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MOBLAB CONGRESS 2019 

O futuro da mobilidade 
está a acontecer 

A noção de que o futuro já está a acontecer e que há necessidade de concertação de esforços, 
sempre com foco no mais importante, as pessoas, esteve em destaque na segunda edição do MOB Lab 
Congress, evento da IFE que voltou a ter lugar na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto. 
A edição deste ano discutiu a mobilidade urbana e regional, tanto de pessoas como de mercadorias. A 

tecnologia é o grande denominador comum do processo em curso hoje e no futuro. 
Texto Flávio Sousa Fotos. Jose Lopes 
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O impacto da tecnologia 
na mobilidade é gigante. 
"É um dos setores que 
mais tem evoluído e assim 
deverá continuar e de 

uma forma muito disruptiva. A grande 
diferença face ao século passado, em que 
o avanço foi muito decorrente da manu-
fatura e até da gestão, é que hoje vemos  

que os desenvolvimentos estão muito 
relacionados com a informação e com a 
tecnologia digital", referiu Inês Ferrei-
ra, responsável de produto Internet das 
Coisas (IoT) na PT Empresas. 
A mesma responsável recorda que "é a 
tecnologia que está por detrás dos novos 
modelos de negócios e serviços que nos 
permitem evoluir a este nível". Inês  

Ferreira realça que a IoT "tem um papel 
muito importante", porque a informação 
que fornece, "dá contexto" e permite 
"adequar a procura e a oferta". A IoT é 
já uma realidade nas organizações e mu-
nicípios em Portugal, "mas ainda muito 
mais vai surgir", salientou a responsável 
da PT Empresas. 
O presidente da Associação dos Utiliza-
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dores de Veículos Elétricos (UVE), Hen-
rique Sánchez, considera que estamos a 
assistir a "uma revolução" na mobilidade 
e nos transportes. "Quando comprei, em 
2011, o meu primeiro automóvel elétri-
co, senti a evolução tecnológica. Mas o 
modelo que tenho atualmente, e que tem 
poucos meses, é um salto enormíssimo. 
O presidente da UVE ressalva que "a 
mobilidade nas cidades está a mudar por 
completo", seja por forças das alterações 
climáticas ou pelo elevado trânsito nas 
cidades, que está a levar a alterações nos 
meios urbanos, o que já é visível no norte 
da Europa e nos Estados Unidos. "A 
tecnologia vai permitir que os veículos 
sejam elétricos, mas também conectados, 
autónomos e partilhados". 
João Moutinho, coordenador de desenvol-
vimento da área Urban and Mobile Com-
puting no Centro de Computação Gráfica 
(Universidade do Minho) defende que "o 
esforço de sensorização e digitalização das 
cidades é frequentemente visto como um 
esforço tecnológico", mas contrapõe essa 
ideia como sendo "um desafio humano", 
um desafio de determinação de requisitos 
e de cumprir com ferramentas de cariz 
tecnológico. "Na mobilidade em si, presen-
ciamos a esse desafio de digitalização da 
informação com ligação à IoT, a sua capi-
talização para a criação de políticas para a 
mobilidade, um dos principais elementos 
estruturantes da gestão de uma cidade. 
Começamos a ter veículos autónomos e 
conectados que irão, no futuro, garantir a 
sustentabilidade e segurança com níveis 
elevados de autonomização e perceber que 
tudo isto vai contribuir para vencer o de-
safio que é sustentabilidade urbana, numa 
altura em que temos níveis sem preceden-
tes de migração para as cidades". 
Uma das faces da tecnologia em matéria 
de mobilidade são os veículos autóno-
mos. A questão da segurança é dupla 
nessas viaturas, de acordo com João 
Moutinho. "Em inglês há a distinção 
entre 'security' e ̀ safety'. Nós, em por-
tuguês, não temos essa distinção, mas 
seria interessante, porque falamos em 
segurança do ponto de vista informático 
e do ponto de vista da integridade física 
e material, da sinistralidade. Aqui temos 
esses dois aspetos em jogo. A cibersegu-
rança e a segurança pela nossa integrida-
de física como tripulantes de um veículo 
ou como peões. O desafio aqui é total". 

