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A mobilidade do futuro é eléctrica
Chegou a hora dos sistemas preditivos
C3 um centro para resolver problemas
Carlos Carreiras

Mobi Cascais é a Netflix da mobilidade
Rui Rei

A mobilidade é um direito e um serviço
Inês Gomes Lourenço
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“Não há verdadeira
liberdade se não houver
mobilidade”
Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, considera que o
concelho é hoje uma referência nacional e internacional na área da mobilidade,
energia, ambiente e governance.
Inês Gomes Lourenço

e dabilhéticamóvel.
“A visão do Mobi é de que, se a
mobilidade é umdireito, temde ser
tendencialmentegratuitaeparatodos”, referiu Carlos Carreiras. No
início do ano lectivo a gratuitidade
estende-seatéaos14anos.Osmaiores de 65 anos pagam14,5 euros.
Em breve, Cascais lançará um
concursopúblicodetransportespúblicos rodoviários, que será a moldura formal dentro do qual os operadores vão poder apresentar as
suas propostas e modelos de transporte concelhio.

Cascais inteligente

Para Carlos Carreiras a mobilidade é um direito constitucional, na sua opiniãodeve ser tendencialmente gratuito.

FILIPE S. FERNANDES

mobilidade é um
direito constitucionaleéodireito
que está esquecido.Nãoháverdadeiraliberdadesem
mobilidade”, defendeuCarlos Carreiras,presidentedaCâmaraMunicipal de Cascais. “Estamos ademocratizar a mobilidade e a trazer as
pessoasparaosistemadetransportes. É uma das grandes revoluções

“A

que estamos a operar na mobilidade do município. A outra é tratar a
mobilidade como um serviço, em
queoconsumidorsópagaoqueusa,
como aluzouaáguae,nofuturo, haveráafacturadamobilidade”.
Em 2016 Cascais assumiu-se
como autoridade municipal de
transportes,ehojetem“umdosprogramasdemobilidademaisparadigmáticos do país, a Mobi Cascais”,
disseCarlosCarreiras. OMobiCascaisreúnetodaaofertadetransportes (bicicleta, comboio, metro, parquedeestacionamentoetáxis)num
únicointerface. Apartirdeumtelefone ou de um ponto de internet, os
utilizadores têm o controlo da rota

“

A smart city de Cascais
vive como cidade
inteligente, ambiente e
energia inteligentes,
mobilidade inteligente.
Em todas as áreas
Cascais é uma
referência nacional e
também internacional.
CARLOS CARREIRAS
Presidente da Câmara
Municipal de Cascais

“Avisão de Cascais é paranós muito clara”, referiu Carlos Carreiras.
Adiantou que “a cidade só é inteligente se forfeitaparae comas pessoas.Eesteéumconceitoqueéfundamental e transversal nas várias
políticas públicas municipais”.
Ascidadesinteligentesparecem
seralgorecente,masjátêmhistória.
No início a tecnologia era o princípioeofimdetodasascoisas.Depois,
a tecnologia reforça a prestação de
serviçodeumgoverno.Actualmente, a tecnologia reforça o poder e as
dinâmicasdeco-criaçãoeparticipação dos cidadãos.
Carlos Carreiras assinalou que
a City Points Cascais foi recentemente distinguida pelas Nações
Unidas como o melhor projecto de
inovação aplicado àgovernação.
Têmseteaplicaçõesmóveisque
facilitam a vida aos cidadãos. “Mais
de80%dosprocessosdeurbanismo
naCâmaradeCascaisjásãodesmaterializados e temos o maior orçamentoparticipadodopaís,eumdos
maioresdomundo,empercentagem
de participação e de dotação orçamental.Aideiaéreforça-lotodosos
anos”,concluiuCarlosCarreiras. I

Turku, modelo
europeu
A União Europeia vai construindo as palavras e os conceitos. Há 20 anos falava-se
em mobilidade sustentável,
hoje uma das novas expressões da moda é MAAS (Mobility as a Service). “É um tema
quente e, desde há 2 ou 3
anos, que em todas as conferências, há sessões MAAS,
onde o caso de Turku tem
sido muito debatido”, referiu
Robert Stussi, vice-presidente da APVE, que fez o enquadramento da sessão dos casestudies de MAAS (Mobility as
a Service), com os casos da cidade de Turku na Finlândia,
apresentado por Stella Asltonen, e da Mobi Cascais por Rui
Rei, presidente da Cascais
Próxima.
A cidade de Turku é uma cidade modelo internacional de
soluções sustentáveis. Participa no programa europeu Civitas Eccentric, que, financiado pelo programa Horizonte
2020 da União Europeia, em
quase 18 milhões de euros, é
um projeto de quatro anos
que desenvolve a mobilidade
inteligente. O projeto visa
desenvolver o transporte
eléctrico, o uso partilhado de
carros e bicicletas e o modelo Mobilidade como Serviço
(MaaS). A cidade tem serviços
como o Foli, transportes subsidiados pelas empresas, e a
Tuup, uma aplicação inteligente para planear, comparar
e pagar a mobilidade.
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Inês Gomes Lourenço

O Mobi Cascais
faz da mobilidade
um serviço
Como refere Rui Rei, presidente da Cascais Próxima, “os munícipes
podem escolher o autocarro, o comboio, o estacionamento, a bicicleta,
e horas de utilização de um automóvel eléctrico para a sua mobilidade”.
Inês Gomes Lourenço

76

Os participantes: Maria Valente, 11 anos, David Valente, 15 anos, Maria Santos,
11 anos, Marta Salvador, 11 anos, José Faria, 5 anos, João Faria, 9 anos, Madalena
Nogueira, 9 anos, Francisco Barroso, 11 anos, Manuel Sousa, 22 anos.

