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1. ENQUADRAMENTO

O concurso de ideias ITS 2020 é uma iniciativa integrada na organização 
do congresso ITS 2020, evento europeu que decorrerá em Lisboa entre 
os dias 18 e 20 de maio de 2020. O tema deste 14º Congresso – ITS: 
The Game Changer – conduz a uma reflexão na capacidade das cidades 
e de todos os que nelas intervêm de recolher, gerir e integrar dados e 
informação para gerar soluções eficientes e sustentáveis, que facilitem 
o movimento de pessoas e bens, entre vários modos de transporte e as 
mais diversas localizações.

Este congresso e exposição contam com mais de 1200 delegados, mais 
de 2000 visitantes e 120 empresas expositoras, estando representados 
mais de 50 países. Estarão presentes representantes de Municípios e 
Governos nacionais e internacionais e também altos representantes da 
academia e indústria de toda a Europa. A cobertura mediática envolve 
jornalistas e meios de comunicação de mais de 50 países. 

O evento terá um Open Day Mobilidade Sustentável, no dia 20 de maio, 
onde se pretende ter não só um dia de demonstrações, aberto ao públi-
co geral, como também encorajar e incentivar crianças e jovens para as 
questões da mobilidade sustentável. 

É neste contexto que se enquadra a realização deste concurso de ideias.

REGULAMENTO
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2. OBJETIVOS

Este concurso de ideias pretende sensibilizar os jovens do ensino secun-
dário para as questões da mobilidade sustentável, nomeadamente:

• Promover o debate e a discussão de ideias;

• Despertar consciências para a mobilidade sustentável e os sistemas 
inteligentes de transportes;

• Incentivar o empreendedorismo;

• Estimular a criatividade e espírito crítico.

3. METODOLOGIA

Pretende-se que o projeto seja um empreendimento coletivo, realizado 
por um grupo de jovens até 5 elementos e orientado por um professor. 
Este trabalho deverá promover a investigação e a criatividade, levando 
à procura de respostas para as perguntas que muitas vezes os próprios 
jovens formulam. Este tipo de iniciativa/projeto pressupõe uma partici-
pação ativa de cada um, que varia consoante as suas características, ca-
pacidades e interesses.

O concurso contará com 1 momento de apoio às equipas durante o pro-
cesso de desenvolvimento da proposta:

3.1. Apoio no desenvolvimento do projeto
Fevereiro 2020 – Mês do Mentor: a pedido, e apenas durante este mês, as es-
colas podem ter acesso a especialistas na matéria para uma conversa presen-
cial/Skype ou troca de emails. Contacto de email: dmm.depm@cm-lisboa.pt

4. TEMA(S)

O concurso tem como temática central a Mobilidade e os Transportes 
Sustentáveis. 
De forma a orientar os projetos, no final deste regulamento encontram-
-se 2 textos com alguns conceitos úteis, com especial enfoque na temá-
tica da Mobilidade em Geral (texto de José Manuel Viegas, Professor 
Catedrático do Instituto Superior Técnico) e dos Sistemas Inteligentes 
dos Transportes, nomeadamente sob o conceito do CASE – Connected, 
Autonomous, Shared and Electric (texto de Vasco Móra, Assessor do Ve-
reador da Mobilidade, da Câmara Municipal de Lisboa).
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5. PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO/PÚBLICO-ALVO

• Podem participar todas as escolas secundárias (públicas e privadas) de 
Lisboa, com alunos que integrem o ensino secundário.

• Poderão ser submetidos três projetos por escola, correspondentes a 
três equipas de alunos.

• Cada equipa não pode ter mais do que cinco alunos (não contando 
com o professor).

• Deverão ser indicados na submissão de projetos - Agrupamento, nome 
e morada da escola, nome do professor responsável, email, contacto te-
lefónico, nome dos alunos participantes no projeto.

