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O setor rodoviário 

O transporte rodoviário é parte da força vital da economia europeia e 
do mercado único. Está ao serviço de pessoas e bens nos pequenos e 
longos cursos de forma rápida, eficiente, flexível e barata.  

Cerca de 44% das mercadorias transportadas na UE faz-se por via 
rodoviária.  

Nas deslocações do dia-a-dia é o modo de transporte preferencial e 
assegura o transporte de 73% do tráfego de passageiros.  

O transporte rodoviário é um dos setores mais dinâmicos da economia 
europeia. Emprega cerca de 5 milhões de pessoas e representa 2% do 
seu PIB. 
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O setor rodoviário 

Para aumentar a eficiência do setor e assegurar o bom funcionamento 
dos mercados abertos, a EU tem promovido: 

a adoção de normas técnicas harmonizadas ; 

o desenvolvimento de uma rede transeuropeia de transportes integrada e;  

um melhor aproveitamento da infraestrutura através da implementação de 
sistemas de transporte inteligentes. 

São vários os desafios no sector dos transportes rodoviários, 
nomeadamente a mobilidade urbana, a segurança rodoviária, o 
transporte de mercadorias inter-urbano, assim como os temas 
relacionados com a Energia, a redução dos Gases de Efeito de Estufa e 
outras emissões e uma utilização mais sustentável dos recursos. 
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White Paper 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.youtube.com/watch?v=fnH84_DTP28 
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White Paper 2050 

A atividade de transporte vai evoluir para novos paradigmas:  

maiores volumes (mercadorias) terão de ser transportados, até ao seu 
destino final, pelo modo (ou combinação de modos) mais eficiente, 
reservando-se o transporte individual, para as pequenas ligações locais de 
fim de curso;  

as tecnologias da informação e comunicações (TIC’s) terão um papel 
fundamental ao contribuírem para transbordos mais simples e fiáveis; 

O conceito do utilizador-pagador deverá ser generalizado e os utentes 
pagam o custo do transporte, mas beneficiam, em contrapartida, de menos 
congestionamento, mais informação, melhor serviço e mais segurança. 
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White Paper 2050 

O desenvolvimento futuro do sector terá de se basear num conjunto de 
orientações estratégicas: 

Melhoria do desempenho energético dos veículos em todos os modos e 
promoção de utilização generalizada de fontes de energia sustentáveis; 

Otimização do funcionamento das cadeias logísticas multimodais, através, 
designadamente, de uma maior utilização dos modos intrinsecamente mais 
económicos em recursos, nas situações em que outras inovações 
tecnológicas possam ser insuficientes (e.g. transporte de longo curso de 
mercadorias); 

Utilização mais eficiente dos sistemas e das infraestruturas de transportes, 
mediante sistemas aperfeiçoados de informação e gestão do tráfego (e.g. 
ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS), logística avançada e medidas ao nível 
da regulação dos mercados. 
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White Paper 2050 

Principais medidas 2011-2014 

A criação de um verdadeiro espaço único europeu do transporte pressupõe, 
de base, uma rede de infraestruturas estratégicas.  

A Comissão apresentou um conjunto de propostas de uma rede de base 
multimodal europeia em 2011 (publicação de orientações relativas à rede 
transeuropeia de transportes, RTE-T, mapas e propostas financeiras). 
Melhoria do desempenho energético dos veículos em todos os modos e 
promoção de utilização generalizada de fontes de energia sustentáveis; 

Propôs a criação de um enquadramento financeiro equitativo: nova 
abordagem das tarifas de transporte. As tarifas de transporte devem ser 
reestruturadas no sentido de uma aplicação mais ampla do princípio do 
«poluidor-pagador» e do «utente-pagador».  
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White Paper 2050 

Principais medidas 2011-2014 

A Comissão apresentará propostas relativas a um quadro da UE sobre 
tarifação do uso das infraestruturas rodoviárias urbanas e regimes de 
restrição do acesso, destinado ao número crescente de Estados-Membros 
que desejam servir-se de regimes de tarifação para atenuar o 
congestionamento e modificar os modelos de transporte urbano. 

