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MADE IN PORTUGA 
Ricardo Durand 

`PICKAR' BILHETE 
COM UMA APP 

Apesar de o sector dos transportes estar cada vez mais 

evoluído e de já há muito tempo podermos comprar 

bilhetes e carregar passes no Multibanco ou em sites, 

não temos uma app que junte comboio, autocarro e metro 

(por exemplo) que nos permita comprar logo tudo o que 

é preciso para fazer uma viagem.É isto que a Pick quer 

mudar. Desenvolvida pela startup nacional Ubirider 

(empresa que tem como co-fundador o Instituto de 

Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia 

e Ciência), a app já está disponível para download nas 

lojas da Apple (apple.co/337Ehv5) e da Google (bit. 

ly/35h3TY3) e, para já, permite que qualquer pessoa 

compre bilhetes para os autocarros Scotturb, que 

podemos encontrar nas áreas metropolitanas de Cascais, 

Sintra e Porto. Esta plataforma digital para pagamentos 

multitransporte analisa pontos de partida e chegada 

para fazer a melhor combinação de meios de transporte 

num determinado percurso. 

A Scotturb é, precisamente, um dos investidores da Pick, 

que conta ainda com o financiamento de outra empresa 

de referência no mundo dos transportes rodoviários, 

o Grupo Barraqueiro. Apesar disto, a Ubirider diz que 

o objectivo da Pick é ser uma «plataforma independente 

que liga passageiros e operadores de transportes», diz 

Paulo Ferreira dos Santos, CE0 da Ubirider. Estes 

últimos podem adicionar os seus serviços através de 

um site, o Pick Hub, onde encontram um canal 

«independente e transparente, que gere os fluxos de 

passageiros e cobra as tarifas em tempo real, sem 

necessidade de infraestruturaadicional». A Ubirider 

salvaguarda ainda a privacidade dos utilizadores: 

«Os dados para que estas operações sejam possíveis são 

recolhidos pelo Pick Hub de forma anónima a partir dos 

smartphones dos utilizadores». Os dois primeiros 

investidores acreditam que este tipo de recurso vai ser 

a norma: «Vimos na solução da Ubirider o futuro 

do transporte de passageiros», acredita Artur Pedrosa, 

CEO do Grupo Barraqueiro. Já os donos da Scotturb, que 

também gerem o Grupo Guanabara, no Brasil, vêem a Pick 

com os olhos da internacionalização: «As soluções da 

Ubirider foram desenhadas para operar a nível global, 

o que nos permitirá gerir aspectos-chave das nossas 

operações em Portugal e no Brasil, como sejam 

a cobrança móvel de tarifas ou gerir os fluxos de 

passageiros».Mas para a app ser uma opção válida 

é preciso muito mais: metro, comboio, e barcos também 

precisam de ser "pickados" por este bichinho digital. 
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