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Contexto





Urbanização



The Global Wealth Pyramid
Source: James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony 

Shorrocks, 
Credit Suisse Global Wealth Databook 2012

Distribuição desigual da riqueza



Está a chegar …ou já chegou ?
 Urbanização rápida – 41 Megacidades em 2030 (fonte: Nações Unidas).
 As cidades já são responsáveis por 75% das emissões mundiais (fonte: 

Deloitte). 
 78% dos utilizadores de transporte público usam smartphones (fonte: 

Deloitte).
 70% dos utilizadores de Londres usam regularmente uma app tipo 

planeador de viagem (fonte: Economist). 
 O valor estimado para o mercado da mobilidade inteligente é £900 Biliões 

(fonte: Transport Systems Catapult). 
 Em 2030 estima-se que o mercado MaaS tenha receita de USD 1 Trilhão

(fonte: ABI Research)

Oportunidade junto com necessidade …”Digitization will reshape the transport 
industry” (Sampo Hietanen, MaaS pionneer) and “Digital information is the fuel of 

mobility” (Gilles Vesco, Vélo’v)  



Estamos na 4ª revolução industrial ! 
 A Primeira usou água e vapor para mecanizar a produção, a 

segunda usou energia
 A Segunda usou energia eléctrica para a produção em massa
 A Terceira usou electrônica e tecnologia de informação, para 

automatizar a produção
 A Quarta, decorre da Terceira, é uma fusão de tecnologia que dilui

fronteiras entre as esferas fisica, digital e biológica;

O que distingue esta quarta revolução é uma velocidade de mudança
exponencial, sem precedente histórico. É disruptiva para todos
os sectores e todos os países, e impõe alterações em todos os
sistemas de produção, de gestão, e de governância (Klaus 
Schwab, Foreign Affairs, 2016) 

Os Transportes não podem ficar imunes a este fenómeno que trespassa a sociedade. 
É A OPORTUNIDADE PARA UMA NOVA ABORDAGEM ÀS POLITICAS DE MOBILIDADE 







Há 15-20 anos era mobilidade !... 

• Hoje o enfoque tem de ser ACESSO como fator de 
qualidade de vida e competitividade nas nossas 
cidades.

• A mobilidade conduziu-nos a raciocínios de otimização do  
orçamento tempo, que nos levou à velocidade, e ao espalhamento 
urbano.

• Consequências foram graves, em vários níveis: Exclusão social, 
poluição, congestionamento, degradação urbana

• Esta é uma visão consolidada e partilhada já pelos principais atores 
internacionais (UN, BM, BIRD, EC, etc) 

• Mas ainda não está refletido nos instrumentos de decisão (e.g. CBA) 



O mercado é criativo 

• Tal como no passado emergem soluções para cobrir 
os gaps de qualidade e funcionalidade que o atual 
sistema tem. 
– Economia partilhada com foco custo e no nível de serviço)
– Serviços de elevada qualidade a baixo preço (e.g. UBER) 

com foco na relação qualidade-preço; 
– Informação customizada 

• Resistir impedindo a entrada no Mercado é 
estimular o desenvolvimento desses serviços 



ReNovar a abordagem à Politica de 
Mobilidade Urbana

- ACESSO é o objetivo, mobilidade é o instrumento;
- Equitativa, eficiente, fator de sustentabilidade da cidade 

- Reorganizar a mobilidade acomodando as mudanças radicais 
que o mercado/industria trazem; 

- Mudança cultural – mundo real vs mundo virtual (aspirações, 
ambições), lógica das novas gerações  (da propriedade para o 
uso); 