Introdução progressiva de sistemas europeus de portagem eletrónica, 
nomeadamente o serviço europeu de portagem eletrónica para camiões, 
disponível a partir de Outubro de 2012, e para todos os tipos de veículos, 
dois anos mais tarde, garantindo que os motoristas dos camiões podem 
pagar por via eletrónica as diversas portagens pela utilização das 
autoestradas, fazendo-o através de um único prestador de serviços para 
toda a Europa. 
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White Paper 2050 

Principais medidas 2011-2014 

Plano estratégico da UE para a tecnologia dos transportes (2011). A 
investigação e implantação efetiva de novas tecnologias são essenciais para 
reduzir as emissões na UE e no resto do mundo provenientes do transporte 
urbano, interurbano e de longo curso. 

Estratégia tripartida para o transporte urbano. Uma parte fundamental da 
estratégia «Transportes 2050» consiste em avançar para o objetivo da 
retirada gradual dos veículos de motorização convencional do meio 
urbano até 2050 – substituindo-os por veículos elétricos, a hidrogénio ou 
híbridos, pelos transportes públicos e pelas deslocações a pé ou de bicicleta 
no contexto urbano. 
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White Paper 2050 - O transporte como fator critico de sucesso 
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Nas cidades, ou nas suas ligações...  
…o transporte sempre presente! 

 
• No Frete e na Logística: alimentação, 

vestuário, construção, combustível, 
materiais e produtos; 

• No movimento das Pessoas: Deslocações 
casa-trabalho, escola, compras, saúde, 
diversão; 

• A atividade económica depende da 
disponibilidade de transporte; 

• A qualidade do transporte melhora a 
qualidade de vida.  
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Segurança Rodoviária 

• Reduzir em 50% o numero de acidentes mortais na TERN 

• Todos os anos mais 35.000 perdem a vida na estrada 

Congestionamento 

• Reduzir até 25% o congestionamento na TERN 

• Perdas anuais superiores a 125 biliões € 

Meio Ambiente 

• Reduzir em 10% as emissões de CO2 para a atmosfera 

• O sector dos Transportes é responsável por 71% das emissões 

Imperativos Estratégicos até 2020 
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Gestão de 
Tráfego 

dinâmica 

Informação de 
tráfego em 
tempo real 

Navegação por 
Satélite – Track 

& Trace 

Planeamento 
multi-modal de 

viagens 

Portagem 
Eletrónica 

Sistemas de 
Segurança 

passiva e ativa 
nos veículos 

Intelligent Transport Systems-ITS 

O ITS Action Plan 

A resposta não passa pela expansão da infraestrutura... 
 

 

 
Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos sistemas de Transportes em tempo real 

(eg – smartphones, computadores, satélites, sensores…) 
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O ITS Action Plan 

Comunicação da Comissão COM(2008) 887 de 16 Dezembro de 2008 

 

 

Ações em seis áreas prioritárias: 
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efficient, safe and green transport 

Optimal Use 
of Road, 

Traffic and 
Travel Data 

Continuity of 
Traffic 

andFreight 
Management 

Road Safety 
and Security 

Integration of 
Vehicle and 
Transport 

Infrastructure 

Data 
Protection 

and Liability 

European ITS 
Coordination 
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ITS Action Plan 

