, se 

quer sustentável. A implementação deste tipo de mobilidade, depende de uma Transformação Digital, que não é 

apenas uma preferência por tecnologias digitais, mas também uma mudança de mentalidade para rapidamente 

acompanhar as evoluções tecnológicas e adopção de novas metodologias. 

A crescente densidade populacional nas cidades, o consequente aumento de volume de viagens e a preferência 

pelo veículo privado são factores que condicionam a mobilidade. Destes factores condicionantes criam-se desafios 

à própria mobilidade, como a gestão da mobilidade urbana, o congestionamento do trânsito e a poluição e 

decréscimo da qualidade do ar. De modo a ultrapassar estes desafios à mobilidade, existem já hoje algumas 

tecnologias que podem ser implementadas: o factor humano como elemento activo de informação sobre 

mobilidade, a aplicação de Inteligência Artificial, IoT e a Interoperabilidade entre sistemas. 

A capacitação do ser humano com recurso a ferramentas de recolha de informação, transformam os cidadãos em 

sensores multidimensionais. Tirando partido da (quase) ininterrupta conectividade e da extrema capacidade para 

processar e descrever o que está em seu redor, os cidadãos distanciam-se de um papel de espectadores e 

consumidores de informação para um papel mais activo na geração de informação, que de outra forma seria 

praticamente impossível de recolher. 

A Inteligência Artificial é já um termo recorrente no âmbito da mobilidade mas dada a sua flexibilidade, continua 

a ser amplamente usado na optimização de soluções ou até na previsão de acontecimentos.  

Motivada pela necessidade de melhor conhecer o actual estado de uma cidade e pela dependência de dados das 

soluções tecnológicas, a sensorização dessas mesmas cidades tornou-se uma necessidade. Catapultada pela 

massificação dos dispositivos IoT, passou a ser possível recolher em tempo real dados que descrevem virtualmente 

toda a cidade, levando a uma análise de evolução e a uma actuação mais rápida e eficaz às alterações de estado. 

Com o aparecimento da Mobilidade como Serviço, a Interoperabilidade entre sistemas passou de uma vontade a 

uma necessidade. A complexidade de integração de múltiplas fontes de dados de mobilidade heterogéneas é uma 

enorme barreira no sentido de criar um canal digital único para servir o viajante no planeamento, reserva e compra 

de serviços de mobilidade. Nesse sentido têm sido criados avanços na interoperabilidade semântica, que através 

de um conjunto de declarações lógicas, possibilitam a tradução de diferentes formatos de dados para um formato 

único.  

O sonho da mobilidade fluida, personalizada, a pedido e agradável, começa a deixar de ser um sonho e a ser 

realidade. As tecnologias e os dados necessários para uma mobilidade inteligente começam a estar ao alcance de 

todos e as soluções que todos os dias emergem deste ambiente, desafiam e surpreendem apenas os mais distraídos. 
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