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medidas económicas e eficientes para reaver sob
pré-formando sistemas de transporte público

Em muitas cidades europeias, o transporte público é básico, particularmente nas cidades europeias do leste e sudeste e nas cidades menores dos novos estados-membros. Eles fornecem
um serviço social mínimo e não são uma opção
de transporte atraente ou sustentável. No entanto, existem medidas eficazes e dispendiosas
que, quando combinadas e adaptadas para se
adaptarem a uma área, podem ser introduzidas
para resgatar os sistemas locais de transporte
público.

o prestígio, a atratividade e o uso do transporte
público tornam-se muito baixo.

Em geral, os planos de mobilidade recomendam
o uso de transporte público, andar de bicicleta
e andar a pé como alternativas saudáveis e sustentáveis. O transporte público em cidades com
transporte público deficiente exige paciência do
utilizador, conhecimento local e disponibilidade
de tempo para sua viagem, porque os intercâmbios não são confiáveis. Sem motivação ou financiamento suficiente para o desenvolvimento,
o transporte público não é uma alternativa real
Descrição do Problema
para grande parte da população. Um sistema de
Serviços de transporte público orientados para transporte público pobre mantém aqueles que
a qualidade, atrativos e inclusivos são essen- dependem dele e não têm meios alternativos
ciais e oferecem alternativas de transporte para viajar, como reféns. O público abandona
contra o carro. Em vários países europeus, o os serviços de baixa qualidade o mais rápido
transporte público é bem financiado e há um possível em favor de alternativas mais atraentes
equilíbrio sustentável entre todos os modos. No e, na maioria dos casos, usa um carro. O impacentanto, a Europa também inclui muitas cidades to é, menos tarifas que reduzem as receitas da
que fornecem apenas um serviço social mínimo empresa, baixa qualidade do serviço, queda no
que não é uma opção de transporte atraente ou número de passageiros, aumento de congestiosustentável. Essas cidades geralmente sofrem namentos, má qualidade do ar e stress de transcom a falta de apoio financeiro ou motivação porte para todos os utilizadores.
política. Além disso, tanto a autoridade quanto
a operadora têm baixa qualidade de serviço e Sob essas circunstâncias, é difícil rotular o carexpectativas padrão de frota. Como resultado, ro como meramente um “símbolo de status”,
porque o uso do carro é claramente usado para
escapar do transporte de baixa qualidade, não
confiável, pouco frequente e pouco atraente.
Muitos utilizadores não podem acomodar sua
escolha de rota de viagem devido a esses problemas, que são compostos por más conexões.
É por estas razões que o transporte público é
inferior a um carro pessoal.

figura 1: “trânsito de massa” real em vez de transporte público
atrativo. estação de autocarro ilidza, Sarajevo (biH).

Essa situação, e seu impacto sobre os utilizadores vulneráveis, é contrária aos princípios do
PMUS e limitará a capacidade de cidades ou
regiões alcançarem metas sustentáveis de mobilidade urbana. A crescente participação dos
automóveis e o encolhimento dos serviços de
transporte público exacerbam o problema a lon-

go prazo, causam engarrafamentos, reduzem a
qualidade do ar, produzem o uso de espaços
públicos, criam frustração para todos os utilizadores de transportes e promovem a decisão.
fabricantes de automóveis para fazer políticas e
estruturas.
Em muitos casos, as autoridades citam a falta
de financiamento adequado como a razão pela
qual os transportes públicos são pré-formados.
No entanto, essa explicação simples absolve
os tomadores de decisão de sua responsabilidade de melhorar o nível de serviço ou de
encontrar outras maneiras de fazer melhorias.
As medidas e soluções dispendiosas, como a
intervenção lateral na construção, aquisição e

figura 2: Solução visual prática: mudanças temporárias são
marcadas por amarelo no horário de electrico de brno (CZ)

operação, nem sempre são o único caminho a
seguir. As cidades também devem considerar o
uso de outras medidas de resgate económicas
e eficientes. Essas medidas de resgate podem
ser adaptadas a todos os sistemas de transporte público.

