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Recomendações 

Esta realidade pode ser 

demonstrada pelos diversos 

projectos de investigação e 

desenvolvimento que têm      

surgido um pouco por todo o 

mundo, em especial na Europa, 

EUA e Japão. Estes sistemas, 

suportados em tecnologias de 

informação e promovendo a 

ligação entre sistemas existen-

tes e outros a instalar,        

anunciam diversos benefícios 

para as partes interessadas no 

ecossistema rodoviário, como 

maior segurança, maior         

eficiência no consumo de    

combustível e na utilização dos 

recursos rodoviários e disponi-

bilização de mais serviços de 

valor acrescentado. No entanto, 

os reais impactos e benefícios 

destes sistemas ainda não 

foram devidamente avaliados, 

principalmente sobre o ponto 

de vista dos gestores de infra-

estruturas e dos fabricantes de 

equipamento.   

  Criar um grupo de      

trabalho, que reúna os 

diversos esforços e iniciati-

vas realizadas nacional-

mente neste campo. 

 

 

  Promover um processo 

de definição estratégica 

nacional relativamente aos 

sistemas cooperativos, 

enquadrado com as acções 

desenvolvidas a nível   

internacional.





Participar no desenvolvi-

mento do GT3 do GrEAT 

sobre Transportes e     

Mobilidade, publicando 

relatórios especializados. 





Cooperar com estudos do 

STOA (Parlamento Euro-

peu) sobre esta temática. 

 

 

Organizar eventos públi-

cos para debate das opções 

possíveis e processos 

necessários de desenvolvi-

mento. 

GrEAT-Rede Portuguesa de Avaliação de Tecnologia  

Avaliação tecnológica dos sistemas 

cooperativos aplicados ao       

ambiente rodoviário 

A emergência dos sistemas inteligentes cooperativos                     

de transportes aplicados ao sector rodoviário                                   

é cada vez mais uma realidade                                                       

em diversos países.   
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Os objectivos deste trabalho passam por  

desenvolver um processo de avaliação de tecnologia dos 

sistemas inteligentes cooperativos de transportes, focado 

nos gestores de infra-estruturas rodoviárias. Esta avaliação 

vai permitir conhecer as opções disponíveis e limitações de 

aplicação. Esse conhecimento vai integrar ainda as         

tendências possíveis de evolução e as implicações de    

decisões possíveis.  

Resultados Preliminares 

 

Este estudo vai permitir aos gesto-

res de infra-estruturas, reguladores 

e decisores políticos, fabricantes de 

equipamentos, associações de     

utilizadores, entre outras partes 

interessadas, conhecer os reais 

impactos e mais-valias dos         

sistemas cooperativos, possibilitan-

do uma decisão mais fundamenta-

da na definição de políticas, de 

estratégias de desenvolvimento 

tecnológico e nas decisões de 

investimento.    

Metodologia 

 

Diversos métodos serão utilizados ao longo do estudo, entre os quais: entrevistas a peritos e análise das partes         

interessadas; brainstorming; focus group; desenvolvimento de cenários e estudo de caso. Para além das diversas     

análises de dados obtidos pela pesquisa qualitativa, irão também ser desenvolvidos diversos cenários com a participa-

ção dos agentes com intervenção neste domínio de desenvolvimento e aplicação da tecnologia. 
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