ESTAÇÕES DE BICICLETAS

Electrodomésticos
que cozinham
sozinhos

“

As cidades
inteligentes são
cidades mais
bem geridas.

“

Ageraçãoquedentrode10a15anos
vaiestarnalinhadafrentedavidafalou do futuro, das cidades, damobilidade do futuro. Têm entre 5 e 22
anoseaspalavras-chaveforam“mais
rapidez”, “imediato”, “mais cómodo”, “mais ambiente”
Aconversa começou com o sonho, tão próximo afinal, de “carros
voadores para permitir que haja
mais espaços verdes na cidades”,
chegou ao prático de “entrar em
casa, bater as palmas e as luzes
acenderem-se” ou de “o frigorífico
easportasseabriremquandoseordena…”.Passoupelaimaginaçãode
electrodomésticos como cozinheiros a “fazer as refeições sem intervenção humana”.
Vai ser melhor viver nas cidades?“Sim,vaisertudomaisrápido,
não se vai perder tempo nas deslocações, com a mobilidade tudo vai
sermaisrápido”.Mas“ostransportes públicos deviam ser eléctricos
paranãoseremtãopoluentesepara
quehouvessemenostransporteindividual”.
“Atecnologiavai evoluir ao longodotempoenofuturovaisermais
fáciltrabalharefazermosváriascoisas”.E,descendoaomundopossível,
“aescoladeviasermaistecnológica,
poisoscomputadoreseostabletssão
maisfáceisdelevarparaescola,epesammenos nas mochilas”.
Há ideias mais ousadas como

MANUEL SOUSA
Licenciado em Economia

“concentrarasindústriaspoluentes
numsó sítio, parase limitarapoluição,fazeroaproveitamentodoespaço e ter uma maior eficiência”. Ou
mais próximas de serem reais, até
porquetecnologicamentepossíveis,
como o “voto electrónico parafazer
aumentaraparticipaçãodaspessoas
nas comunidades, numa democraciadirectae eficiente”.
Manuel, licenciado em Economia, que vai fazer um mestrado em
Gestão, considera que “um economista ou um gestor precisam de ter
visão, acimade tudo”. Disse que “as
cidadesinteligentessãocidadesmais
bem geridas. Smart-cities need to
smart people. O que faz uma smart
city, é a capacidade de inovar para
procurarresolveros problemas dos
cidadãos…”. I FSF

Previstas 82

700
BICICLETAS EM OPERAÇÃO

Previstas 1200

Rui Rei é o presidente da Cascais Próxima, que gere o Mobi Cascais.

Em2016aCâmaraMunicipalde
Cascaisassumiuaresponsabilidade da gestão de transportes. Em
2017deu-seinícioàoperação,nasceuaMobiCascaisefizeram-seos
acordoscomosoperadorescomo
aCP, aScotturb, aCarris e o Metro. O Mobi Cascais assenta na
ideiadamobilidadecomoserviço.
Como refere Rui Rei, presidente da Cascais Próxima, “os
munícipespodemescolheroautocarro, o comboio, o estacionamento,abicicleta,ehorasdeutilizaçãodeumautomóveleléctricoparaa suamobilidadediária”.
Têm vários pacotes de mobilidade. Mas, como diz Rui Rei,
“procuramos simplificar criando
duas tarifas: 20 euros e 1 euro. O
primeiro, 20 euros, que eram
27,10 euros antes da Mobi Cascais,eumeuro,queanteriormenteeranomínimodoiseurose,até,
trêseuros”.
O objectivo é a mobilidade
tendencialmentegratuita,democráticaeacessívelatodos.Opacote de mobilidade, que era sub-12
anosepassaasub-14,égratuito, e
osmais-65pagam14,50euros.
A bicicleta foi integrada nos
nestespacotesdemobilidade,mas
como refere Rui Rei, “nessaaltura,descobrimosumproblemaque

sechamaIVA.Ostransportespagam 6% mas, como se incluiu as
bicicletas e o estacionamento, o
IVApassoupara23%,porissotemosqueaprazoresolveresteproblema, porque neste momento
quem o suporta é a empresa e o
município”.

