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Em Washington
A-to-Be ganha contrato de gestão de infraestruturas
rodoviárias
A A-to-Be, powered by Brisa, e a IMS Intellimec ganharam o direito de operar o projeto piloto
Washington State Road Usage Charge (RUC), nos EUA, e com arranque previsto para o
primeiro trimestre de 2018. Segundo a A-to-Be, o RUC “consiste numa solução de backoffice de mobilidade baseada no A-to-Be MoveBeyond, para operadores de infraestruturas
rodoviárias e de mobilidade”. A instalação terá uma duração de seis meses, seguida de um
ano de operação.
Eduardo Ramos, CEO da A-to-Be, explica que "este projeto aproveita e beneficia da
experiência da A-to-Be em fornecer soluções financeiramente sustentáveis às principais
autoridades rodoviárias, que cobrem mais de 2.000 milhas, em mais de 20 rotas diferentes,
em todo o mundo". O responsável sublinhou ainda que "a experiência combinada da IMS e
da A-to-Be garantem que os programas de intensidade de uso da rodovia asseguram uma
experiência perfeita a todos os seus participantes, no estado de Washington".
Recorde-se que, nos últimos tempos, as autoridades estaduais norte-americanas têm vindo
a optar por tecnologias e soluções para cobrança de taxas, na circulação rodoviária, em
resultado da diminuição dos impostos que incidem sobre os combustíveis, atualmente
utilizados para financiar a construção, gestão e manutenção rodoviária. Esta mudança é o
resultado da crescente procura dos consumidores por veículos mais eficientes em termos de
combustível, incluindo fontes híbridas e elétricas. Com a cobrança das taxas rodoviárias, os
utilizadores pagam em função da quilometragem real – uma abordagem mais sustentável e
mais justa para obter receitas.
O projeto de Washington vai simultaneamente gerar dados para ajudar a definir políticas,
pelas autoridades estaduais, para o planeamento futuro das suas infraestruturas rodoviárias.
Os dados dos participantes vão ser analisados pela IMS e contribuir para uma visão mais
abrangente sobre o tráfego rodoviário, que será também usada para melhorar a qualidade e
a segurança de suas estradas.
A-to-Be MoveBeyond
A A-to-Be MoveBeyond é uma plataforma web de mobilidade avançada inserida no
segmento de cidades inteligentes, tendências das sociedades e novos padrões de
mobilidade. Desenvolvida para trabalhar um elevado volume de informação, a plataforma
tem em conta a dimensão e diversidades dos meios de transporte no portfólio de cada

cliente. O seu lançamento oficial terá lugar no Web Summit, hoje, em Lisboa.
Por: Pedro Venâncio
Fonte:

