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Sumário  

A mudança do paradigma (príncipio da gratuitidade do utilizador vs príncipio do utilizador pagador), 

combinado com (i) a transformação digital que as sociedades estão a viver, (ii) a comodidade, experiência, 

agilidade e conectividade dos utilizadores e prestadores do serviço (iii) e a preocupação permanente com a 

eficiência da gestão dos recursos para garantir operações mais sustentáveis, suportados pelos desenvolvimentos 

tecnológicos, tem suscitado a reflexão e a procura por modelos alternativos de cobrança de portagens de 

sistemas eletrónicos conforme as conhecemos atualmente. 

Este trabalho apresenta uma nova solução de cobrança de portagens por georreferênciação e uma aplicação 

móvel desenvolvida em Portugal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema de cobrança de portagens exclusivamente eletrónico, o Multi-Lane-Free-Flow (MLFF), é um sistema 

de cobrança de portagens em que são instalados nas infraestruturas rodoviárias Pontos de Cobrança (pórticos), 

sendo cobrada ao utilizador uma taxa de portagem. O pagamento pode ser feito das seguintes formas: 

 Pagamento Primário - com identificador eletrónico (On Board Unit-OBU) obtido junto da Via 

Verde Portugal realizando um contrato, sendo as viagens realizadas debitadas na conta bancária 

associado ao OBU. 

 Pagamento Secundário – sem identificador eletrónico, baseado na leitura automática da matrícula 

do veículo. Através desta modalidade de pós-pagamento, o pagamento pode ser efetuado após a 

passagem numa portagem eletrónica e junto de um posto CTT ou Agente Payshop, no prazo de 15 

dias úteis a contar do 2º dia após a passagem pelo Ponto de Cobrança. À taxa de portagem acresce 

um custo administrativo e não são atribuídos isenções e descontos.  

 Regime especial para veículos de matrícula estrangeira - estão disponíveis vários produtos para 

veículos com matrícula estrangeira que utilizem o sistema de cobrança de portagens 

exclusivamente eletrónico, seja na modalidade com OBU (Via Verde Visitors), seja na modalidade 

de pré-pagamento (Toll Card, Pré-Pago ou Percurso) ou com pagamento através de cartão bancário 

(Easy-Toll) pré registado e associado à matrícula do veículo. [1] 

Com a (i) transformação digital que as sociedades estão a viver e as oportunidades de desenvolvimento que daí 

têm surgido, a (ii) necessidade de melhoria contínua no processo de Cobrança de Portagens e atendimento ao 

cliente (cada vez mais orientado para a comodidade, experiência e conexão com o utilizador) e simultaneamente 

(iii) a necessidade de se ter operações cada vez mais eficientes e sustentáveis, foram o mote para o desafio que 
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foi lançado à Direção de Portagens da Ascendi em parceria com a equipa técnica da Q-Free no ano de 2019 para 

se desenvolver uma nova solução de cobrança de portagens com recurso à georreferenciação (satélite) e uma 

aplicação móvel (app).   

2. OBJETIVOS 

Foram definidos dois objetivos principais a alcançar: 

 demonstrar a viabilidade técnica da solução, comprovando a correta validação da deteção dos 

pórticos virtuais. 

 avaliar a experiência e aceitação desta solução por parte dos utilizadores.     

3. DESENHO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA  

O desenvolvimento da solução esteve assente em 4 vetores, a conceção, a segurança na condução, privacidade e 

ciber-segurança.  