- Mudar o paradigma: 
- Mobilidade partilhada 
- Informação customizada e em tempo real
- Mobilidade como sistema instrumental da acessibilidade 
- Mobilidade e uso do solo – orientação funcional – foco nas pessoas 
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Incertezas do futuro
• Quando vamos ter “full automation dos sistemas” 

automáticos ?
• A que velocidade se fará a transição para os VA’s ?
• Os quilometros viajados vão de facto reduzir ? Ou a 

automação vai trazer um incentivo à deslocação ?
• Qual o impacte dos VA no transito ? E na segurança ?
• Etc, etc, etc
• Quantas pessoas vão deixar de ser proprietários de veículos e 

passem apenas a usá-los ?
• Quantas pessoas vão disponibilizar os seus carros para serem 

usados por outros 



Várias posições/experiências: 
Helsinquia percursora da MaaS



Quais são os Aceleradores ?
• Digitalização

• ICT oferece condições de “leap frog” nos países subdesenvolvidos: 
– India – 70 milhões (c.2011)  com restrições de mobilidade
– Japan: Telefones Raku-Raku (2002 >15 Milhões unidades); Livros 

falados (2009 > 12.395 títulos) 

• Mas evidencia também a eficácia da aplicação dos 3 dogmas do 
desenho universal 
– Centrado no utilizador : diversidade de capacidades, experiências, 

desejos e ambições;  
– Divulgação à população: representação estatística da população é um 

ingrediente vital para um bom desenho universal
– Desenvolvimento do negócio: comercialmente lucrativo e 

publicamente sustentável

MaaS



Papel das autoridades 
 Assegurar enquadramentos de sustentabilidade para oferecer qualidade de 

vida ao cidadão, segurança, e sustentabilidade dos negócios emergentes.

 Diferentes gradações de intervenção vão dominar a velocidade da mudança.

• Intervenção permissiva – Criar condições para os mercados emergentes 
encontrarem o seu espaço na cidade, melhora a oferta para o cidadão, 
recentra o sistema no TP alimentado pelas formas emergentes; 

• Intervenção propositiva  - Encontrar um parceiro local e dar inicio ao 
“mobility provider”, criar condições de aceitabilidade (incentivos) para adesão 
dos vários operadores existentes e futuros (e.g. Helsinkia)

• Intervenção impositiva – Assumir a MaaS e criar um operador local, 
implementar em todo o sistema informação em tempo real, testar novas 
tecnologias, ser um laboratório vivo  

MaaS



O que necessita um operador de 
MaaS

 Criar o ecossistema: 
• Contratos com fornecedores de serviços e eventualmente outros MaaS para 

poder comprar unidades de transporte, pelo menos a: 
– Operadores de TP (urbanos e interurbanos); 
– Operadores de serviços alimentadores; 
– Serviços de Taxis ou similares; 
– Acesso a carros (car sharing, car rentals, etc) 

• APP com informação em tempo real sobre serviços de transporte, associada a 
sistema de informação geográfica; 

• Sistema de pagamentos e validação articulado com operadores 

 Não precisa de financiamento da cidade, apenas cooperação e facilitação

 Se a cidade quiser acelerar a adopção de MaaS deve aplicar os incentivos ao 
utilizador  



Mas o que é afinal MaaS
Mobility as a Service ?



Tudo começa com uma app



Possíveis definições

É um modelo de distribuição de informação e aquisição de transportes, (3rd 
Party) centrado no utilizador, inteligente, no qual todos os fornecedores de 
transportes estão agregados a um só fornecedor de mobilidade – operador 
MaaS – que presta serviços ao utilizador através de uma única plataforma 
digital 
…

MaaS aplica “Cloud Computing” aos sistemas de transportes, e oferece 
composições dinâmicas de soluções de mobilidade através de um interface 
seguro e consistente. 
…

MaaS pode ser vista como uma Federação de prestadores de serviços de 
mobilidade, com muitos cuidados de segurança e preservação de privacidade
….



Futuros possíveis 

MaaS.FI



A 
transição



O que muda no novo paradigma
1. Da mobilidade para a acessibilidade  (O-D conta !) 
2. Da cidade para a área metropolitana (O-D conta !)
3. Da regulação de serviço para a regulação da atividade 

(segurança, qualidade, competência); 
4. Da propriedade para o uso; 
5. Da confidencialidade dos dados para a boa utilização 

partilhada dos dados; 
6. Da subsidiação das empresas para a subsidiação do cidadão; 
7. Do transporte público para a cadeia de mobilidade centrada 

no transporte público; 
8. Cultura, cultura, cultura da acessibilidade e qualidade de 

vida.  



O ecosistema
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