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Sumário 

A iniciativa C-ROADS Portugal criou as condições para o país passar de uma nação de estradas inteligentes mas 

desconectadas, para uma nação de Sistemas Cooperativos de Transportes Inteligentes (do inglês, C-ITS). O 

conhecimento acumulado durante as etapas iniciais deste projeto permitiu a implementação à larga escala de 

serviços C-ITS na rede nacional de autoestradas, incluindo uma solução específica para a Assistência Rodoviária. 

Este artigo resume os ensaios C-ROADS onde a A-to-Be participou, em que foram demonstrados os serviços 

cooperativos em diferentes contextos rodoviários e a subsequente instalação desses serviços em cerca de 44% da 

rede de autoestradas concessionada à Brisa. 
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1 INTRODUÇÃO 

A transformação digital está a ter um impacto significativo nos condutores e no tráfego rodoviário. À medida que 

as infraestruturas se tornam mais conectadas devido aos avanços tecnológicos é possível usufruir de informações 

em tempo real sobre as condições da estrada, do tráfego e de toda a viagem, colocando especial foco na segurança 

rodoviária. 

O projeto C-ROADS Portugal (2017-2021) concretizou a participação do país como membro da Plataforma 

Europeia C-ROADS, contribuindo para uma implementação pan-europeia interoperável de Sistemas Cooperativos 

de Transportes Inteligentes (C-ITS, do inglês Cooperative Intelligent Transport Systems). Baseado em 

experiências de projetos anteriores FP7 e CEF [1-4], foi uma iniciativa conjunta de mais de 31 entidades, desde 

autoridades públicas a operadores rodoviários privados, prestadores de serviços e operadores de telecomunicações 

[5]. O principal objetivo era harmonizar e testar serviços de C-ITS, avaliando os seus impactos e benefícios gerais, 

testando modelos de gestão e de negócio, aferindo os seus custos-benefícios e a sua viabilidade a médio prazo, em 

preparação para conectividade e automação da rede rodoviária nacional. Este tipo de serviços visa reforçar a 

segurança em viagem, otimizar a gestão de tráfego, fomentar a segurança das comunicações e promover a 

eficiência energética rodoviária. O C-ROADS Portugal consistiu na implementação de cinco macro pilotos de 

teste, no Corredor Atlântico da TENT-T (Trans-European Transport Network) em Portugal [5], abrangendo a rede 

rodoviária principal e complementar, nós urbanos, túneis e troços transfronteiriços. Estes macro pilotos tiveram o 

objetivo de demonstrar o potencial de uma rede C-ITS portuguesa já em larga escala [6] e contribuir para o 

desenvolvimento das especificações técnicas da Plataforma Europeia C-ROADS [7].  

A Brisa é um grupo económico de transportes internacional com sede em Portugal, que gere cerca de 1600 

quilómetros de infraestruturas rodoviárias. O grupo desenvolve soluções de mobilidade e acessibilidade, 

permanentemente acompanhando o evoluir de novas tecnologias, tendências e comportamentos, sempre focada 

nas necessidades do cliente. A A-to-Be é a empresa de tecnologia do grupo Brisa, que cria e desenvolve produtos 

tecnológicos customizados com e para os seus clientes, desde sistemas de portagens a sistemas de estacionamento 

e de carregamento de veículos elétricos, de plataformas de gestão à monotorização do tráfego rodoviário, no que 
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se apelida de produtos de mobilidade contínua e integrada. Nos últimos 10 anos a A-to-Be construiu um portfolio 

alargado de soluções C-ITS, com o desenvolvimento de plataformas ponto-a-ponto, que vão desde o hardware de 

transmissão de rádio, até ao software de back-office para gestão da infraestrutura rodoviária constituindo-se como 

um centro V2X (do inglês Vehicle-to-Everything) [7]. 

O ecossistema da Brisa, ao integrar infraestrutura, operação rodoviária e desenvolvimento de soluções 

tecnológicas, funciona como um laboratório vivo para instalações ITS. Este ecossistema fornece cenários reais 

com operação rodoviária 24h/24h e fomenta o amadurecimento de tecnologias tais como o C-ITS, podendo 

beneficiar imediatamente do aumento de segurança rodoviária inerente. 