Bicas e Buscas
OBicaséosistemadegestãodas
bicicletas partilhadas e o Bike
sharing permite parquear as bicicletaspessoais.“OBikesharing
eoBikeparkingestãointegrados
namesmaaplicação,oqueéinovador e foi desenvolvido pelo
CEiiA em Portugal”, refere Rui
Rei.
Emtermosdeestacionamento foram criadas zonas fora das
zonas de grande pressão “tantodomarcomodocaminho-de-ferro, para captar carros e trazer os
nossos cidadãos para as estações”. Ao mesmo tempo, “no interfacejuntodocaminho-de-ferroquemestacionavapagava,agora incluiu-se o estacionamento
no pacote damobilidade”.
Os autocarros, chamados
Buscas, iniciaram a sua actividade em 2016, já operam em nove
carreiras. “Se temos reclamações
dosmunícipesporcausadopaga-

mentodeestacionamento,temos
os munícipes satisfeitos com os
autocarros”,consideraRuiRei.

Autónomo na Nova SBE
Ofuturovaiserfeitocomoapoio
do novo centro de controlo de
Cascais, aberto em fins de junho
de2018,quevaiprovidenciardadosemtemporealdenúmerode
utilizadores,ocorrências,problemas nas vias, nos autocarros.
Terão a funcionar veículos
eléctricos e dois veículos autónomos. O primeiro é um teste que
vãofazernaAdroana,queéo parquedeserviçosmunicipaiseosegundoqueseráfeitonaligaçãoentre a estação de Carcavelos e a
Nova SBE, junto ao mar. “Este
seráo veículo, temos acordo com
aNavia,eemSetembroseráoprimeiro veículo autónomo a circularemPortugal”,sublinhou.
Em breve, vai ser possível “a
desmaterializaçãodobilhetediário e do passe, o pagamento com
cartão de crédito que começou
em Londres, Madrid chega a
Cascais. Após o concurso público que a Câmara vai fazer em
2019, vamos fazer abilhéticaintegrada em Cascais, alargada à
área metropolitana de Lisboa e
integradanaOtelis”. I FSF
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A mobilidade do futuro
será eléctrica
A mobilidade vai ser multiforme com autocarros,
scooters, bicicletas, carros partilhados, o que implica
ter em conta o ecossistema da mobilidade, que deve
ter como fim a mobilidade dos cidadãos.

A

soluçãonãopassaapenas
peloveículoeléctricomas
a mobilidade do futuro
vaisereléctrica,partilhadaeconectada, que serão os seu drivers, referiuPauloRodrigues,administrador
da APVE (Associação Portuguesa
Veículos Eléctricos). “O veículo
eléctricoépartedasoluçãomasnão
é a bala de prata”, garantiu Rui VelascoMartins.DirecçãodeServiços
de Estudos, Avaliação e Prospectiva do IMT (Instituto de Mobilidade e de Transportes). O carro eléctrico não resolve as questões de estacionamento e de congestionamento urbanos. E deu como o

exemploofactodeoestacionamentoemLisboaequivalera600relvados de futebol.
Citou um estudo do Boston
ConsultingGroup,emqueseadmite que, dentro de 20 anos, só sejam
necessários metade dos automóveis. “A adopção do carro eléctrico
começou por ser emocional, e hoje
já é racional. Ainda conta com incentivos, mas temde se levaremlinhadecontaoimpactoambiental”,
referiuLuísReis.Manãoéoveículo eléctrico que tem apoios. “A indústriaautomóveleuropeiarecebe
incentivosnaordemdos56milmilhões de euros”, esclareceu Paulo

Rodrigues. Porisso novo modos de
mobilidade e um novo paradigma
energético“merecemserapoiados”.
Na sua opinião, está-se no segundociclodosautomóveiseléctricos.Sublinhouqueasbateriastiveram uma grande evolução porque
houve“umpressingdaindústriaautomóvelparamelhorarasbaterias”,
salientouLuísReis.Adensidadeaumentou 400%, o custo de carregamento baixou 80%, e aautonomia,
em certos modelos, já pode chegar
aos 600 kms. “O veículo eléctrico é
a viragem do produto para o serviço”, concluiu Luís Reis.

O futuro será digital
Atecnologiadeemissõesvaitornarse mais onerosa e os custos industriaisdestesautomóveisvãocrescer
enquanto os dos eléctricos vão baixar, referiu Luís Reis. Na sua opi-

nião a combustão tem a morte
anunciada.Aindústriaautomóvelé
como a banca em 2008. É muito
grande para cair mas vai cair. Consideraamobilidadevaisermultiforme com autocarros, scooters, bicicletas, carros partilhados, por isso,
implicaterumolharamploeterem
contaoecossistemadamobilidade.
Sublinhou que esta deve ter como
fim amobilidade dos cidadãos.
“Ociclodeintroduçãodenovas
tecnologias e serviços está a ser in-

4%

Dos veículos vendidos
em Portugal em 2018
são eléctricos.
Inês Gomes Lourenço

tenso”,afirmouLuísReis,LuísReis,
Business Development Manager
para a Mobilidade do CEiiA, o que
vaimudaraformadefalardoserviçopúblicodetransportes,“queterá
de serrepensado”. O modelo seráa
plataformaparafazeras suas escolhas, disse Luís Reis.