O Virtual Gantry é o equivalente aos pórticos físicos de MLFF atuais, mas baseados em técnicas de 

georreferenciação. Através de uma aplicação móvel disponível nas plataformas Android e IOS, é recolhida a 

localização do utilizador na via que por sua vez é cruzada com o esquema de pórticos virtuais e taxas de 

portagem correspondentes previamente carregados no momento da configuração inicial da aplicação (no 

momento do download da app). Esta informação transacional é enviada para o back-office onde é feita a 

correlação com as passagens físicas possibilitando um posterior tratamento, análise e construção de reporte. Ou 

seja, quando o veículo passa por um pórtico virtual, quer o dispositivo esteja bloqueado ou em uso, o condutor é 

alertado por uma notificação informando sobre a localização e tarifa correspondente aplicada à transação gerada, 

a qual será posteriormente enviada para o back-office para processamento. Quando a transação de passagem 

virtual é submetida ao back-office é comparada uma a uma com a transação correspondente registada pelo 

sistema Pórtico Físico MLFF com base na hora e local e características do veículo, tais como matrícula e/ou 

OBU. 

O risco de perda de informação é mitigado através de um sistema de mensagens resiliente que em caso de perda 

de sinal de dados retoma o envio assim que o sinal ficar novamente disponível.   

Para que a informação gerada na via entre em back-office, tem de cumprir com vários requisitos de segurança, 

nomeadamente, (i) a existência de utilizador no servidor de Gestão de Identidade (Identity Manager), 

previamente criado no momento da inscrição na aplicação, (ii) através da troca de informações em canal seguro e 

encriptado com chave única fornecida no momento da inscrição e (iii) um controlo de acessos georreferenciado a 

nível firewall. As questões relacionadas com o armazenamento de dados, troca de dados e privacidade são 

extremamente importantes e, portanto, o sistema foi concebido de modo a proteger a privacidade do utilizador, 

não traçando ou registando rotas, permitindo ao utilizador a capacidade de selecionar manualmente qual a 

informação e quando a submete ao back-office e assegurando que a maior parte do processamento é feita pelo 

utilizador, e apenas informação limitada (a necessária para a finalidade pretendida) é transmitida ao back-office. 

As informações dos utilizadores são encriptadas na base de dados por forma a estar em conformidade com o 

normativo do RGPD. 

No desenho e implementação da infraestrutura foram utilizados sistemas operativos virtualizados (Docker) que 

garantem um rápido deployment e facilidade ao nível da escalabilidade da infraestrutura (Kubernetes). 
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Fig.1. Arquitetura da solução 

3.1  Funcionalidades 

As principais funcionalidades definidas incluem: 

 Recolha e envio das passagens na via para back-office. 

 Área de gestão de utilizadores. 

 Gestão de veículos (apenas um por opção do projeto). 

 Assinatura digital das viagens garantindo a consistência da informação. 

 Facilidade de configuração de diferentes pontos geográficos. 

 Capacidade de gestão das tarifas/taxas de portagem. 

 Integração com questionários do utilizador para avaliação da satisfação. 

 Envio de notificações (push notifications). 

 Área de apoio ao cliente. 

 Resiliência no envio da informação para o back-office. 
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Fig.2. App Ascendi GO 

4. ESTRATÉGIA DE ANGARIAÇÃO DE UTILIZADORES, TESTES E 

RESULTADOS DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

4.1 A estratégia de angariação de utilizadores Externos 

A estratégia de angariação de utilizadores externos esteve assente em dois pilares, a comunicação da aplicação 

ao público alvo e a atribuição de uma recompensa - pelo download da aplicação e utilização da mesma - na 

forma de vouchers Sonae.  

Definiu-se como público alvo os seguintes perfis de utilizadores: early adopters e utilizadores frequentes de 

autoestrada com cobrança eletrónica.  

Ao nível da comunicação, as ações desenvolvidas foram as seguintes:  

 Lançamento  da marca da app sob a designação “Ascendi GO” e disponibilização de uma landing 

page com o subdomínio https://go.ascendi.pt/, onde o utilizador podia ter acesso detalhado aos 

termos e condições de acesso para participar no piloto, ao esclarecimento de dúvidas (FAQs) que 

pudessem existir e ao formulário de inscrição no piloto (passo obrigatório para ser considerado 

elegível para o recebimento da recompensa). Foi também disponibilizado um questionário na 

própria aplicação, para que os clientes pudessem deixar o seu feedback relativamente à experiência 

de utilização da app. 