Area 1 

Optimal Use of 
Road, Traffic 

and Travel Data 

EU-wide real time 
travel information 

Collection & 
provsion of road 

data 

Accurate public 
data for digital 

maps 

Free minimum 
information 

service 

Promotion of 
multi-modal 

journey planners 

Area 2 

Continuity of 
Traffic 

andFreight 
Management 

Continuity of ITS 
services 

Services for 
freight transport 

& logistics 

European ITS 
Framework 
architecture 

Interoperability of 
electronic toll 

systems 

Area 3 

Road Safety and 
Security 

Promotion of in-
vehicle safety 

systems 

Introduction of 
Europe-wide eCal 

Regulatory 
Framework on 

HMI 

Guidelines: 
Impact on 

Vulnerable road 
users 

Guidelines: 
Secure parking 

places for trucks 

Area 4 

Integration of 
Vehicle and 
Transport 

Infrastructure 

Open in-vehicle 
Platform 

architecture 

Development & 
evaluation of 
coop. systems 

Specifications for 
V2X, I2X 

communication 

Mandate for 
European 

standardisation 

Area 5 

Data Protection 
and Liability 

Security & data 
protection 

Addressing 
liability esp. in-
vehicle safety 

systems 

Area 6 

European ITS 
Coordination 

Legal framework 
for EU ITS 

cooperation 

Decision support 
toolkit for ITS 
investments 

Guidelines for 
public funding for 

ITS 

Collaboration 
platform on 

urban ITS 

pag. 16 



Action Plan on urban mobility 

Comunicação da Comissão COM(2009) 420 de 30 de Setembro de 2009 

A grande maioria dos cidadãos europeus vivem em centros urbanos, dos quais 
60% vivem em áreas urbanas com mais de 10.000 habitantes.  

Convivem no dia-a-dia, no mesmo espaço, e partilha a mesma infraestrutura de 
mobilidade.  

A mobilidade urbana é responsável por 40% de todas as emissões de CO2 do 
transporte rodoviário e até 70% de outros poluentes provenientes dos 
transportes. 
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Action Plan on urban mobility 

O plano inclui 20 ações, entre as quais se destacam: 

Melhoria da informação ao utente, pelo esforço conjunto dos operadores de 
transporte publico e das autoridades locais; 

criação de um acordo voluntário entre os diversos agentes do setor tendo em 
vista o seu compromisso para com os direitos do passageiro;  

Elaboração de planos intergados de forma a melhorar as respostas aos desafios 
modernos da mobilidade nos centros urbanos; 

Fomentar o Greener transport, um designio de qualidade que muitas cidades 
gostariam de alcançar, pela promoção dos modos suaves e o uso de energias 
alternativas; 

Partilha do portfolio das melhores praticas, numa plataforma comum, a partir 
da qual se possa escolher as soluções mais adequadas, caso a caso. 
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Normalização de ICT 

Comunicação da Comissão COM(2009) 324 de 3 de Julho de 2009 

A normalização de ICT é uma parte do quadro geral da normalização, que 
contribuí para a melhoria da competitividade Europeia, apoiando a Industria 
sem esquecer as necessidades sociais. 

Em 2009 foi apresentada a revisão global sobre o quadro da Normalização 
Europeia e da ICT em particular, presente no White Paper – Modernising the ICT 
standardisation policy in the EU – The way forward. 

O principal objetivo para a Normalização Europeia de ICT é o de promover  o 
uso de standards como um meio para aumentar a interoperabilidade entre 
serviços e aplicações. 
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Normalização de ICT 

O Programa de Trabalho de Normalização ICT 2010-2013, apresentado a 
18 de Março de 2010, pela CE, cobre 14 domínios prioritários, sendo o 
terceiro, o ITS; 

Para se poder tirar todo  partido do ITS e garantir a sua penetração nos 
mercados, torna-se fundamental a promoção de standards comuns. 

Electronic fee collection 

Sistemas Cooperativos – v2v, v2i e i2i 

Comunicações de emergência 

Mapas digitais 

Interoperabilidade entre Transporte Público 
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Normalização de ICT 

O Programa de Trabalho de Normalização ICT 2010-2013, apresentado a 
18 de Março de 2010, pela CE, cobre 14 domínios prioritários, sendo o 
terceiro, o ITS; 

Para se poder tirar todo  partido do ITS e garantir a sua penetração nos 
mercados, torna-se fundamental a promoção de standards comuns. 

Arquiteturas ITS 

Informação de Tráfego - pre-trip e on-trip 

Gestão de Tráfego, Frete e Logística 

Arquitecturas in-vehicle abertas 

Veículos eléctricos 
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A Diretiva Europeia de ITS – 2010/40/EU 

Lei 32/2013 de 10 de Maio 

Estabelece o regime a que deve obedecer a implementação e utilização de 
sistemas de transportes inteligentes, transpondo a Diretiva n.º 2010/40/UE, de 
7 de julho, que estabelece um quadro para a implementação de sistemas de 
transporte inteligentes no transporte rodoviário, inclusive nas interfaces com 
outros modos de transporte. 