Transporte flexível
O ponto de intersecção deste
paradigma multimodal, segundo
RuiVelascoMartins,serádigital:“a
mobilidadedofuturovaipassarpelo
digital”.FoidadooexemplodeViena que já tem um sistema de informação que permite ao utilizador
optar, segundo vários filtros e configurações, pela forma e combinação de transportes que mais lhe interessanaquele momento.
“Abicicletaeléctricaestáamudar a realidade da mobilidade, tal
como o andar apé, implicaareformulação dos espaços urbanos”, salientou Rui Velasco Martins. Este
técnico superior do IMT falou das
diferenças que existem quando se
analisaamobilidadeentreointerior
e o mundo rural e o urbano. Defende“otransporteflexívelparaaszonas com menos população”.
Por sua vez, Rui Velasco Martins sublinhou que a transformação da mobilidade não é energética mas tem que ver com a digitalização, aeconomiadapartilha, aconectividade. Relaciona-se também
com os problemas ambientais das
cidades com as emissões, a qualidade do ar, e o conceito de sustentabilidade. I FSF

Participantes

André Veríssimo moderou o debate entre Paulo Rodrigues, administrador da APVE, Luis Reis da CEiiA e Rui Velasco Martins do Instituto de Mobilidade e Transportes.

A “Mobilidade Eléctrica em Portugal” foi uma conversa entre Paulo
Rodrigues, administradordaAPVE,
Luís Reis, Business Development
Manager para a Mobilidade do
CEiiA, Rui Velasco Martins, direcção de Serviços de Estudos, Avaliação e Prospectiva do Instituto de
Mobilidade e Transportes (IMT),
com moderação de André Veríssimo, directordo Jornal de Negócios.
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Inês Gomes Lourenço

À espera de modelo de pagamento
Na Europa cada operador tem a sua rede e depois existe uma espécie de roaming. Com o
modelo actual, Portugal está isolado na Europa. Devia abrir-se espaço para os operadores,
porque existe tecnologia, e, depois, cada um implementa o seu modelo de negócio.
Inês Gomes Lourenço

Participantes

Na sessão “Postos de Carregamento” estiveram Carlos
Ferraz, gestor de desenvolvimento de negócio da Prio,
João Nuno Serra, fundador
da Enforce; João Gomes,
managing-director da Mobilectric, José Henriques, presidente da Magnum Cap, tendo sido moderada por Carlos
Jesus, CEO da ZEEV.

João Nunes, managing director da Mobilectric, e João Nuno Serra, fundador da Enforce, defendem modalidades sofisticadas de pagamento dos carregamentos eléctricos.

iniciadaem 2011, que aindanão foi
amortizada”. Actualmente os carregamentosnaredetêmsidogratuitos e subsidiados pela EDP. Mas o
Governoanunciouquesevaipoder
começaracobraroscarregamentos

que são gratuitos.
Se as vendas de carros eléctricos crescerem, o mais provável é
que se caminhe para um equilíbrio
entreomodelodecarregamentorápido (cerca de 20 minutos) nos es-

Patente portuguesa
A Enforce registou a patente da sua Estação Solar de Carregamento Rápido de Veículos Eléctricos nos Estados Unidos daAmérica. Foi desenvolvida pela empresa, em colaboração, mediante contrato de assistência
técnica, com o departamento de Engenharia Eletromecânica da Universidade da Beira Interior. Desde 2012 que tem pendente a patente europeia. A Estação Solar de Carregamento InCh funciona na rede de carregamento de veículos eléctricos, nomeadamente no que diz respeito ao
carregamento denominado rápido (20 a 30 minutos).

Recompensas para os cidadãos
A City Points é uma aplicação da Câmara Municipal de Cascais, em que as
pessoastêm pontosporparticiparnavidado município. Foi premiadapelas Nações Unidas como umaaplicação muito interessante ao serviço dos
cidadãos. Como explicou Rui Rei o orçamento participativo de Cascais é o
maiorde Portugal. “Votam e participam mais pessoas no orçamento participativo de Cascais do que os votos nas eleições”, salientou o presidente da Cascais Próxima. Com esta aplicação recompensam-se acções nas
áreasdo meio ambiente, cidadania, responsabilidade social e mobilidade
sustentável. As recompensas podem ser a entrada gratuita em museus,
plantas, livros, visitasguiadas, experiências, oficinas, ingressosparaeventos, serviços de cuidados animais, etc.

paços públicos, e o carregamento
lento durante a noite, em casa, nas
garagens ou condomínios.

Moedas ou cartões
Falou-se das soluções de pagamento dos carregamentos eléctricos.Umdosmodosquefoiafastado
foidosmoedeiros.“Fazerumarede
de topo de gama e depois exigir
moedeirosnãofazsentido”,afirmou
JoãoGomes,ManagingDirectorda
Mobilectric, dogruporetalhistaautomóvel C. Santos.
Para Carlos Ferraz deve haver
maisqueumasoluçãodepagamento em que se inclui o ad-hoc mas
semmoedeiros.NunoSerrareferiu
que se pode disponibilizar o pagamento através de um registo com
um sms token, que permite abrir o
carregamento, e depois envia-se
umareferênciamultibancoparapagamento. É um serviço pós-pago
feitopelotelemóvel.Quemnãopagarentranalistanegraque impede
o carregamento seguinte.
José Henriques, presidente da
MagnumCap,consideraqueéuma
operaçãotãosmartqueopagamento ter de ser desmaterializado e digital, aduzindo que, em alguns países, é obrigatório o pagamento por
cartão de crédito.I