Boa / má prática e como funciona
É possível que as cidades e os operadores de
transporte público considerem medidas ou inovações que possam ser usadas para reviver ou
resgatar o transporte público e aumentar o uso.
Este sumário de inovação apresenta problemas
comuns e oferece possíveis soluções para cida-

figura 3: electrico oradea (ro) no congestionamento causado
por carros

figura 4: trólebus em Budapeste (HU) preso no congestionamento

des e operadoras em duas categorias: infraestrutura (“hardware”) e medidas suaves (“software”). O mérito de cada exemplo é classificado
usando o seguinte sistema numérico:

• Nível -1 indica um mau exemplo,
• O nível 0 indica um exemplo neutro e
• Nível +1 indica um exemplo de boa prática.
Hardware - Infraestrutura
Veículos de baixa qualidade, infra-estrutura, pistas, fios, plataformas, cruzamentos, semáforos
e afins levarão a velocidades comerciais mais
lentas, insegurança e má circulação, pouco con-
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forto e um serviço não confiável. A atualização
de hardware tende a gerar melhores condições
de operação e melhores níveis de serviço para
os passageiros.
Infraestrutura operacional e meio ambiente
As condições na rua são elementos essenciais
do transporte público. Tanto a aparência física
quanto as condições de tráfego do ambiente de
mobilidade são importantes para a perceção do
transporte público.
Nível -1: em muitas cidades, onde o transporte
urbano tem uma reputação má ou suporte financeiro limitado, os padrões de infraestrutura
de transporte público são baixos e há uma falta
de prioridade de transporte público.

figura 7: estação de autocarro varna (bG) que mostra uma mistura de funções. lojas de bilhetes de diferentes prestadores de
serviços estão dispersas entre as lojas de roupas e GSM

Infra-estrutura de qualidade é importante quando a funcionalidade da mobilidade é vital para
atividades comerciais. Ambientes de mobilidade de baixa qualidade não são locais atraentes
para realizar atividades comerciais.
Nível 0: melhorias nas pistas e outros elementos
de infra-estrutura podem aumentar a qualidade
e a velocidade do serviço, mesmo se as melhorias forem intervenções de baixa tecnologia.

Figura 5: fios de trólebus e interruptor em mau estado em ardil
(bG) causando a velocidade comercial muito lenta dos veículos, obtendo o transporte elétrico em situação desvantajosa

figura 8: Faixas de autocarro menos caras e classicamente
renovadas em Budapeste (HU) em baixa frequência, linha de
electrico secundária (51)

Nível +1: Onde upgrades de qualidade superior
fornecem infraestrutura melhorada, é importante
priorizar os veículos de transporte público para
que eles possam obter benefícios de tempo de
viagem para competir com o uso do carro.
Figura 6: Desclassificação de áreas de mobilidade: estação
de metro em Budapeste com lojas de baixa qualidade e seus
textos com os preços

A renovação da frota é frequentemente subsidiada, mas não para os níveis de investimen-

figura 9: Área livre de carros com melhoria de pista de alta
qualidade no centro da cidade de timisoara (ro)

to necessários. Como resultado, os autocarros, elétricos ou trólebus em segunda mão são
comprados. Sua operação é frequentemente
problemática devido à falta de cultura de operação de qualidade. A aquisição de veículos de
baixa qualidade e / ou séries descontinuadas
de veículos muitas vezes leva ao uso parcial ou
a retirada deles do serviço no curto espaço de
tempo. Em alguns casos, sistemas de trólebus
completos ou de elétricos são fechados devido
a problemas de infraestrutura (sistemas de trólebus fechados: por exemplo, veliko tarnovo (bG)
2009; Dobrich (bG) 2014; Pernik (bG) 2015; sistemas de electrico fechados: brasov (ro) 2006;
Constanţa (ro) 2008; reşiţa (ro) 2011).
Portanto, é importante na aquisição de veículos
usados considerar os seguintes parâmetros:
•

Idade e status técnico dos veículos: quais foram as razões para o (s) operador (es) original
(ais) retirarem esses veículos de serviço?

•

Qual é a vida útil residual dos veículos de segunda mão e eles são viáveis para usá-los a
longo prazo?

•

Tamanho da frota: é possível adquirir uma
quantidade considerável para garantir a operação, ou apenas pequenas séries (descontinuadas) estão disponíveis, o que pode levar
a uma estrutura de operação fragmentada?