 Através de empresas de estudo de mercado foi recrutado um grupo muito controlado e selecionado 

de Beta users indo ao encontro do target que se procurava: early adopters, utilizadores frequentes e 

que fizessem viagens nas autoestradas abrangidas pelo estudo.  

 Depois, na segunda fase do processo de angariação de utilizadores, ativou-se a base de clientes 

registados no Portal Ascendi, através do envio de um email apelativo à inscrição dos clientes 

registados e com residência nas zonas envolventes onde decorreram os testes. Em paralelo, foram 

convidados a participar nos testes os colaboradores da Ascendi, amigos e familiares das zonas 

envolventes através do envio de um email a apelar à participação. 

 Divulgação nos canais Ascendi: banners na Homepage do site e Portal Ascendi, scripts de 

incentivo à inscrição no call center, folhetos na Loja Ascendi com código QR para acesso à app e 

também posts no Linkedin e Instagram. 

De modo a incentivar-se a participação e o compromisso na utilização da app, desenvolveu-se uma estratégia de 

atribuição de um incentivo aos participantes que se traduziu no seguinte: 

https://go.ascendi.pt/
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 1ª etapa – Adesão (Download da app, inscrição e realização de uma primeira viagem através da 

app) = voucher Sonae no valor de 5€. 

 2ª etapa – utilização da app durante as viagens na Ascendi = voucher Sonae de 5€ a cada 25€ de 

“consumo” de portagens. Desta forma, pretendeu-se potenciar a vertente de gaming e tornarmos a 

recompensa um objetivo mais facilmente alcançável: 

Cada utilizador podia receber até 15 € no total (5 € iniciais mais 10 €) para um consumo mínimo aproximado de 

50 € de taxas de portagem. 

4.2 Testes 

A fase de testes da aplicação desenvolveu-se nas seguintes autoestradas concessionadas pela Ascendi: 

 Grande Porto (LGP):  

o A4-Matosinhos - Água Santas 

o A41-Matosinhos - Ermida 

o A42-Ermida - Lousada 

 Beiras Litoral e Alta (BLA): A25-Albergaria - Vilar Formoso 

 

 

Fig.3. Configuração dos pórticos virtuais (a vermelho) nas autoestradas 

A seleção por estas autoestradas deveu-se à intenção de assegurar localizações com perfis de tráfego distinto, ou 

seja, quer em áreas urbanas com elevados volumes de tráfego, nomeadamente nas horas de ponta (LGP), quer 

em áreas interurbanas (BLA), um importante ponto de entrada e saída do país.   

Os testes decorreram durante o ano de 2021 até ao final do 1º semestre de 2022. Nos primeiros dois meses do 

ano de 2021, a aplicação começou a ser testada internamente, para o efeito, foram utlizadas as viaturas dos 

oficiais de assistência e vigilância (OAV´s) da Ascendi. O alargamento da fase de testes a utilizadores externos, 

obedeceu ao seguinte planeamento: 
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Fig.4. Cronograma de testes 

4.3 Resultados (preliminares) 

Os resultados visaram confirmar a concretização dos dois objetivos referidos anteriormente e para isso foram 

definidos vários indicadores para acompanhamento e monitorização. Designadamente, macro indicadores, 

indicadores técnicos e indicadores para medir o grau de usabilidade e satisfação dos utilizadores da app. 

4.3.1 Macro indicadores 

 Número de pontos de cobrança por autoestrada. (Charging Point Distribution)  

 Número de veículos com passagens virtuais. Este indicador permitiu ter uma perceção do número 

de veículos total a usar a app. (Vehicles with Virtual Passages) 

 Número de veículos em testes. Aqui eram apenas contabilizados veículos de clientes registados 

com processo de replicação de viagens. (Pilot Vehicles)   

 Comparativo entre passagens reais, passagens físicas e passagens perdidas. (Physical Passages, 

Virtual Passages & Lost Passages) 

 Número total de passagens virtuais registadas. (Virtual Passages) 

 Número total de passagens reais replicadas. (Physical Passages (Replicated) 
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Fig. 5. Resultados Macro 

 Foram considerados 24 pontos de cobrança na LGP e 26 na BLA. 