“

Não temos uma
refinaria, somos
uma empresa de
energia, e até
estamos a renovar
uma rede, iniciada
em 2011, que ainda
não foi amortizada.
CARLOS FERRAZ
Gestor de desenvolvimento
de negócio da Prio

O pagamento
tem de ser
desmaterializado
e digital. Em alguns
países é obrigatória
a opção do cartão
de crédito.
JOSÉ HENRIQUES
Presidente da
Magnum Cap

“

“Quando aMobi-e foi criadateve o
seu ímpeto, mas depois foi deixada
aodeusdará,agoraéprecisorevisitar a arquitectura para a mobilidade eléctrica e reflectir sobre se este
éomodeloquemelhorserve”,referiu João Nuno Serra, Ceo e fundadordaEnforce.Emtermossimples,
a Mobi-e procurou replicar, para a
mobilidade eléctrica, o modelo do
multibanco, que é gerido por uma
entidade, a SIBS. “Agora o modelo
tem de ser revisitado. Olhar para a
realidade europeia, existe a Tesla
comasuaredede50pontosdecargasuper-rápida, háumadensidade
de carregamento superior”.
José Henriques, presidente da
Magnum Cap, esclareceu que na
Europa,osmodelossãodecalcados
das telecomunicações. “Cada um
tem a sua rede e depois existe uma
espéciederoaming.Comomodelo
actual,PortugalestáisoladonaEuropa. Deviaabrir-se espaço paraos
operadores porque existe tecnologia e depois, cada um, implementa
o modelo de negócio que quiser”.
Qualquersejaaformadomodelo futuro, Carlos Ferraz, gestor de
desenvolvimento de negócio da
Prio, diz que “não temos uma refinaria,somosumaempresadeenergia e até estamos a renovar a rede,
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Smart-cities, a vez
dos sistemas preditivos
Tem de se passar de um sistema de mobilidade inter-operável para modelos preditivos, que
permitam fazer um gestão dinâmica da mobilidade, de geometria variável, e que sejam
adequadas à transformação diária das cidades.

“O

Mobi-me é um sistema de gestão de mobilidade sustentável
que foi reconhecido pelas Nações
Unidas como umatecnologiade referênciaparaocumprimentodoobjectivo 12dasustentabilidadedascidades e do território, entre seis mil
tecnologias”, referiu Vladimiro Feliz, Smart Cities Programme and
ChiefInformationOfficerdoCEiiA.
Éosistemaquecorporizaavisão
deCascais,quepassapelacriaçãode
eco-sistemas integrados de mobilidade, “que deixem de olhar para a
mobilidadenumalógicadaofertaou
de um único meio de mobilidade,
masquetenhamumaorientaçãoclara e gradual ao mix de mobilidade
disponível, mais adequado, mais fácil, mais económico, mais sustentável, paraumadeslocação”, concluiu
VladimiroFeliz.
Tem ainda a particularidade de
tornar a sustentabilidade “transaccionável,istoé,possoimpactarastaxas do operador e a factura do utilizador em função do seu comportamento de mobilidade, das emissões
CO2queproduznoseuprocessode
mobilidade. Permite calcular o impacto ambiental entre deslocações
comenergiasverdesoufósseis”.
O CEiiA é um centro de engenhariaedesenvolvimentoorientado
para as indústrias de mobilidade e
está a pensar em devices inteligentes,ligadosàcidade,àinfra-estrutura da cidade e conectados entre si e
ossistemas,“quepermitamnãosóa
recolha de informação histórica e

temporeal,masmodelospreditivos,
quecriemmodelosdegestãodemobilidadedinâmicos,degeometriavariável,queseadeqúemàtransformaçãodiáriadascidades”.

Existe para as pessoas
“Atransformaçãodigitalafectatoda
a sociedade”, disse Miguel Castro
Neto, professor auxiliar e subdirector da NOVA IMS. Defendeu que
temdesepassardeumsistemainteroperável,quepartilhadados,juntaos
vários elos da cadeia de mobilidade
para oferecer uma experiência de
conveniênciaparaoutilizador,como
se fez em Cascais, para um novo limiar. “Há que passar para uma fase
mais preditiva e construir uma verdadeira inteligência territorial, em

Participantes

A sessão “Smart Cities, Mobilidade
eDesenvolvimentoSustentável”foi
moderada por Robert Stussi, vicepresidente da APVE, e contou com
a presença de Miguel Castro Neto,
professor auxiliar e subdirector da
NOVA IMS, Sara Fernandes, professoraeinvestigadoradaUniversidadedasNaçõesUnidaseautoradolivroSmartCities,RodrigoSampayo,
arquitecto e partner OpenbookArchitecture, e Vladimiro Feliz, Smart
Cities Programme and Chief Information Officer da CEIIA.