•

Transformação dos veículos para refletir a
identidade corporativa: o que é necessário
para atualizar nesses veículos para refletir a
identidade corporativa dos novos operadores? A marca interna e externa dos veículos,
por exemplo, mudança de cor dos veículos,
arranjos internos dos assentos e sua reforma, uso de portas simples ou múltiplas, etc.

figura 10: Corredor partilhado de transporte público para
electricos, trólebus e autocarros, com prioridade de transporte
público nas travessias (Szeged, HU)

figura 11: caminhos de elétrico cobertos de relva em oradea (ro

Nível -1: Quando são adquiridas séries de veículos pequenas (descontinuadas) de segunda mão, uma vida operacional confiável não é
garantida de uma perspetiva técnica ou de fornecimento de peças de reposição. A utilização
de segundos veículos tende a destacar que o
transporte público tem um status baixo e essa
perceção e cultura é um ponto crucial. Em mui-
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tos casos, também não há identidade de banda
corporativa, o que aumenta a perceção pública
interna e externa dos veículos.

figura 12: trólebus relativamente modernos de neoplan Kiepe n
6020 (bG) retirados devido a sérios problemas técnicos.

Nível 0: a operação da frota tem melhor desempenho quando uma frota inteira é comprada de
uma fonte de segunda mão porque as ferramentas e peças para manutenção são mais fáceis de
adquirir. No entanto, a ausência de uma identidade corporativa para o esquema do novo operador criará uma imagem negativa.

figura 13: ex SbG freiburg im breisgau (De) autocarro em varna
(bG), mas devido à produção em massa deste Mercedes-benz
o405G, o funcionamento adicional pode ser garantido a longo
prazo. Depois de muitos anos no novo operador, a identidade
corporativa do proprietário original ainda está no autocarro.

Em cidades com recursos limitados de transporte público, a operação diária pode ser uma luta
para manter os veículos em serviço para o transporte de passageiros. Nestas condições, os es-

quemas de identidade corporativa são um extra
opcional de luxo que a cidade não pode pagar.

Figura 14: Sobrevivência diária em operação: trólebus de
segunda mão em Sarajevo (biH), originalmente servido em
Solingen (De)

Nível +1: os esquemas de aquisição de veículos
usados de maior sucesso incluem a identidade
corporativa do novo operador, tanto no exterior como no interior. Um veículo de autocarro
ou trólebus de 8 a 12 anos deve ser renovado e
equipado com a nova imagem do operador e a
disponibilidade de peças sobressalentes garante a viabilidade operacional.

Os elétricos têm uma vida útil operacional muito maior do
que os autocarros. A compra de elétricos de segunda mão
deve levar em conta a acessibilidade do veículo. o processo
de seleção também deve ter em conta a disponibilidade ou o
potencial de retificação de seções de piso baixo.

Os elétricos têm uma vida útil operacional muito
maior do que os autocarros. A compra de elétricos de segunda mão deve levar em conta a
acessibilidade do veículo. o processo de seleção também deve ter em conta a disponibilidade
ou o potencial de retificação de seções de piso
baixo.

figura 16: VLT de Francoforte (De) em Katozice (PL) com as
cores da empresa dos VLTs da Silésia, sem remodelação

Nível -1: Os veículos de frotas de transporte mal
financiadas não são atraentes devido à falta de
atualização e falta de limpeza regular da superfície e dos assentos.

figura 18: trólebus em Sarajevo (biH) de 1984, ex Solingen (De).
interior está sujo e longe de ser atraente.

Nível 0: Em várias cidades, as empresas de
transporte e as autoridades tentam manter os
veículos limpos, tanto no exterior como no interior. Portanto, até os veículos mais antigos podem ser atraentes e fáceis de usar.

Figura 17: VLT de Francoforte (De) em Kato- wice (PL) com as
cores da companhia dos electricos da Silésia, após reforma
completa e seção intermediária de piso baixo embutida

Interiores
Do ponto de vista dos passageiros, o interior é o
especto mais importante dos veículos. Enquanto a aparência externa é importante, o interior é
onde o utilizador experimenta o veículo. Os interiores mais limpos e atualizados proporcionam
conforto ao cliente e aumentam a confiança dos
utilizadores nos veículos e no serviço.

figura 19: quase 40 anos de elétricos de tatra em berlim (De)
20 anos após a modernização. O interior é bastante limpo e
mostra resultados da manutenção diária.