• Os projetos podem ter diferentes formatos, desde vídeos, textos descri-
tivos, protótipos, conceitos, modelos de negócio, ideias para startups… 
entre muitas outras opções.

• Os projetos deverão ser submetidos mediante o preenchimento de 
formulário, a disponibilizar no site da CML, no formato PDF ou JPG, não 
podendo exceder 10MB. Podem ser incluídas ligações para vídeos (de 
autoria própria ou para consulta) alojados em plataformas web. 

• As propostas devem ser submetidas por um docente responsável pelo 
projeto.

• Prazo para a submissão de propostas decorre até ao dia 27 de março 
de 2020.

6. JÚRI

O Júri será composto por três elementos:

• Um representante da Câmara Municipal de Lisboa;

• Um representante da ITS Portugal;

• Um representante de um patrocinador do evento.
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação das propostas, a efetuar pelo Júri, deverá ter em conta os 
seguintes critérios:

• criatividade, originalidade e adequação ao tema;

• contributo para a melhoria das condições da mobilidade e dos trans-
portes sustentáveis;

• clareza e qualidade da redação.

8. SELEÇÃO DOS PROJETOS

Dos projetos apresentados, serão selecionados pelo Júri cinco finalistas.
As cinco propostas finalistas são apresentadas no Palco de startups do 
Congresso ITS 2020, com a duração máxima de 5 minutos para cada pro-
posta. 

O Júri selecionará no final das apresentações qual a proposta vencedora. 

9. PRAZOS

• Pedido de Mentoria -  até 31 de janeiro de 2020

• Entrega dos projetos – até 27 de março de 2020

10. PRÉMIOS

Os prémios serão da responsabilidade da ITS Portugal.

• 1º prémio: bilhete para todos os elementos da equipa para um festival 
de verão a decorrer na Área Metropolitana de Lisboa.

• Menções honrosas (2º a 5º prémios): cheque FNAC no valor de 25 € 
para cada elemento da equipa.
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11. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. Os direitos de propriedade intelectual das candidaturas pertencem 
ao(s)  respetivo(s) autor(es).

2. Os candidatos devem indicar na respetiva candidatura quais os ele-
mentos sobre os quais exigem confidencialidade, se for o caso.

3. A organização não pode ser responsabilizada por qualquer violação 
de propriedade intelectual, uso indevido ou plágio por outro candidato 
ao concurso ou por entidades externas à organização.

12. APOIO À RESOLUÇÃO DE CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos por deliberação do 
Júri.

13. REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS

O MUNÍCIPIO DE LISBOA respeita as regras da privacidade e proteção 
de dados pessoais constantes do Regulamento (UE) 2016/679 do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo 
à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à circulação desses dados, bem como da legislação 
nacional aplicável.

Os dados pessoais recolhidos são tratados única e exclusivamente para 
a tramitação do pedido de inscrição no evento acima identificado, em 
cumprimento com o disposto nos artigos 102.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo (CPA) e no exercício de funções e inte-
resse público de que o Município de encontra investido.

Responsável pelo tratamento - O MUNICÍPIO DE LISBOA, através da 
DMM/Divisão de Estudos e Planeamento da Mobilidade, sita na Rua 
Alexandre Herculano, n.º 46, 1269-054 Lisboa, com e-mail dmm.depm@
cm-lisboa.pt. 

Encarregado de Proteção de Dados – Contactos para o exercício dos 
direitos: dpo@cm-lisboa.pt e Campo Grande, 25, 2.º piso, Bloco E, 1749-
099 Lisboa.
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Finalidade do tratamento – A recolha e o tratamento dos dados pessoais 
corresponderão ao estritamente necessário à prossecução da finalidade 
de instrução do pedido de inscrição em causa.

Destinatário(s) dos dados – Os dados pessoais recolhidos destinam-se a 
ser utilizados pelo MUNICÍPIO DE LISBOA, não estando prevista nenhu-
ma transmissão para outras entidades ou países terceiros ou organiza-
ções internacionais.