que a mobilidade está interligada
com outras dimensões da vida nas
áreasurbanas”.
Salientouquehojecomatecnologiadisponível se podemfazerverdadeiras radiografias do território e
compreender o metabolismo da cidade. “Com os dados disponíveis é
possívelpercebercomoéqueaspessoassedeslocame,comessesdados,
dispor de um novo modelo de planeamento e de gestão da mobilidade”,referiuMiguelCastroNeto.
“Quando estamos a falar de
smart-cities,falamosdepessoas,pois
tudo existe por causa das pessoas”,
sublinhou Sara Fernandes, professora e investigadora na UniversidadedasNaçõesUnidas.Explicaqueo
seutrabalhopassapordesenhar,com

Inês Gomes Lourenço

“

A transformação
digital afecta toda a
sociedade.
MIGUEL CASTRO NETO
Professor auxiliar e subdirector da
NOVA IMS

os governos nacionais de países em
vias de desenvolvimento, “estratégias como uma visão holística para
implementarplanosdeacçãoemtermosdesmart-cities,mastambémde
governo e administração pública,
comumafortecomponentedeensinoeformaçãoparaprepararaspessoas”.
Acrescentouqueumdosseusfocosérecolherasmelhorespráticase
osprincipaiserroscometidosnasestratégiasdeinovaçãonospaísesmais
desenvolvidos no que se refere às
smart-cities. Mas háapreocupação
deevitarareplicação,porque,como
sugeriucomumaimagemforte:“não
épossívelreplicarCascaisemBissau,
porque Cascais tem estradas e Bissauburacos”.I

Robert Stussi moderou a sessão que contou com Miguel Castro Neto, Sara Fernandes, Rodrigo Sampayo e Vladimiro Feliz.
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“

A cidade
de amanhã

Quando estamos a
falar de smartcities, falamos de
pessoas, pois tudo
existe por causa
das pessoas.
SARA FERNANDES
professora e investigadora
na Universidade das Nações
Unidas

A estratégia
do smart-office
Pedro Marques, Cascais Próxima, com Pedro Torres (Vision Box), Rui Rei (Cascais Próxima), e Miguel Rodrigues (Siemens).

“As empresas têm uma grande
dificuldadeemcontratar,omercadonãoproduzquadrostécnicossuficientesemrelaçãoàsnecessidades das empresas, portanto têm de criar factores distintivosparaaatracçãodetalentos,oquepassapelosmart-office”,disseRodrigoSampayo,que
éarquitecto,partnerefundador
daOpenbookArchitecture,com
12anos,cercade40pessoas,escritóriosem Portugal (Lisboa)e
Brasil (São Paulo), e actividade
emcercade12países.“Somosa
principal empresa em Portugal
a fazer arquitectura corporate
com aDeloitte,KPMG,Vieirade
Almeida&Associados, embora
trabalhemosnaáreadasaúdee
doresidencialedoturismo”,referiu Rodrigo Sampayo.
O smart-office é um escritório
que funciona no conceito de
road desk, em que arelação do
posto de trabalho é de mobilidade, para todos os níveis hierárquicos.“Privilegia-seoespaço público em vez do espaço
privado,aspessoasnãotêmgabinete,osqueexistem sãomuitopequenosepartilhados,com
áreas comuns bastante grandes”, explicou Rodrigo Sampayo.
O tempo médio de um millennial numa empresa é de sete
meses, por isso, se assiste “à
criaçãodenovosvalores,defactoresdistintivos,comoosworkcafés.Hojeosespaçosdetrabalho têm funções consoante as
necessidadesdocolaboradore
isto passa-se de uma forma
transversal”.Éumatentativade
asempresasconseguirem cativarquadrosemantê-losdepois
de os formar.

A ficção tornou-se real
Cascais tem um centro de serviços para resolver de, numa primeira linha,
75% do problemas reportados . O objectivo no futuro é tornar-se um centro
preditivo e antecipar os problemas
Desde fins de junho deste ano que
Cascaistemumcentrodecontrolo,
C3, que corresponde a uma estratégia em três eixos cidadania, ambienteeenergia,emobilidadeinteligentes. “Com base nisto precisamosdeumcentrodeoperaçõesque
faciliteanossavida,masnãonuma
perspectivadebigbrother,quetudo
controla,vêeolha.Aintençãoécaptar a informação que é fundamentalparaamelhoriadaqualidadede
vida dos nossos munícipes”, explicou Rui Rei, presidente daCascais
Próxima,quegereoC3–Centrode
ControlodeCascais.
Estetemhojeafuncionaramobilidade, o contact center, a iluminaçãopública,oambienteeaintervenção territorial, mas no futuro
prevê atingir as 15 integrações entreasquaisaprotecçãocivil,apolícia municipal e as restantes forças
desegurança.
O objectivo futuro é, com esta
informação,fazerumcentropreditivo, em que se resolve o que acontece,masseprevêoquevaiacontecerdentrodequatrooucincohoras.
“Istoéqueagrandeinteligênciaque
podemosdaraocentrodecontrolo
deCascais”,referiuRuiRei.
Um dos aspectos sublinhados
noC3éaintervençãoterritorial,Fix
Cascais. Como explica Rui Rei,

Participantes

“Cidades do Futuro” foi o tema
debatidoporPedroTorres,director de inovação da Vision-Box,
Rui Rei, C3 – Centro de Controlo
de Cascais, Miguel Rodrigues,
headofIntelligentTrafficSystems
da Siemens, com moderação de
Paulo Marques, director do Departamento de Mobilidade de
Cascais Próxima.