Melhorar mobilidade 
não tem de ser megalómano 
O administrador-executivo da Soltráfe-
go, Nuno Oliveira, recordou aos pre-
sentes que as cidades têm, hoje, muitos 
desafios pela frente. "Seja pela urba-
nização, pelo congestionamento, pelas 
infraestruturas, pelo envelhecimento 
da população, pelos constrangimentos 
orçamentais, etc.". 
Ao contrário do que muitas vezes se 
pensa, um projeto de digitalização da 
mobilidade num município não tem de 
ser megalómano e obrigar as autarquias 
a grandes investimentos, de acordo com 
o especialista. Nuno Oliveira deu como 
exemplo de agregação de informação Iz-
mir, a terceira maior cidade da Turquia. 
"Aproveitou o que já tinha, integrou 
essas soluções num grande sistema". 
Sempre que as autoridades da cidade 
turca precisam, acrescentam módulos 
à solução. "Fez isto com as peças que já 
tinha e pode ir acoplando, porque não é 
um projeto que se fez uma vez e acabou. 
E não foi preciso estar quatro ou cinco 
anos à espera para fazer algo", referiu o 
administrador-executivo da Soltráfego, 
antes de clarificar que "o primeiro passo 
é ver o que se tem". 
Soluções na mesma linha de Izmir estão, 
de acordo com Nuno Oliveira, à disposi-
ção de qualquer um dos 308 municípios 
portugueses "sem terem de comprometer 
os orçamentos". 

Metro do Porto 
antecipa falhas mecânicas 
Mais do que consertar avarias, a tec-
nologia pode ajudar a antecipar falhas 
mecânicas. É esse o objetivo da Metro 
do Porto com o Failstoper, projeto de 
"machine learning" que desenvolveu em 
parceria com o INESC TEC, da Univer-
sidade do Porto. 
A empresa irá monitorizar o sistema 
de produção de ar comprimido em dois 
veículos da frota. A meta é desenvolver 
um sistema que alerte, de forma prévia, 
para o início do desenvolvimento de 
uma falha. "Isto fará com que, no futu-
ro, o veículo não avarie quando está em 
operação comercial, sendo possível cha-
má-lo à manutenção antes que a avaria 
se concretize", explicou o responsável 
de operação da Metro do Porto, Pedro 
Mota Pereira. 

O objetivo do Failstoper é, então, di-
minuir a incidência de interrupções do 
serviço. "Não obstante a Metro do Porto 
ter uma taxa de cumprimento de oferta 
de 99%, ainda assim precisa de cance-
lar cerca de três mil viagens, 10% das 
quais relacionadas com o sistema de ar 
comprimido". 
Este projeto iniciou-se em fevereiro e 
encontra-se em fase de seleção e instala-
ção de sensores, estando previsto para 
setembro o início de recolha de dados 
em circulação. Em dezembro, a empresa 
prevê começar a desenvolver, com base 
nos dados recolhidos, os algoritmos de 
Inteligência Artificial, para, em março 
de 2020, arrancar com os primeiros 
alertas. 
O objetivo futuro é massificar a tecnolo-
gia "à restante frota da Metro do Porto e 
até outros sistemas, nomeadamente aos 
cruzamentos semafóricos, às escadas 
rolantes, às máquinas de venda de 
bilhetes, para evitar que estes siste-
mas parem". Pedro Mota Pereira veria, 
também, com bons olhos, em caso de 
sucesso, aplicação do Failstoper em ou-
tros operadores de transportes públicos, 
como autocarros e comboios. 