Conservação dos dados pessoais – Os dados recolhidos serão conserva-
dos até à conclusão do evento, que ocorrerá na data de entrega dos pré-
mios. Findo este prazo os mesmos serão irreversivelmente eliminados.

Direitos dos titulares dos dados pessoais - Aos titulares dos dados pes-
soais são reconhecidos os seguintes direitos: Direito de Informação, Di-
reito de Acesso, Direito de Retificação, Direito de Apagamento, Direito à 
Limitação de Finalidades, à Minimização dos Dados, à Portabilidade e à 
Não Sujeição a Decisões Individuais Automatizadas, os quais podem ser 
exercidos no respeito pelos normativos aplicáveis junto do Responsável 
pelo Tratamento, objeto de exposição ao Encarregado de Proteção de 
Dados (dpo@cm-lisboa.pt e Campo Grande, 25, 2.º piso, Bloco E, 1749-
099 Lisboa) ou de reclamação a uma autoridade de controlo (a Comissão 
Nacional de Protecção de Dados é a autoridade de controlo nacional), 
bem como eventuais violações podem ser fundamento de pedido de 
indemnização, junto das instâncias jurisdicionais competentes.

14. CONTACTOS 
CML - dmm.depm@cm-lisboa.pt
ITS Portugal - its2020@its-portugal.com
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ALGUNS CONCEITOS ÚTEIS
Mobilidade sustentável 
(texto de José Manuel Viegas, Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico)

Ao falar de mobilidade de pessoas, todos temos uma noção de que nos estamos a 
referir ao conjunto de todas as viagens que fazemos e todos sabemos como isso é 
muito importante para podermos ir aos sítios que queremos, seja para ir à escola, 
encontrar os amigos, ir ao cinema, etc. Ou seja, o que é verdadeiramente importante 
é o acesso a essas funções, e os progressos tecnológicos têm vindo a permitir que 
algumas delas sejam realizadas à distância, sem necessidade de nos deslocarmos. 

Os casos mais óbvios são desde logo a conversa com os amigos (possível para voz 
desde há mais de 100 anos com os telefones, e para voz e imagem desde há menos 
de 10 anos com a chegada das comunicações sobre internet). Mas também já há 
muitos casos de aulas e consultas médicas à distância, o que é especialmente valioso 
para as pequenas comunidades.
 
Já a perceção do que significa o Sustentável é menos óbvia. Todos entendemos que 
não deve haver poluição, alguns lembrar-se-ão de que devemos acabar com (ou re-
duzir muito) os mortos e feridos nos choques rodoviários, mas a partir daí as coisas 
ficam mais nebulosas. 

Para que a mobilidade seja sustentável e para todos, é preciso que ela cumpra vários 
requisitos ao mesmo tempo. Ela deve: 
a) Ser segura (visão zero: nem mortos nem feridos graves);
b) Ser limpa (emissões muito baixas de poluentes, de ruído e de gases de efeito de 
estufa);
c) Ser eficiente (não consumir mais recursos que os necessários, isto é, cada ativida-
de deve ser muito bem organizada e as várias atividades devem estar bem coorde-
nadas);
d) Ser inclusiva (isto é, devem ser asseguradas a todos boas condições de acesso 
aos locais importantes para cada um, independentemente do seu poder de compra, 
do local onde reside, e do género).

A situação em muitos países do mundo tem muitas lacunas, geralmente em mais que 
um destes requisitos. Há por isso muito trabalho a fazer.

Basta de falar dos problemas e dos objetivos a atingir, olhemos agora para algumas 
soluções, e em particular do que se chama “Sistemas Inteligentes de Transportes”.