Prevê a elaboração de especificações para ações nos domínios prioritários, bem 
como a elaboração, quando se justifique, das normas necessárias. 

Aplica-se à criação de serviços STI no domínio do transporte rodoviário e às suas 
interfaces com outros modos de transporte, sem prejuízo das questões relativas 
à segurança nacional ou em matéria de defesa 
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A Diretiva Europeia de ITS – 2010/40/EU 

Ações prioritárias de aplicação da Diretiva 

 

Prestação, a nível da UE, de serviços de informação sobre o tráfego e as viagens 
multimodais; 

Prestação, a nível da UE, de serviços de informação em tempo real sobre o 
tráfego; 

Dados e procedimentos para a prestação, se possível, de serviços mínimos 
universais de informação sobre o tráfego relacionados com a segurança 
rodoviária, de forma gratuita para os utentes; 
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A Diretiva Europeia de ITS – 2010/40/EU 

Ações prioritárias de aplicação da Diretiva 

 

Prestação harmonizada de um serviço e-Call interoperável a nível da UE; 

Prestação de serviços de informações em matéria de lugares de estacionamento 
seguros para camiões e veículos comerciais; 

Prestação de serviços de reserva de lugares de estacionamento seguros para 
camiões e veículos comerciais. 
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Segurança Rodoviária 

Melhor mobilidade significa mobilidade mais segura.  

Embora se tenha melhorado significativamente a segurança no 
transporte rodoviário, este ainda é consideravelmente mais perigoso do 
que outros meios de transporte.  

Oficialmente 30.300 pessoas morreram em acidentes de viação em 
2011 na UE, embora seja importante sublinhar que isso representa 
decréscimo de 46% face ao registado no período homologo de 2000.  
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Segurança Rodoviária 

O objetivo da UE é reduzir para metade esse número em 2020, pela 
disseminação de sistemas e tecnologia (informações de tráfego em 
tempo real, sistemas inteligentes de travagem, assistência automática à 
condução, melhores comunicações v2v e v2i, sistemas controle de 
comportamento do condutor, etc), enforcement e educação, com foco 
particular nos utentes vulneráveis da estrada.  

Embora os acidentes com pesados representem apenas uma pequena 
fração, são contudo mais graves. (14% de mortes em acidentes 
rodoviários resultam de acidentes com pesados).  

A fadiga e o comportamento do condutor na estrada são a principal 
causa, ou um fator de agravamento, para um em cada três acidentes. 
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A infraestrutura inteligente 

O Programa Easyway serviu de base à publicação, em Julho de 2010, da 
Diretiva de ITS 2010/40/EU, relativa à criação de serviços Europeus 
baseados na disseminação harmonizada de ITS, pelos diversos Estados 
Membros. 

O programa dedica-se à implementação de serviços ITS harmonizados 
(Gestão de Tráfego, Informação ao Viajante, Serviços de Fretes & 
Logística) para o viajante e os condutores profissionais Europeus, 
baseados num conjunto de 17 Guias de Implementação que foram 
desenvolvidos na Fase 1 e 2 do programa. 
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A infraestrutura inteligente 

O Programa Easyway serviu de base à publicação, em Julho de 2010, da 
Diretiva de ITS 2010/40/EU, relativa à criação de serviços Europeus 
baseados na disseminação harmonizada de ITS, pelos diversos Estados 
Membros. 

Serviços de Informação ao Viajante 

Informação em Tempo real de Eventos e Avisos 

Informação de Condições de Tráfego 

Serviços de Tempos de Viagem 

Informação de Limites de Velocidade 

Informação Meteorológica 

Informação Co-modal aos Viajantes 

Gestão de Tráfego em Corredores 
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A infraestrutura inteligente 

O Programa Easyway serviu de base à publicação, em Julho de 2010, da 
Diretiva de ITS 2010/40/EU, relativa à criação de serviços Europeus 
baseados na disseminação harmonizada de ITS, pelos diversos Estados 
Membros. 

