


Mobilidade





• Cidades  

• Onde + 90 % da população mundial vai viver

• Onde se disputam as batalhas do ambiente, da economia, da sustentabilidade...



Mais de 1 bilião de veículos
150 mil veículos /dia
Consumo energético 
1/3 das emissões de CO2
Falta de alternativas
Falta de espaço
Comportamentos sociais

Problemas da 
Mobilidade nas 

Cidades























A visão e estratégia europeia

• Livro Branco dos Transportes
– Redução emissões de GEE em 60% até 2050

– Eliminar veículos convencionais das cidades em 2050

– Eliminar veículos convencionais de mercadorias nas cidades em 2030

Fonte: ”Livro Branco - Roteiro do espaço único europeu dos transportes — Rumo a um sistema de transportes competitivo e sustentável”



Gerir melhor o uso do carro

§ Políticas de estacionamento

§ Zonas de acesso condicionado

§ Portagens urbanas

§ Car-pooling e Car-sharing

§ Congestion charge



Diferentes necessidades para 
diferentes atores no mesmo espaço

Residentes

Distribuição

Visitantes

Turistas

Trabalhadores

Deficientes

Reformados

Estudantes
Bicicletas



Planeamento das cidades e das nossa vidas: inverter conceitos…

trabalhar

lazer viver

distância requer transporte 
motorizado: automóvel, 
autocarro, comboio, etc.

trabalhar

lazer viver

proximidade promove 
modos suaves:

Bicicleta, andar a pé…



Mudar mentalidades, hábitos e costumes



Mobilidade na palma da mão

• Modos suaves

• Novos serviços

• Modos partilhados

• Transporte “a pedido”

• Informação em “real time”

• Fim do conceito de posse

MAAS: “Mobility As A Service”



Comparação entre a posse e o uso…
Exemplo:

Deslocação casa-trabalho (26 Km/dia)
11 meses por ano durante 15 anos

Utilizando apenas 2h p/dia = viatura parada / estacionada > 90% vida útil

PVP …………..…. 35.000 €

IUC ………….......   6.000 €

Combustível ….… 18.220 €

Manutenção ……    4.500 €

Seguro ………….    6.000 €

Estacionamento... 36.300 €

Total …………..   106.020 €

Eu, proprietário de viatura Eu, utilizador de serviços

(Carsharing / Uber / Táxi, etc.)

Média diária: 26 Km’s

26 Km * 365 dias = 9.490 Km’s/ano

9.490 Km’s * 15 anos = 142.350 Km’s

142.350 Km’s * 0,35 € = 49.822 €



Desafios do novo paradigma…



Novas Tecnologias Novos Serviços Novos Modos

Modos partilhados = Mais utilização = maior desgaste das viaturas

Novas tecnologias = Mais investimento nos CIPO = Mais formação em RH

Veículos autónomos = Responsabilidade utilização / construção ?

Responsabilidade condutor // Garantias fabricante // Legislação Rodoviária // 



Desafios do novo paradigma…  Veículos Autónomos ?

Níveis de evolução da responsabilidade

Fonte: Leftlane Advisors; “NHTSA – Levels of Vehicle Autonomy”



Be ready for the future…
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