Estes sistemas correspondem no essencial à aplicação da informática e telecomuni-
cações nas atividades de transportes, e podem melhorar muito o funcionamento dos 
transportes, porque conseguem adquirir muita informação (dos clientes, dos veículos 
e sua envolvente) a custo muito baixo e disponibilizar essa informação de forma ins-
tantânea praticamente em qualquer sítio. 
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A ligação com os cidadãos é feita sobretudo com base nos nossos telemóveis, que 
captam a nossa localização e os nossos desejos de viagem, e nos mostram os mapas 
e dão recomendações de caminhos. Um exemplo de aplicação que ainda não existe 
em Portugal vem da Coreia e da China: os passageiros do Metro à espera numa esta-
ção recebem recomendações sobre as carruagens do próximo comboio onde devem 
embarcar, baseadas na medição de quantos passageiros estão em cada carruagem 
através dos sinais dos seus telemóveis (quase todos os passageiros têm consigo um 
telemóvel ligado).

Mas potencialmente mais valiosa é a troca de informação direta entre máquinas, que 
permite grandes aumentos de eficiência e de segurança. Um exemplo de que todos 
já ouviram falar é o piloto automático dos aviões ou os sistemas já muito comuns 
lá fora de linhas de metro completamente automatizadas. Mas podemos também 
referir sistemas de gestão automática de stocks distribuídos por várias lojas, com ge-
ração em computador das listas de material a repor em cada loja em cada semana, e 
das rotas dos camiões para essas entregas. Tudo isto, tendo em vista que nenhuma 
loja fique sem produto para vender e que os custos dessas reposições sejam os mais 
baixos possíveis.

Para acabar, uma pequena reflexão sobre a ligação dos Sistemas Inteligentes de 
Transportes com a Mobilidade Sustentável:
a) Mobilidade segura: já existe nalguns carros um sistema que deteta quando os 
olhos do condutor apresentam sinais de fadiga e adormecimento, e emite um aviso 
sonoro a recomendar que pare e descanse um pouco logo que o possa fazer. 
b) Mobilidade limpa: já todos ouviram falar dos automóveis elétricos que não ge-
ram poluição local. Mas a gestão dos carregamentos dos milhões de carros na rede 
elétrica vai exigir software muito inteligente para evitar picos de carga na rede que 
podiam levar à sua falha. E até pode acontecer que nas horas em que as fontes reno-
váveis não estejam a gerar corrente suficiente para a procura nesse momento, a ele-
tricidade em falta seja obtida a partir das baterias dos carros que estão estacionados 
e ligados ao ponto de carga.
c) Mobilidade eficiente: a comunicação fácil, instantânea e muito barata entre má-
quinas e destas com os cidadãos, permite esperar grandes ganhos de eficiência (re-
duzir o congestionamento), ao transportar os mesmos passageiros com menos veícu-
los, agrupando os que vão na mesma direção. 
d) Mobilidade inclusiva: em vez de ter redes de transportes coletivos com carreiras 
fixas, se tivermos transportes que respondem aos nossos pedidos e juntam em cada 
veículo as pessoas que vão na mesma direção e levam cada uma delas sem transbor-
dos até ao seu destino vamos conseguir melhores transportes públicos em todo o 
espaço urbano e a preços mais baixos. 
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O Conceito do CASE 
(texto de Vasco Móra, Assessor do Vereador da Mobilidade, da Câmara Municipal de 
Lisboa)

O CASE é um acrónimo que compreende quatro características muito desejadas no 
mundo ITS (outro acrónimo). CASE quer dizer Connect, Autonomous, Shared and 
Electric, que em português significa Conectado, Autónomo, Partilhado e Elétrico. 

Veículos Conectados 

Hoje em dia, entramos num autocarro quando ele passa na paragem, mas chegamos 
à paragem antes do autocarro que apanhamos e temos de esperar uns minutos. 
Mas... e se soubéssemos MESMO a que minuto devemos chegar à paragem para 
apanhar autocarro? Como? Se o autocarro tiver um dispositivo de localização (GPS) 
que permita que saibamos onde é que ele está, podemos calcular quanto tempo de-
morará até à paragem. E, mesmo quando está a andar, podemos verificar se há muito 
trânsito ou não, sabendo a velocidade a que o autocarro vai. 