Neste artigo serão apresentadas as iniciativas do projeto C-ROADS Portugal em que a Brisa esteve envolvida, que 

permitiram demonstrar soluções de comunicação por ITS-G5, para troca de informação cooperativa entre os vários 

agentes da estrada. A A-to-Be foi responsável pelo Piloto 2 - “Portuguese network for C-ITS” [Figura 1(a)], que 

congregou inúmeros ensaios de validação tecnológica. Com a experiência acumulada nesses ensaios, foi possível 

à Brisa iniciar a implementação destes serviços em larga escala e, aproveitando a participação no Piloto 3, “Holiday 

Motorway”, equipar a A2 e a A6 com serviços C-ITS para a criação dum corredor conectado para deslocações de 

férias em Portugal [Figura 1(b)]. 

 

Figura 1 - Equipamento C-ITS instalado no âmbito do projeto C-ROADS Portugal. (a) unidades do Piloto 

2 para demonstração e validação dos serviços C-ITS. (b) unidades do Piloto 3 para a criação dum 

corredor C-ITS para deslocações de férias. 

 

2 ENSAIOS DE VALIDAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS C-ITS 

Enquadrados nos objetivos gerais da iniciativa europeia C-ROADS de otimização da gestão do tráfego e 

consequentes benefícios, alguns macropilotos do C-ROADS Portugal visavam a promoção da interoperabilidade 

e da harmonização dos serviços “Dia 1” e “Dia 1.5” acordados pelo ato delegado de C-ITS Europeu, juntamente 

com a implementação de uma estrutura de segurança integrada para este tipo de comunicações. Outros 

macropilotos estiveram focados na criação de novos casos de uso e conceitos para uma melhor gestão de 

infraestrutura e de tráfego rodoviário.  

No âmbito do macropiloto 2 C-ROADS Portugal - “Portuguese network for C-ITS”, A-to-Be associou-se se à 

Allbesmart/Scoutvias, GMV, Norte Litoral e Infraestruturas de Portugal (IP) com o objetivo de expandir a pequena 

rede ITS-G5 existente, implementando e demonstrando vários serviços C-ITS numa extensão de ~460 km da rede 
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principal (A1, A2, A3, A6, A12 e A25) e complementar (A2, A22, A23, A27 e A28), incluindo troços 

transfronteiriços (A3, A28 e A6), túneis rodoviários (Gardunha, Montemor) e nós urbanos de Lisboa (IC17 e IC19) 

e Porto (A4 e A20) [Figura 1(a)][8]. O equipamento de beira de estrada (RSU, do inglês RoadSide Unit) foi 

instalado progressivamente em diferentes fases do projeto. 

Durante a iniciativa C-ROADS Portugal, a A-to-Be e a Brisa participaram em vários ensaios, com resultados 

positivos e aprendizagens enriquecedoras. A realização de testes de interoperabilidade entre os diferentes parceiros 

foi fundamental, permitindo que estes validassem as suas soluções C-ITS, depurassem a sua implementação e 

amadurecessem as suas interpretações dos protocolos de comunicação. Numa primeira fase dos ensaios, o objetivo 

foi harmonizar as diferentes implementações dos serviços C-ITS definidos pela Plataforma Europeia C-ROADS 

[9], enquanto numa segunda fase pretendeu-se abordar a segurança das comunicações, de acordo com as normas 

europeias definidas pelo European Telecommunications Standards Institute (ETSI), para o pleno funcionamento 

da rede transeuropeia C-ITS. As próximas seções sumarizam as respetivas etapas dos ensaios efetuados. 

2.1 Testes laboratoriais e virtuais (2018-2020) 

Após cada parceiro terminar as suas implementações e validações internas, foram executados ensaios inter 

parceiros virtuais, cobrindo alguns casos de uso de serviços “Dia 1” e “Dia 1.5” [7], antes de serem iniciados os 

testes de estrada. Este procedimento permitiu a depuração de falhas das suas soluções, através da análise extensiva 

das mensagens trocadas para diferentes casos de uso, solucionando questões que demorariam muito mais tempo a 

resolver, caso apenas fossem identificadas em testes de estrada. 