 Foram registados 45 veículos com passagens virtuais na LGP e 38 veículos com passagens virtuais 

na BLA. 

 No piloto, foram registados 186 veículos na LGP e 111 veículos na BLA. 

 O número total de passagens perdidas foi 234, representando apenas 2,9% das passagens físicas, 

que para um teste piloto é bastante aceitável. 

 O número total de passagens virtuais na LGP foi 16.878 e na BLA 11.084. 

 O número de passagens reais replicadas na LGP foi 64.337 e na BLA 34.759.  

4.3.2. Indicadores técnicos 

 KPI-REQ-04-Technical Performance: rácio entre passagens virtuais e reais, com a situação de 

utilização da app nas condições normais. Quanto mais alto este indicador melhor, uma baixa 

percentagem significava uma elevada frequência de falhas na utilização. 
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Fig. 6. Resultados KPI-REQ-04 

 

 A performance técnica global foi de 97,04%, revelando poucas falhas na utilização. Na LGP o 

resultado foi de 96,76% e na BLA de 97,67%. 

4.3.3. Indicadores de usabilidade e satisfação 

 KPI-REQ-01.d-System Usability Scale (SUS). Mede o grau de satisfação na usabilidade da app. 

Agrega os resultados a dez questões do inquérito que consta na app. As questões colocadas foram: 

I. Gostaria de usar a app com frequência? 

II. Achou a app desnecessariamente complexa? 

III. Achou a app fácil de usar? 

IV. Achou que precisaria de suporte técnico para poder usar esta app? 

V. Achou que as várias funções da app estavam bem integradas? 

VI. Achou que havia muita inconsistência nesta app? 

VII. Imagina que maioria das pessoas aprenderia a usar a app muito rapidamente? 

VIII. Achou a app muito complicada de usar? 

IX. Sentiu-se confiante ao usar a app? 

X. Precisava de aprender muitas coisas antes de começar a usar a app? 

Foi definido para este KPI a seguinte escala de avaliação: 

 

Fig.7. Escala de avaliação 

Informação mais detalhada pode ser encontrada no seguinte url: https://uiuxtrend.com/measuring-system-

usability-scale-sus/. 

 

https://uiuxtrend.com/measuring-system-usability-scale-sus/
https://uiuxtrend.com/measuring-system-usability-scale-sus/
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 KPI-REQ-01.e-Net Promoter Score (NPS). Mede a experiência ou perceção do utilizador através 

da resposta a uma questão simples: Qual a probabilidade de recomendar a app a um 

amigo/familiar/colega? Foram definidos dois grupos, mediante os resultados: os promotores, que 

correspondem a uma pontuação de 4 ou 5 e que são considerados entusiastas e os detratores, que 

correspondem a uma pontuação de 1 a 3, que são os utilizadores insatisfeitos e que muito 

provavelmente não repetirão a experiência e podem contagiar negativamente outros utilizadores 

com a sua opinião. Informação mais detalhada pode ser encontrada no seguinte url: 

https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/net-promoter-score/. 

 KPI-REQ-01.f-Customer Satisfaction (CSAT). Mede o grau de satisfação com a app através da 

avaliação numa escala de 1 a 5, (em que 1 significa muito insatisfeito, 2 insatisfeito, 3 neutral, 4 

satisfeito e 5 muito satisfeito) à questão: Quão satisfeito está com a app? Informação mais 

detalhada pode ser encontrada no seguinte url:https://www.qualtrics.com/experience-

management/customer/what-is-csat/. 