E se todos os automóveis fossem conectados e partilhassem este tipo de informação? 
Então poderíamos saber onde é que há trânsito e evitar esses caminhos, demorando 
menos tempo em viagem e poluindo muito menos. Poderíamos também saber que 
houve um acidente um segundo depois deste acontecer e chamar os bombeiros e 
uma equipa médica automaticamente, o que poderá salvar mais vidas. 

Para garantir que todos estes veículos estão capazes de comunicar, é importante 
ter um conjunto especial de equipamentos ao longo das vias de comunicação, por 
exemplo das estradas. Estes equipamentos têm antenas para enviar e receber sinais 
dos automóveis, tal como o WiFi que temos em casa consegue “falar” com telemó-
veis, tablets e computadores. Estes equipamentos chamam-se road-side units, e têm 
de conseguir enviar mensagens a muitos automóveis e em milissegundos (mais rápi-
do do que um piscar de olhos).

Veículos Autónomos

Autónomo quer dizer que não precisa de ajuda. Neste sentido, um veículo autónomo 
não precisa de condutor. A ideia é mais simples do que parece - utilizando diversos 
sensores (aparelhos que medem os elementos que os rodeiam), os computadores 
que estão dentro dos veículos autónomos conseguem “perceber” o que está à fren-
te, atrás, em cada um dos lados e até em cima e em baixo; conseguem medir distân-
cias aos objetos mais próximos e até categorizar esses objetos — percebendo se é 
uma parede, um peão adulto ou criança, um outro veículo automóvel, uma mota ou 
um autocarro, mas também se é um semáforo e um sinal de trânsito, que hoje são 
fundamentais para os condutores (humanos) poderem conduzir em segurança.

A autonomia dos veículos será verdadeiramente revolucionária. Cada vez que um au-
tocarro faz o seu trabalho há um motorista que está a trabalhar que de noite também
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quer dormir e aos fins-de-semana também quer estar com a Família. Mas como é 
muito importante existirem transportes públicos de noite e aos fins-de-semana, é 
preciso organizar muito bem o trabalho destes motoristas para que eles tenham uma 
vida equilibrada, mas que seja possível ter autocarros a circular.

Agora imaginemos que os autocarros não precisam de condutor e que andam “autó-
nomos”! Há duas ideias que vêm imediatamente à cabeça. A primeira é “o que é que 
os motoristas irão fazer”? Este desafio é muito difícil de resolver, mas já houve vários 
momentos na história (recente) que as máquinas reduziram a necessidade de traba-
lho humano, por isso temos de pensar de forma positiva. A segunda ideia é “vamos 
poder ter mais serviços de transporte de noite e aos fins-de-semana, onde e quando 
fizer sentido”, porque os veículos não precisam dormir, nem de fins-de-semana.

Espera-se que, quando os veículos forem autónomos, haja menos acidentes rodoviá-
rios porque os sensores e computadores são mais rápidos a perceber as coisas do 
que os humanos.

Tornar a mobilidade mais barata e mais segura são dois dos grandes objetivos/dese-
jos da mobilidade autónoma.
 
Veículos Partilhados

Há muitos anos que se partilham veículos nas cidades — todos os veículos dos trans-
portes públicos. Pessoas conhecidas e estranhas entram num mesmo veículo para 
partilhar uma viagem comum. 

Mas quando se fala hoje em veículos partilhados há um significado diferente — fala-
mos de um veículo de utilização (normalmente) individual que faz uma viagem com 
uma pessoa e pouco tempo depois faz uma viagem com outra pessoa (ou seja, as 
pessoas não se encontram, nem partilham a mesma viagem).