2.2 Ensaio no Nó Urbano de Lisboa (novembro 2020) 

Este ensaio foi o primeiro teste de interoperabilidade rodoviária entre parceiros do Piloto 2 (A-to-Be, Allbesmart, 

IP e GMV). Envolveu 6 veículos conectados e 38 RSUs ao longo de 77,2 kms da A9, IC17, IC19 e N6. O teste foi 

dedicado a garantir que todos os equipamentos nos veículos (OBUs, do inglês On Board Units) estivessem a 

funcionar corretamente, que todas as unidades de comunicação estivessem visíveis, respondendo às unidades dos 

outros parceiros e que todas fossem capazes de receber e emitir corretamente todas as mensagens C-ITS pré-

estipuladas. Embora o objetivo de interoperabilidade tenha sido alcançado após algumas correções em tempo real 

em estrada, concluiu-se que existiam diferentes interpretações das normas sobre o preenchimento de alguns dos 

campos das mensagens C-ITS. Essas diferenças foram identificadas e tratadas em conformidade posteriormente.  

2.3 Ensaio no Túnel da Gardunha, A23 e A25 (dezembro 2020) 

O ensaio na A23 validou a interoperabilidade entre veículos conectados da A-to-Be, GMV, Ascendi, IP e Scutvias 

num contexto de Túnel Rodoviário. Envolveu 5 viaturas conectadas, 6 RSUs ao longo de 23 km da A23, e incluiu 

o túnel da Gardunha (equipado com beacons WAZE) de 1,6 km. Foram cobertos seis casos de uso distintos, 

simulando eventos imediatamente antes e depois do túnel. Houve um elevado volume de mensagens C-ITS 

trocadas: mais de 200.000 CAM (do inglês Cooperative Awareness Messages) de veículos, 9.000 DENM (do 

inglês Decentralized Environmental Notification Messages) de RSUs e 2.000 CAM de RSUs. Este foi o primeiro 

ensaio rodoviário em que foram introduzidas com sucesso Zonas Protegidas de Portagem (áreas onde a potência 

de emissão de nossas unidades de comunicação é reduzida para evitar interferir com o sistema de portagem). 

Posteriormente, efetuou-se um teste de interoperabilidade na A25 entre veículos conectados da A-to-Be, Ascendi, 

GMV, IP e Scutvias. Este ensaio envolveu 5 veículos conectados e 4 RSUs ao longo de 45 km da A25. Foi trocado 

um grande volume de mensagens C-ITS, somando mais de 60.000 CAMs entre veículos e 2.000 DENM emitidas 

pelas RSUs. 

Ambos os testes A23 e A25 correram sem falhas devido aos esforços para corrigir problemas encontrados durante 

os testes iniciais de Lisboa. 

2.4 2º Ensaio em Lisboa e Testes Virtuais Internacionais (junho a setembro 2021) 

Este foi o conjunto de ensaios mais completo do Piloto 2, utilizando mensagens IVI (do inglês In-Vehicle 

Information) e DENM da versão 1.7 das especificações harmonizadas para C-ITS [9], incluindo Zonas Protegidas 

de Portagens reais e com a introdução de segurança de comunicações [10]. Envolveu 6 veículos conectados da A-

to-Be, GMV, IP e Scutvias, com a implementação da infraestrutura de chaves públicas de segurança nacional (do 
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inglês PKI, Public Key Infrastructure) fornecida pela IP Telecom. O ensaio abrangeu 72 RSUs ao longo de 160 

km de autoestradas urbanas e interurbanas na área metropolitana de Lisboa e envolveu a publicação de 41 DENM 

e mensagens IVI, abrangendo 13 casos de “Dia 1” e “Dia 1.5” para descrever 10 cenários realistas sobre condições 

meteorológicas, obras rodoviárias e eventos de obstrução de estrada. Este ensaio incluiu também a definição de 40 

Zonas Protegidas de Portagem reais. Este conjunto de testes permitiu validar a interoperabilidade total com 

segurança de nível nacional do Piloto 2. Os Testes Virtuais materializaram-se na posterior partilha dos ficheiros 

PCAP (do inglês Packet Capture) obtidos nestes ensaios de estrada, com outros parceiros da Plataforma Europeia 

C-ROADS, onde foi possível identificar algumas questões de interoperabilidade de segurança com outros estados 

membros da UE. Estas questões serão abordadas na versão 2.0 das especificações de segurança, resultado do 

trabalho de acompanhamento subsequente a estes Testes Virtuais.  