 

 

Fig.8. Resultados de usabilidade e satisfação 

 Uma pontuação do System Usability Scale acima de 68 é considerada acima da média; 

 Resultados de Net Promoter Score acima de 0 são tipicamente considerados bons e resultados 

acima de 50 são considerados excelentes, pelo que o valor apresentado revela que a app está muito 

próximo de um valor excelente; 

 No que diz repeito ao Customer Satisfaction, a Ascendi GO está também próximo de um nível de 

satisfação excelente (80%). 

5. PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA SOLUÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Alguns pontos fortes foram logo identificados no início do projeto. Esta solução, apesar de assentar nos pontos 

de cobrança físicos, não necessita de uma infraestrutura física tão robusta, podendo potencialmente minimizar o 

investimento necessário na instalação e os custos de manutenção, nem necessita de aquisição de identificador 

eletrónico. Pode também possibilitar uma vasta gama de serviços, como diferentes esquemas de portagem e 

descontos, a definição de programas e políticas de fidelidade para veículos mais ecológicos e condução 

responsável e informações (tráfego, meteorologia, serviços de emergência, etc) em tempo real para os 

utilizadores. Como a aplicação permitiu uma elevada conexão (através dos inquéritos) junto dos utilizadores foi 

possível obter feedback muito útil. Foram promovidos focus group com o objetivo de se auscultar os utilizadores 

da aplicação. Desta iniciativa foi possível recolher feedback ao nível dos principais pontos fortes da aplicação e 

quais os principais aspetos a melhorar. 

Pontos Fortes: 

 A experiência com a aplicação foi positiva, uma vez que era fácil e intuitiva de utilizar. 

 A instalação também foi considerada fácil e acessível, ao alcance de todas as pessoas. 

https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/net-promoter-score/
https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/what-is-csat/
https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/what-is-csat/


10 

 O registo de passagens era fácil de ler e compreensível. 

 A aplicação foi considerada útil porque era possível visualizar os custos das taxas de portagem em 

tempo real o que não acontece com outras soluções alternativas. 

 A Linha de apoio ao cliente foi considerada rápida e de atendimento simpático. 

 Pode potenciar a redução de reclamações. 

Oportunidades de melhoria: 

 O consumo excessivo de bateria associado ao fato de implicar ter o GPS ligado. De salientar que 

esta é uma característica similar a outras aplicações de navegação, e possível de mitigar, mas não 

foi prioridade do projeto. 

 A necessidade de se ativar a aplicação sempre que se iniciasse uma viagem gerando esquecimentos 

frequentes. 

 Permitir o registo de mais do que uma matrícula a qualquer momento. Optou-se, para efeitos de 

projeto, apenas considerar uma matrícula para tornar o processo de medição de resultados mais 

simples.  

 O fato de a aplicação precisar de dados móveis para ser utilizada pode ser uma desvantagem. 

Efetivamente, na realidade a aplicação não precisava de dados móveis para funcionar, contudo, 

para que o fluxo de informação entre o back-office e a app estivesse sempre atualizado era 

recomendado. 

 A necessidade de se ter acesso a meios de pagamento para ser uma solução completa e assim poder 

melhorar significativamente a experiência de pagamento, agilizando o processo de cobrança. Foi 

opção de projeto não considerar esta funcionalidade por limitações orçamentais.  

6. CONCLUSÕES 

Os resultados (preliminares) da performance técnica, permitem-nos concluir que foi possível confirmar que a 

solução apresentada demonstrou ter viabilidade técnica.  

Os resultados da experiência na utilização, visíveis nos respetivos indicadores, permitiram-nos concluir que 

também foi possível confirmar que a aplicação obteve níveis de satisfação muito próximos da excelência. 

Ficou demonstrado que é fator determinante para o sucesso desta solução a inclusão da funcionalidade de 

pagamento.  

Pelas vantagens e pontos fortes já elencados deve-se continuar a investir na investigação e desenvolvimento 

deste tipo de soluções de cobrança de portagens. 
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