A grande vantagem desta “economia de partilha” — esta forma de usarmos um ob-
jeto por um tempo curto e depois o deixarmos para outros o utilizarem — faz todo 
o sentido. Há outros exemplos bem visíveis na cidade, por exemplo: as lavandarias 
com máquinas de lavar roupa para qualquer um usar por umas horas por semana, 
possibilitando que as pessoas não comprem uma máquina cara que só trabalha de 
vez em quando (mas que custa muito dinheiro e que ocupa muito espaço em casa).

Se aplicarmos esta realidade de partilha aos veículos, ganhamos exatamente as mes-
mas coisas — poupamos dinheiro se não comprarmos um veículo próprio e poupa-se 
muito espaço nas nossas ruas, uma vez que estes veículos estão menos tempo para-
dos do que os veículos particulares (das famílias) que chegam a ficar parados mais de 
23 horas por dia, ou seja, os veículos são utilizados menos de 1 hora por dia.

Hoje temos em Lisboa automóveis partilhados, motas partilhadas, bicicletas partilha-
das e trotinetas partilhadas. Todos estes veículos têm uma parte comum - só pode-
mos ligá-los através de uma app de smartphone, ou seja, é preciso ter um telemóvel 
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inteligente que sabe quem somos e que permite usarmos e pagarmos sempre que 
utilizamos estes veículos. Os veículos partilhados têm de estar conectados, para que 
possam “ouvir” e “falar” com as apps que utilizamos.
 
Veículos Elétricos

Os veículos mais comuns, a combustão interna, queimam combustíveis (gasolina ou 
gasóleo) dentro do motor, e essa queima origina calor e fumo. O fumo contém par-
tículas que nos fazem mal de duas maneiras: diretamente, ao nível da saúde humana 
e indiretamente, através da contribuição para o efeito de estufa. Os primeiros fumos 
são conhecidos por emissões locais – emissões porque o carro liberta-os, e locais pela 
poluição que causam, que fica principalmente nas zonas onde os veículos andaram.

Há poucos anos as marcas automóveis começaram a investir seriamente em veículos 
elétricos, veículos que não queimam combustíveis fósseis para andar. Estes veículos 
funcionam com pilhas ou baterias, ou seja, com energia elétrica. Os motores elétricos 
utilizam esta eletricidade guardada nas baterias para pôr as rodas a rodar e, como 
não há combustão, também não há fumo e não há emissões locais. Ou seja, quando 
utilizamos veículos elétricos as emissões locais deixam de existir, melhorando assim 
a qualidade do ar das cidades que todos respiramos.

Quando as baterias dos veículos ficam sem energia, é preciso recarregá-las – como 
fazemos com os telemóveis, por exemplo. E, infelizmente, com a tecnologia atual, 
os veículos elétricos não conseguem ter tanta autonomia como os veículos a com-
bustão, mas não nos podemos esquecer que os motores a combustão têm sido me-
lhorados continuamente há mais de 100 anos e que os veículos elétricos – embora 
existam há muito tempo – só recentemente foram aplicados nos automóveis e por 
isso podem ser ainda muito melhorados. Para que este mercado possa crescer, é 
preciso garantir que quem tem um veículo elétrico consegue carregar as baterias tão 
facilmente como quando vamos à bomba de combustível encher o depósito – mas o 
depósito enche-se em 5 minutos e as baterias demoram muito mais a carregar.

Embora esta mudança seja muito desejada porque vai melhorar muito a qualidade 
do ar nas Cidades, ela não representa uma solução “perfeita”, porque a energia elé-
trica que utilizamos para carregar as baterias dos veículos elétricos é produzida em 
fábricas, muitas vezes através de combustão de gases ou carvão, mas é muito mais 
fácil reduzir a poluição de uma chaminé de uma fábrica do que de milhares de tubos 
de escape de automóveis. Para além disso, estas fábricas estão, a maioria das vezes, 
localizadas em locais onde normalmente não vivem muitas pessoas, por isso, menos 
gente é afetada pelos “fumos” das mesmas.

Este tema – a eletrificação dos veículos – é talvez um dos temas mais importantes 
quando falamos de soluções mais amigas do ambiente.


