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1. Gestão de tráfego em tempo-real 

  

Remover os incidentes e mitigar os impactos 

Acidentes Capacidade excedida Trabalhos na via Eventos 

Gestão de tráfego 
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Principais competências operacionais 

Monitorização e 

Controlo 

Gestão de 

Incidentes 

Informação ao 

condutor 

Cobrança de 

portagens 



5 

Monitorização e controlo de tráfego 

Monitorizar, alertar e controlar  para melhorar o fluxo de pessoas e 

mercadorias.  

Patrulhamento  

rodoviário  

e assistência 

Vigilância remota, 

monitorização de tráfego 

e meteorologia 

Informação e alerta aos 

condutores em 

circulação 

Controlo de tráfego(em 

coordenação com as 

autoridades) 

 30,000 km de patrulhamentos/dia 

 650 câmaras de vídeo 

 210 painéis de mensagem variável 
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Gestão de incidentes de tráfego 

Esforço coordenado para detectar, responder e remover incidentes 

de tráfego de modo a recuperar os níveis de capacidade e 

segurança. 

Gestão proactiva com 

meios de assistência no 

local 

Monitorização de tráfego 

e detecção automática 

de incidentes 

Disseminação de 

informação 

Plano de resposta e 

mobilização de meios 

 246 incidentes/dia (25 acidentes) 

 12 min de tempo de resposta 

 25% melhoria dos indicadores de sinistralidade (2000-2010) 
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Informação ao automobilista 

Fornece a informação necessária aos automobilistas de forma a que 

possam planear a sua rota e, quando em-viagem, possam ajustá-la 

para evitar os incidentes. 

Informação aos automobilistas 

à-priori(Internet, TV, radio, 

Número Azul) 

Informação ao automobilistas 

em rota 
(VMS, apps móveis,  radio, Nº Azul) 

Disseminação de informação 
(Polícia, autoridades rodoviárias, 

outros prestadores) 

 300 mensagens/dia (VMS) 

 500 chamadas/dia (Nº Azul) 

 Facebook, aplicações iPhone e Android 
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Cobrança de portagens 

Cobrança manual e electrónica de taxas de portagem, fiscalização 

e processamento. 

Cobrança electrónica de 

portagem 
(single e multi-lane) 

Cobrança manual 
(com operador e self-service) 

Fiscalização 
(reconhecimento de matrículas e re-

classificação) 

 110 praças de portagem 

 900,000 transacções/dia 

 76% electrónico; 24% manual 
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Cobrança de portagens 



Apesar da sofisticação tecnológica, a gestão 

e informação de tráfego pode ser 

significativamente melhorada com 

estratégias activas de gestão.  
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2. Gestão activa de tráfego 

  

Diminuir o congestionamento, melhorar a qualidade de 
serviço 

Conjunto de estratégias operacionais que visam maximizar a 

capacidade das infra-estruturas nos períodos de maior procura.  

Gestão activa das vias 

– Para veículos de elevada capacidade (HOV)/exclusivas/…  

– Gestão activa da berma (HSR) 

– Gestão dinâmica de limites de velocidade (VSL) 

– Gestão de vias de acesso (RM) 

Tarifação 

– Taxas de acesso urbano (e.g. Londres, Copenhaga)  

– Taxas dinâmicas sobre a procura (e.g. EUA, Singapura) 
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Serviço de previsão de tráfego 

  

TRAFFIC 

MANAGEMENT  

SYSTEM 

DATABASES 

Surveillance systems Incident mngt 

Incident  

Modeling 

TRAFFIC  

PREDICTION 

MODELS 

Recurring traffic 

and congestion 

Incident-induced 

traffic 

PREDICTIONS 

JOINT  

PREDICTIONS 

TRAFFIC 

MANAGEMENT  

AND INFORMATION 

SYSTEMS 

Applications 

Route  

guidance 

Incident  

management 

Traffic  

control 
(…) 

Traffic control 

Traffic data  

processing 
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Previsões de tráfego 

  

Consistência na informação antecipada 

Sistema Previsões 

Publicação 



14 

3. Conclusões 

  

A gestão activa do tráfego e da procura tem potencial 

para melhorar o desempenho e a fiabilidade nos 

sistemas de transporte. 

Essa gestão activa é potenciada com previsões 

atempadas e de qualidade sobre o estado do sistema. 

A geração de previsões em cenários de incidente tem 

potencial para melhorar a gestão do incidente, melhorar 

a segurança na rede e mitigar o congestionamento 

resultante. 



Para a segurança e mobilidade a informação 

de tempo-real pode ser tarde demais! 

Jorge Lopes 
jlopes@brisa.pt 