2.5 Ensaio transfronteiriço Portugal-Espanha em Valença-Tui (dezembro de 2021)  

Este ensaio foi projetado com base no 2º ensaio de Lisboa, usando a versão 1.7 da implementação de mensagens, 

Zonas Protegidas e segurança de comunicações ativa, no entanto optou-se por um número conciso de eventos. O 

ensaio envolveu 5 veículos conectados da A-to-Be, CTAG (Espanha), IP, Norte Litoral e Scutvias, com segurança 

fornecida pelo PKI da IP Telecom para o lado português e pelo PKI da CTAG para o lado espanhol. 

O ensaio abrangeu 10 RSUs ao longo de 57 km de autoestradas transfronteiriças na fronteira entre Espanha e 

Portugal, entre Valença e Tui, e envolveu a publicação de 14 DENMs e IVIMs, incluindo 7 Zonas Protegidas 

emitidas pelas RSUs [Figura 2]. 

Embora a interoperabilidade total não tenha sido atingida, devido a questões de autenticação das assinaturas das 

mensagens, identificaram-se as suas 2 causas e traçou-se um plano para superação da sua origem. Testes futuros 

em 2022, seja em contexto pontual ou no contexto de futuras iniciativas europeias como o C-Streets [11], acabarão 

a demonstração da total interoperabilidade transfronteiriça. 

 

Figura 2 – Ensaio transfronteiriço Portugal-Espanha. (a) Mapa do percurso com a localização dos 

eventos. (b) Participantes do ensaio em frente aos veículos conectados. 

 

3 A REDE BRISA PARA VEÍCULOS CONECTADOS 

Na última fase do C-ROADS Portugal, com a maioria das questões técnicas resolvidas, a estratégia do grupo Brisa 

foi avançar para a instalação em larga escala dos serviços C-ITS e a sua validação em cenários reais. Foi assim 

possível beneficiar diretamente da transferibilidade das soluções técnicas dos ensaios efetuados anteriormente para 

a operação rodoviária corrente. Todo a arquitetura e sistema de comunicações desenvolvido para o Piloto 2 

(hardware e software das RSUs, dos OBUs e plataforma central C-ITS) foram integrados na infraestrutura da 

Brisa. Enquanto operador rodoviário, a BOM (Brisa Operação e Manutenção) é responsável pela assistência 

rodoviária e dispõe de uma poderosa plataforma de gestão de tráfego (iBrisa) que gere continuamente toda a sua 

rede. Os serviços C-ITS beneficiaram diretamente desses elementos, ficando devidamente integrados na operação 

da rede.  
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3.1 Carrinhas de Assistência Rodoviária C-ITS 

As carrinhas de assistência são elementos-chave para manter a segurança rodoviária e a experiência de viagem 

confortável. Com uma frota de mais de 80 viaturas de assistência com atividade de patrulhamento rodoviário 24 

horas por dia, 7 dias por semana, é altamente vantajoso transformar estes veículos em agentes C-ITS. Para tal foi 

implementado um tipo especial de equipamento C-ITS: Estação Móvel da Infraestrutura (m-RSU, do inglês mobile 

RoadSide Unit) [12] que funciona como uma RSU móvel, comunicando diretamente com a plataforma central C-

ITS via celular, e transmitindo localmente (com ITS-G5) para os veículos que cruzam as suas rotas. Foram 

equipadas 5 viaturas (3 que servem a A2 e 2 que servem a A6) com estas estações móveis. A Figura 3 reporta o 

funcionamento duma destas viaturas de infraestrutura conectadas, em socorro dum incidente de estrada real e a 

sua monotorização através da aplicação móvel V2X da A-to-Be.  

 

Figura 3 – Estação Móvel de Infraestrutura C-ITS em intervenção. (a) Vista da ação na aplicação móvel 

da A-to-Be: V2X App. (b) Vista da ação na estrada. 

3.2 Integração da Plataforma Central de C-ITS com o iBrisa 

A coordenação da rede de comunicação C-ITS é feita pela plataforma central MOBICS [13], que gere toda a rede 

V2X da Brisa. O MOBICS publica eventos de tráfego nas RSUs e monitoriza os diferentes atores da rede (veículos 

conectados, RSUs e m-RSUs). Por forma a assegurar a capacidade de integração com diferentes sistemas de gestão 

de tráfego, o MOBICS abstrai a sua comunicação usando Datex II, protocolo europeu para troca de informação e 

dados de tráfego, o que permitiu uma pronta articulação com o sistema de gestão do grupo – o iBrisa. Esta 

integração exige o mapeamento entre as situações Datex II e as DENMs [14] e para isso foram implementados os 

princípios estabelecidos em [15], focados na correspondência da classificação de incidentes entre os dois. 