“tem associado uma aplicação, a
que os munícipes podem recorrer
paracomunicarumproblemae,tão
rapidamentepossível,seráresolvido. Existe um conjunto de equipas
emáquinasquedãoapoioaestaresolução”.Estecentro,quefoiconstruído em parceria com a Deloitte,
CEiiA,Vision-Box,temoobjectivo
de ser um centro de serviços para,
numa primeira linha, solucionar
75%dosproblemasreportados.

Do aeroporto à cidade
“Anossaconcepçãodecidadeinteligenteéinspiradanoconceitoaplicadonosaeroportos,ondecomeçá-

mospelocontrolobaseadosnatecnologia da biometria, estando em
mais de 80 aeroportos internacionais. Depois tentámos tornar o aeroportomaisinteligenteecentrado
no passageiro. Este salto consiste
emcriarumeco-sistemasmart, ou
seamless,segundoaVision-Box,em
quenocentroestáopassageiro”,refere Pedro Torres, director de inovaçãodaVision-Box.
Acidade inteligente é transposiçãodesteconceitoparaumoutro
conjuntodevariáveis,masoprincípioéomesmo. Nãodeixoudereferir que é importante que a privacidade dos dados, biométricos e outros, seja defendida e que “nenhumaentidadepossasabertudooque
umindivíduoandaafazer”.
Avisão seamless da mobilidade,ouseja,asuafluidez,numtradução aproximada, é partilhada por
MiguelRodrigues,HeadofIntelligent Traffic Systems da Siemens,
que diz que “temos olhado sempre
paraaspossibilidadesdeintegração
edegestãopararesolverosproblemas. ”. Salientou que, a Siemens,
tem , em Portugal, “ entros da mobilidadecomoodoautocarrourbanoeléctrico,CityGold,parceriaentreaSalvadorCaetanoeaSiemens,
eagestaodebagagensnosaeroportosmédios”. I FSF

Em 2007apopulaçãourbanasuperou a população rural e, em 2050,
doisterçosdapopulaçãoviveráem
cidades, atingindo, na União Europeia, os 80%. O futuro passa pela
cidade conectada que sabe quase
tudosobreosseushabitantes.Mas
há outros desafios mais imediatos
na cidade de amanhã, que começa
já hoje, como refere Miguel Castro
Neto. “Só estamos a discutir as
questõesdamobilidadeactual mas
oquepodeacontecernascidadese
nasáreasurbanasvaiserprofundamente transformador da forma
como vivemos nasociedade”.
O pesadelo das compras online:
“a percentagem de pessoas que faz
compras online em Portugal é muito
baixa, comparativamente com asmédias europeias e internacionais. Se a
compra online atingir um padrão de
comportamento igual ao de outros
países, a nossa logística urbana, que
jáhojeécomplicada,vai crescerauma
grande velocidade, com uma quantidade de veículos a levar encomendas
deum ladoparaooutro.Nãosãograndes cargas, são como formigas de um
lado para o outro”.
Interligação de veículos:
“Se osveículosestiverem interligados
entresi ecom ainfra-estrutura, osveículos autónomos, a mobilidade eléctrica, mudam mais a mobilidade do
que se pensa. Os carros vão começar
acumprirasregrasde trânsito, poderiadeixardehaveracidentes.Perdemse coimas e as seguradoras o agravamento de prémios”.
Mobilidade autónoma:
“amobilidade autónomaem que passa a presidiro princípio da partilha. O
carro leva os filhos à escola, vai buscar as compras ao supermercado e a
seguirpassapelotakewayelevaojantar para casa ou vai-me buscar”.

Se as compras
online
aumentarem
em Portugal,
pode ser o
caos logístico.
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Mobi Cascais
é o “Netflix
da mobilidade”
O Mobi Cascais é um sistema de
mobilidade tão revolucionário que foi
caso de estudo na CES – a maior feira de
tecnologia do mundo, em Las Vegas.
FILIPE S. FERNANDES

Mobi Cascais reúne
numa única plataforma toda a oferta de
transporte no concelho: comboio, autocarro, parque de
estacionamento,bicicletaseatéparceiros de car-sharing.

