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Lisboa, em 2020
Congresso ITS: conhecer o presente e debater o futuro da
mobilidade inteligente
O Salão Nobre dos Paços do Conselho da Câmara Municipal de Lisboa foi palco para
assinatura do Memorando de Entendimento para a organização do 14.º Congresso Europeu
ITS – Sistemas Inteligentes de Transporte, que vai decorrer na capital portuguesa entre 18 e
21 de maio.
A organização do evento, a ERTICO, uma associação europeia que reúne empresas e
organizações ligadas ao setor dos transportes, aguardam a presença de mil participantes
que terão a oportunidade de conhecer o que está a ser feito em Lisboa e noutros países
europeus em termos de mobilidade inteligente e também debater os passos a dar no futuro.
«O congresso ITS é muito importante para nós porque é o momento em que nos
juntamos, uma vez por ano, para mostrarmos o que foi desenvolvido e debater o que é
necessário desenvolver. Há tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo, que é o
preciso parar e perceber quais os passos necessário a dar. E é também muito
importante fortalecer a relação com as associações de ITS locais. É também uma
forma de criar mais atividades e conhecimento de mobilidade inteligente na região
onde decorre o congresso», disse Jacob Bangsgaard, CEO da ERTICO.

O vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar, esteve também
presente no evento destacou a importância deste evento e sublinhou a coincidência de o
mesmo acontecer no ano em que Lisboa é Capital Verde da Europa. «Este é o congresso
mais importante sobre ITS da Europa e o facto de o trazermos para Lisboa em 2020,
quando somos Capital Verde é um enorme reconhecimento do trabalho que tem sido
feito em Lisboa, não só naquilo que é o desenvolvimento de sistemas de transporte,
não só na mobilidade urbana, mas também na parte do transporte marítimo, na parte
da ferrovia, da logística e tudo o que está a acontecer de novo em Portugal ao nível
das novas tecnologias». O autarca proferiu ainda que «Lisboa está comprometida em
mudar a sua mobilidade. Se não acelerarmos o nosso comportamento, não vamos
conseguir ter um mundo melhor para as futuras gerações. Precisamos de ferramentas
para melhorar e o ITS tem essas ferramentas para tornar mais eficiente a cidade».
O presidente da direção da Associação ITS Portugal, Rui Camolino, lembrou que desde
2011 que há vontade de trazer a Portugal este evento, mas a situação económica do país
não o permitiu. Esse desejo será agora realizado e para isso contribuíram alguns fatores.
«Entre os vários fatores, um dos que teve mais significado é o facto de, no final de

2016, termos conseguido que houvesse um financiamento no âmbito do projeto CRoads europeu. Conseguimos juntar mais de 30 empresas nacionais, incluindo as
câmaras municipais de Lisboa e do Porto, para implementarem sistemas
cooperativos. Os projetos começaram em 2017 e vão acabar em 2020. Ora, o
congresso vai ter uma situação única, ou seja, vamos ter para mostrar o resultado
destes projetos que têm a ver com sistemas cooperativos, que fazem a comunicação
do veículo com os gestores das estradas», disse Rui Camolino.

No próximo ano em Lisboa, convidados nacionais e internacionais vão revelar o que se está
a fazer no mundo do ITS, o qual o CEO da ERTICO considera que vai ser «cada vez mais
conectada, automatizada e haverá mais digitalização dos transportes, o que cria
muitas oportunidades e muitos desafios».
O Memorando de Entendimento foi assinado pela Câmara Municipal de Lisboa, a ERTICO e
a ITS Portugal. A Transportes em Revista é media partner do 14.º Congresso ITS.
Em 2019, o congresso decorre na Holanda entre 3 e 6 de junho.
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