Internamente o MOBICS mapeia identificadores de situação Datex II e DENM e gere as atualizações das situações 

Datex II, atualizando os DENMs correspondentes. As informações de localização de eventos foram também 

mapeadas e o ciclo de vida das situações Datex II é acompanhado até as situações serem encerradas, estendendo-

se periodicamente a validade dos DENMs produzidos, até que a situação Datex II seja terminada, altura em que 

um DENM de término é produzido. Quando as situações são apenas relevantes numa direção específica da estrada, 

para poder notificar os utilizadores corretamente, é importante publicar o sentido geográfico do evento. Para além 

disso, as DENMs permitem transmitir o caminho real de aproximação aos eventos (do inglês, Traces). Para se 

conseguir mapear ambos estes elementos, recorreu-se ao campo de mensagem directionBoundAtPoint dos pontos 

de localização Datex II (simples ou parte de um itinerário) definido como BothWays, sempre que a situação tiver 

impacto em ambas as direções e, para se transmitir o sentido geográfico, recorreu-se ao campo BearingField dos 

pontos Datex II. Por fim, para transmitir o caminho de aproximação (Traces) das DENM, optou-se por utilizar o 

campo Itinerary, onde routeDestination é a localização do evento e o restante do Itinerary são os pontos de 

aproximação ao mesmo. Consideramos ser importante no futuro evoluir as especificações de [15] com esse tipo 

de mapeamento, para dar suporte à direccionalidade geográfica e às informações de aproximação. 

3.3 Validação da instalação da rede Brisa C-ITS e considerações de utilização 

A instalação da rede Brisa C-ITS foi validada no contexto do Piloto 3 do C-ROADS Portugal, com um ensaio 

rodoviário efetuado no dia 17 de dezembro de 2021, onde 2 veículos conectados circularam na autoestrada A2 e 

reportaram situações reais que foram captadas pela rede C-ITS e emitidas pelas RSUs. Este ensaio abrangeu a 

extensão de 200 km correspondentes ao troço coberto por 16 RSUs e envolveu 13 eventos reais de estrada.  

A maioria dos incidentes rodoviários que encontrámos neste ensaio foram registados e estavam a ser emitidos 

corretamente pelas unidades de beira de estrada. Embora as RSUs não tenham cobertura de rádio continua para 

toda estrada, os eventos reais testemunhados foram comunicados antecipadamente à passagem dos veículos 
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conectados e a uma distância adequada para adaptação dum comportamento seguro. A Figura 4 representa um 

evento rodoviário que foi recebido nos veículos conectados de teste, estando a ser transmitidos pela m-RSU 

instalada na viatura de assistência. 

 

Figura 4 - Evento de estrada do ensaio de validação. (a) Visualização na aplicação móvel V2X App. (b) 

Vista do evento ao vivo na estrada. (c) Visualização no painel de controle da plataforma MOBICS 

Numa perspetiva operacional é necessário assegurar que dentro do ecossistema rodoviário os diferentes atores 

possam compartilhar informações e confiar na sua exatidão e.g., não ter incidentes já terminados a serem emitidos 

ou não receber notificações de eventos que apenas são relevantes apenas na direção oposta. Do ponto de vista do 

utilizador da rodovia, no âmbito da aceitação da informação recebida na validação do Piloto 3, verificou-se que: 

(i) as informações de tráfego foram retransmitidas com sucesso pela rede; (ii) as informações foram recebidas com 

sucesso pelos veículos conectados em movimento; (iii) as informações fornecidas foram claras, concisas e precisas 

e (iv) os eventos gerados automaticamente pelos veículos conectados (e m-RSUs) foram disseminados e integrados 

na plataformas C-ITS centrais.  

3.4 Rede C-ITS Brisa instalada 

No final de 2021, após a execução dos Pilotos 2 e 3 da iniciativa C-ROADS Portugal, a Brisa tinha instalado um 

parque de RSUs com 59 unidades de beira de estrada (RSUs fixas) e 5 unidades móveis (m-RSUs) inseridas em 

viaturas de assistência rodoviária [Figura 5]. 

Por forma a calcular a cobertura total dessas RSUs utilizaram-se dois métodos: o primeiro (método A) considera 

a cobertura rádio de cada RSU (~1 km) e soma essas coberturas, o segundo (método B) considera que o 

comprimento de todo o sublanço que tenha uma RSU está coberto, mesmo que sem cobertura total com sinal rádio. 

O método B contabiliza uma cobertura C-ITS de 486 km, o que representa 44% da rede concessionada à Brisa 

(1095 km), 32% de toda a rede operada pela Brisa (1525 km) e 16% de toda a rede portuguesa de autoestradas 

(~3000 km). Mesmo com o método de cálculo A a cobertura C-ITS obtida é de 118 km, o que representa 11% da 

rede principal da Brisa. A cobertura C-ITS conseguida com o parque instalado de RSUs fixas é estendida 

dinamicamente com as m-RSUs das 5 carrinhas de assistência. Para o futuro, será importante considerar as 

vantagens da cobertura rádio total das autoestradas versus uma cobertura mais esparsa. Fatores como intensidade 

de tráfego, casos de uso cobertos e o alcance de abordagens complementares, como o V2X celular, influenciarão 

esse tipo de decisão e deverão ser bem ponderados [16]. 

Para a disseminação generalizada deste tipo de solução ITS, fica a faltar a adoção em massa pelos fabricantes de 

veículos e a ativação da interoperabilidade entre estes e a infraestrutura. Diariamente a rede C-ITS da Brisa capta 

centenas de veículos com esta tecnologia implementada. Ao ignorar as validações de segurança, coleta dados 

desses veículos (e.g., velocidades instantâneas, direção) e recebe DENMs de incidentes rodoviários. Como as 

RSUs da rede Brisa operam no nível de segurança 0 (nível de testagem), não conseguem transmitir informações a 

estes veículos que funcionam já no nível 2 de produção. Para ultrapassar esta limitação, é necessário que a PKI 

portuguesa evolua para os níveis 1 e 2, o que se espera que aconteça no próximo par de anos. 
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Figura 5 – Rede C-ITS Brisa: (a) cobertura C-ITS por autoestrada (b) Mapa do painel de controlo do 

MOBICS com a localização das RSUs e eventos publicados automaticamente através do iBrisa 

Por outro lado, a adoção da tecnologia ITS-G5 não está generalizada entre todos fabricantes de automóveis, sendo 

acima de tudo veículos Volkswagen que a rede Brisa C-ITS capta, embora a maioria dos novos modelos esteja 

equipada com ITS-G5, C-V2X ou outro tipo de comunicação celular de curto alcance. Se o mercado automóvel 

pender para a tecnologia celular em vez do ITS-G5 (disseminado na EU), será necessária a adaptação ou mesmo 

a revisão total das atuais redes C-ITS instaladas. Noutra perspetiva, considerando que a idade média dos veículos 

na Europa é de ~12 anos [17], deve considerar-se a coexistência de veículos conectados de origem com veículos 

equipados com unidades móveis de bordo externas. Aqui, as entidades terceiras poderão ter uma oportunidade de 

mercado importante ao integrarem estas funcionalidades no seu portefólio de produtos para os consumidores finais. 

Duma forma ou de outra, com uma infraestrutura europeia ITS-G5 tão significativa já em operação, muitas 

situações de insegurança rodoviária atuais poderiam ser evitadas, se esta tecnologia fosse massivamente adotada. 

Os próximos meses/anos serão críticos nesse sentido. 

4 CONCLUSÕES 

Com os Pilotos 2 e 3 do projeto C-ROADS Portugal concluídos com sucesso, a rede C-ITS portuguesa está agora 

operacional, assegurando este tipo de serviços em boa parte da rede urbana de Lisboa e em 44% da rede principal 

das autoestradas Brisa. Os ensaios rodoviários efetuados cobriram os aspetos principais da validação da 

implementação dos serviços C-ITS: interoperabilidade, segurança de comunicações, funcionamento em cenários 

de túneis e cenários transfronteiriços. Com esta iniciativa a Brisa conseguiu uma boa cobertura C-ITS e, mais 

importante, conseguiu desenvolver as competências necessárias para operar com sucesso uma rede C-ITS. 
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