O

O que é que faz de Cascais
uma smart-city?
Acidadeinteligentenãoéaquelase escravizaemfunção datecnologia. Não é feita de relações entre
chips e computadores. Acidade inteligenteéaquecolocaatecnologia
aoserviçodaspessoas.Esseéoprojecto de Cascais e que assenta sobretudoemtrêsáreas:cidadaniainteligente, mobilidade inteligente,
ambiente e energiaInteligentes.
Dentro destas três áreas de actuação, temos dezenas de programas a correr que colocam Cascais
na vanguarda da utilização da tecnologia na promoção de políticas
públicas mais democráticas, mais
solidárias e mais eficientes.
Como é que se caracteriza hoje
a mobilidade em Cascais? E
como é que, na prática, se traduz o conceito da mobilidade
como um serviço?
Temosdereconhecerqueamobilidade é o principal desafio das

grandes áreas metropolitanas. É-o
emPortugal,notoriamenteemLisboa e Porto, mas também em muitos pontos do planeta. Como é que
as decisões políticas podem conquistar tempo aos cidadãos e, ao
mesmo tempo, promover meios de
transportemaiseficientes,asustentabilidadeambientaleacompetitividade económica dos territórios?
É o desafio que temos pelafrente.
OMobiCascaiséumsistemade
mobilidade tão revolucionário que
foicasodeestudonaCES–amaior
feira de tecnologia do mundo, em
Las Vegas. Cidades como Los Angeles, ficaram muito interessadas
em partilhar experiências connosco neste domínio.
Caracteriza-se, sobretudo, por
terreunidonumaúnicaplataforma
toda a oferta de transporte no concelho: comboio, autocarro, parque
deestacionamento,bicicletaseparceirosdecar-sharing.Apartirdeum
telemóvel ou computador, os cidadãospodemtratardabilhética, passes,controlodetemposdechegada
e até reservade estacionamento.
Arevoluçãoqueestamosaoperarnestafaseprende-secomaofertadamobilidadecomoserviço.Isto
é: o utilizadorsó pagaamobilidade
queefectivamenteconsome.Como
se fosse o “Netflix da mobilidade”.
Istorepresentaráumenormeganho
paraos utilizadores e umatremendainjecçãodecompetitividadenos
programas de mobilidade.
Quais foram desde 2016 até
agora os montantes de inves-

timento na mobilidade em
Cascais? Quais são os indicadores mais positivos e os mais
negativos no novo sistema de
mobilidade desde 2017?
O investimento global no Mobi
Cascais rondaos 12 milhões de euros, a uma média de 4 milhões de
euros/ano.
Positivo: à entrada do segundo
trimestre de 2018, tínhamos 7000
utilizadores registados no MobiCascais, 46960 passageiros transportadosnobuscase700assinaturas de bike sharingvendidas. Os últimos números de que dispomos
mostramumaevoluçãomuitofavorável.
Negativo: a Linha de Cascais,
para a qual fizemos convergir um
númerosubstancialdepassageiros.
AintegraçãocomaCPeraumareivindicação com 40 anos. Fez-se,
mas a Linha de Cascais está numa
espiral de degradação que este governoagravoueque,temo,seaproxime dairreversibilidade.
Quais são os principais projectos futuros? O que imaginam

que possa acontecer à mobilidade de Cascais depois do concurso público de transportes
públicos rodoviários em 2019?
Continuaremos com os nossos
parceiros:(1)aampliarascarreiras;
(2)adotaressascarreirasdeveículos mais amigos do ambiente, mais
modernos e mais confortáveis; (3)
atrabalharnapenetraçãodamobilidade emtodas as casas; (4) entraráemperíodoexperimentaldoprimeiro autocarro não tripulado do
país a fazer uma carreira em ambienteurbano–NovaSchoolofBusinessandEconomics/Estaçãode
Carcavelos.
A questão do concurso público
internacionalédamaiorimportância. OmodelodeCascais,eissoserá
requisito obrigatório para todos os
concorrentes, tem quatro pilares: a
democratização do transporte público, a mobilidade ao serviço da
qualidadedevidaamelhoriadapegadaambientaldaurbe,acompetitividade do tecido económico e a
promoção dacoesão territorial.
Qualquer concorrente terá de
ter estes 4 elementos em conside-

“A integração com a CP era uma
reivindicação com 40 anos.
Fez-se, mas a Linha de Cascais
está numa espiral de
degradação que se aproxima
da irreversibilidade.”

ração. Até dezembro de 2019, o
operador e o serviço terão de estar
100% funcionais no território de
Cascais.OnossoobjetivoéqueCascais sejaumconcelho comliberdade total. Isso só se consegue com
mobilidade total.
Quais são as principais alterações previstas para a aplicação Mobi Cascais para Setembro e quais são os objectivos
dessas alterações?
Sinalizariaduas mudanças:
Primeira: a progressiva gratuitidadedosistema.OMobiCascaijá
é grátis para jovens até aos 12 anos.
Apartir do ano lectivo que se inicia
emsetembro,alargaremosessagratuitidade até aos 14 anos.
Para os maiores de 65, o Mobi
Cascais também tem preços muito
baixos, o que dáumamargemde liberdademuitoimportanteaosmais
idosos. Por 14,50 euros têm acesso
a toda a mobilidade rodoviária no
concelho.
Segundo: com o seu know-how
emmatériadeMobilidade,Cascais
está a trabalhar com outras autarquiasdaÁreaMetropolitanadeLisboa para que haja um passe único
metropolitano a um preço muito
competitivo.
Não faz sentido que os preços
dos passes disparementre Beléme
Algés, apenas porque se cruzou a
fronteiradeumconcelhoparaooutro. Aintegração da mobilidade interconcelhia, reflectindo os movimentos dos cidadãos, é umaprioridade. I