Gestão de  Incidentes 

Gestão Dinâmica de Vias 

Controlo de Velocidade 

Ramp Metering 

Gestão do Uso da Berma 

Aviso de Incidentes 

Ultrapassagem por Veículos Pesados 

Estacionamento Inteligente de Veículos Pesados 

Transporte de Materias Perigosas 
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No âmbito das suas atribuições o IMT dispõe de uma solução ITS para 
a supervisão da gestão rodoviária, baseada na criação de um 
DataWarehouse aberto, denominada OpenRoads que permite: 

Recolha de Informação 

Informação dos vários operadores de tráfego 

Recolha eletrónica suportada por modelos normalizados 

Processamento da Informação  

Tratamento e Análise da informação 

Suporte aos processos, atividades e competências do INIR 

Análise da informação 

Produção de indicadores e relatórios  

Acompanhamento das ações fiscalização 

O futuro, hoje 
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No modelo de relação, entre o Regulador e os Operadores da Rede 
Concessionada é, ainda hoje, necessário um esforço de 
harmonização dos diversos indicadores de desempenho fixados nos 
contratos. 

Esse esforço de harmonização conduz à necessidade de identificar 
uma linguagem comum e atender a alguns vetores estratégicos: 

Interoperabilidade e continuidade de serviços; 

Harmonização positiva de indicadores de desempenho; 

Salvaguarda dos interesses do utente da estrada. 
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OpenRoads 

Desta forma interessa sistematizar a forma como a informação, 
necessária à supervisão do desempenho é recolhida e compilada, por 
tipo de estrada e por contrato. 

Esta necessidade conduziu à criação de um Glossário onde se descreve 
exaustivamnete a metodologia, os conceitos e a informação a recolher, 
organizada pelos seguintes grandes grupos: 

Situações (DATEX II Profile) 

Medidas (DATEX II Profile) 

Qualidade da instraestrutura (DATEX II Extentions) 
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DADOS DE TRÁFEGO 
(fluxos, estados, niveis de serviço, outros)  

INCIDENTES 
(acidentes, obstruções, trabalhos, outros)  

QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA 
(pavimentos, marcas rodoviárias, telamática, outros)  

 

OpenRoads 

O futuro, hoje 
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OpenRoads 

A informação é compilada a partir de auscultação dos diversos 
indicadores de desempenho, dados da operação e da manutenção e 
ainda da telemática instalada na infraestrutura, coordenada nos Centros 
de Controlo Operacional (CCO) das Concessionárias. 
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O futuro, hoje 
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OpenRoads – monitorização da informação 
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OpenRoads – Dashboards e report automatico 
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OpenRoads – exploração da informação 
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OpenRoads  

é uma solução tecnológica que permite uma abordagem integrada para 
a gestão e supervisão do desempenho da rede rodoviária, em termos de 
operação e manutenção e da qualidade da infraestrutura. 

a sua criação, permitiu contribuir para a harmonização de serviços e 
indicadores de desempenho no universo das dezasseis concessões 
rodoviárias, atualmente em exploração. 
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OpenRoads  

O OpenRoads permite apurar, com uma granularidade de 100 metros, 
permanentemente, toda a informação relativa a incidentes e ao estado 
de conservação e manutenção da rede rodoviária, desagregada por 
sublanço, sentido e via. 

Pelas suas características, serve de base ao cálculo das deduções por 
indisponibilidade, no âmbito da operacionalização dos novos contratos 
que estabeleceram o quadro legal para a introdução de portagens nas 
concessões SCUT. 

No estado atual, o OpenRoads está apenas operacional para este 
conjunto de concessionárias. 
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OpenRoads – próximos passos 

O OpenRoads foi desenhada para poder integrar capacidades de Data 
Minning e convergir com outras bases de dados externas.  

Numa primeira fase poderão ser disponibilizados um conjunto de 
serviços e funcionalidades de gestão, às concessionárias. Numa segunda 
fase, os benefícios poderão alargar-se a um público mais amplo, 
proporcionando - ou ajudando a proporcionar - novos serviços ao nível 
da mobilidade. 

Sendo uma ferramenta eficaz para os processos de supervisão e gestão 
da rede rodoviária, as suas características, flexibilidade e escalabilidade, 
podem contribuir para melhorar os processos de suporte à decisão no 
setor. 
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