Câmara do Porto 
opta pela regulamentação 
As novas formas de mobilidade pres-
supõem alterações à organização das 
cidades e, com base nessa premissa, 
a Câmara Municipal do Porto (CMP) 
optou pela regulamentação. 
"Não pode haver boas soluções ao nível 
da mobilidade, sem haver acordo entre 
os vários atores, não só os que têm 
funções de regulação e fiscalização, mas 
também as áreas metropolitanas e os 
respetivos municípios. Não conseguimos 
solucionar as questões de mobilidade se 
não houver uma forte vontade e a capaci-
dade de todos cedermos um pouco, para 
conseguirmos as melhores soluções para 
as pessoas", afirmou Maria José Guedes, 
jurista da CMP. 
"Há que compatibilizar interesses 
contraditórios. Obviamente que os 
operadores das trotinetes têm interesses 
diferentes dos táxis. Vão ter de partilhar 
espaço público que não é elástico, não 
vai poder crescer", indica a jurista, que 
considera que esse será "o grande desa-
fio da regulamentação". 
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Raquel Pina Carvalho, também jurista 
da CMP, especificou que a autarquia já 
tem em funcionamento um regulamen-
to para os circuitos turísticos e que 
"estão em fase de entrada em vigor as 
zonas de acesso condicionado". 
A experiência da regulamentação da 
mobilidade no Porto "é muito positi-
va", de acordo com Maria José Guedes. 
"Inicialmente não foi fácil e nem todos 
os operadores reagiram bem, mas a 
pedagogia e do diálogo são sempre 
boas ferramentas. No fundo todos 
ganhamos: os operadores em termos de 

Nk. 

custos e de funcionamento e a cidade 
no seu todo". 

Comércio eletrónico aumenta desafios 
A partilha de recursos para um uso mais 
racional é valorizada pela vice-presiden-
te da Autoridade Nacional Segurança 
Rodoviária (ANSR), Ana Tomaz. "O 
conceito-base da economia de partilha é 
o uso de ativos que estão ociosos. Os au-
tomóveis individuais estão parados mais 
de 90% do tempo. O ideal é haver uma 
utilização mais intensiva desses ativos. É 
isso que temos vindo a verificar nas nos-

  

sas cidades, quer no transporte de passa-
geiros, quer nas pequenas mercadorias. 
Plataformas como a Uber Eats ou a Glovo 
são dois exemplos", explicou a respon-
sável pela ANSR, no painel Mobilidade 
Partilhada: Transporte de mercadorias e 
transporte de passageiros. 
A mobilidade partilhada é uma "ten-
dência muito forte a vários níveis", 
segundo o presidente do Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes (IMT), 
Eduardo Feio. "Houve um esforço de 
regulação, no sentido da sã convivência 
entre todos os modos e instrumentos de 
mobilidade", explicou. 
Ao nível da logística urbana há "cada vez 
mais desafios", de acordo com Eduar-
do Feio. "As pessoas estão a mudar os 
padrões de compra e há uma crescente 
utilização do comércio eletrónico. Estas 
são compras mais pequenas e com prazos 
de entrega mais curtos. Isso tem impacto 
nos movimentos na cidade, que têm 
de ser pensados e tem de haver novas 
soluções, já que, se não houver descar-
bonização e eletrificação, aumentarão as 
emissões e o congestionamento urbano", 
avisa o presidente o IMT. A mesma fonte 
adiantou que a entidade que lidera está 
"a ultimar um guião para as questões da 
logística urbana". 
Vasco Leite, chefe do Centro de Estudos 
do Território e da Região da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regio-
nal Norte (CCDR-N), acredita que vai ser 
possível "harmonizar estas partilhas de 
transportes de passageiros e de mercado-
rias". O mesmo responsável acrescentou, 
de resto, que "há verbas significativas" 
de fundos europeus, cujas candidaturas 
na região são geridas pela CCDR-N, para 
apoiar projetos nas áreas do ambiente. 
"Estas questões da partilha, desde que 
possam promover eficiência e poupanças 
energéticas, enquadram-se neste âmbi-
to", explica Vasco Leite. 

M O aa 
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