Nível +1: Comparado com o custo de aquisição
de veículos novos ou usados, a melhoria da
qualidade do interior é um investimento de baixo
custo. É importante usar as soluções mais confortáveis e incorporar características de identidade de marca em termos de escolha de cores
e materiais.
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cas e dinâmicas são bem-vindas, em paragens,
dentro dos veículos e em todas as superfícies
digitais.
Nível -1: Algumas cidades não disponibilizam
mapas de transporte público. Quando este é o
caso, as pessoas locais viajam de acordo com
seus hábitos, e os visitantes devem perguntar a
outras pessoas sobre os serviços.

Figura 20: Uso de símbolos da empresa de transporte público
local no tecido do banco em Katowice (PL)

Elementos suaves (software)

Nível 0: Onde vários provedores de serviços
são responsáveis por rotas diferentes e não são
mostrados juntos em um mapa geral, a cidade
retrata a fragmentação do serviço de transporte
público. Em alguns casos, as rotas são indicadas sem paragens ou todas as rotas são mostradas usando a mesma cor (ou sistema de linha).

Elementos suaves são parte integrante do sistema de transporte público. Eles fornecem mobilidade e informações voltadas para o utilizador e
para o cliente. Os elementos macios geralmente
não são caros (em comparação com o orçamento completo de transporte público), mas precisam ter uma marca corporativa e uma aparência
visual consistente.
Em muitas cidades, os serviços de informações
de transporte público não existem. O argumento é muitas vezes que o transporte público é
para a população local e eles conhecem a rede
e os horários de cor. Portanto, o (s) operador
(es) de transporte público e as autoridades muitas vezes não estão interessados em fornecer
ou melhorar as informações. Elementos estáticos (por exemplo, horários, mapas de rede) e /
ou elementos dinâmicos (por exemplo, sistema
de informações de passageiros em tempo real,
informações sobre intercâmbios) podem estar
ausentes ou mostrar informações desatualizadas ou inúteis. Isso pode ter um impacto adverso no uso do transporte público, pois contribui
para o problema de existir utilizadores deixando
o sistema na primeira oportunidade possível.
Mapas de rede
Os mapas de rede comunicam a estabilidade do
sistema que mostra as estradas e as conexões
para os utilizadors. Ambas as soluções estáti-

figura 21: Mapa de rede de baixo nível em Székesfehérvár (HU)
que mostra apenas as linhas sem paragens e sem um claro
isolamento de diferentes linhas. dá apenas uma visão geral,
não uma estrutura de linha correta.

Nível +1: Onde as cidades e os centros urbanos
funcionais têm soluções de transporte integradas, eles fornecem mapas muito precisos que
mostram serviços ferroviários (por exemplo, metro, S-bahn, elétricos, ferrovias) e / ou todos os
serviços de todos os provedores.

figura 22: cidade ferroviária e rede de mobilidade fUa no teto
do S-bahn em Munique
figura 24: apenas as duas linhas (7, 47) são apresentadas

Muitas autoridades ou operadores também po- nesta paragens de electrico em bucareste (ro), sem horários e
dem produzir mapas de sub-área específicos de frequências mostradas.
serviços de transporte e também podem produzir mapas específicos do utilizador para neces- Nível 0: Não é incomum que o horário de partida
sidades especiais, como um mapa de acessibili- do serviço seja a única informação disponível.
dade, por exemplo.
Neste caso, estimar o tempo de viagem para
uma determinada paragem é deixado para o utilizador. Isso não é amigável ou prático, porque os
tempos de viagem podem variar muito dependendo das condições do trânsito. Além disso,
alguns serviços fornecem apenas frequências e
não os horários exatos de partida, pois o utilizador faz com que o tempo de espera seja imprevisível.

figura 23: Rede de transportes públicos de um distrito em
Budapeste (HU) 1

Horários
Informações de partida e tempo de viagem são
um dos elementos mais sensíveis na experiência
de viagem.
Nível -1: Muitos operadoras de transporte público não fornecem informações úteis de horário
de partida no local, informações de rota ou
frequências de serviço. Na ausência desta
informação os utilizadores vão deixar.

figura 25: Horário de autocarro local em Székesfehérvár (HU),
que mostra apenas os horários de partida do terminal, e o
utilizador deve adicionar alguns minutos, para obter a hora de
chegada ao determinado ponto.
https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf
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figura 26: frequências (também altas como 20, 30, 40, 60 minutos) em vez dos horários exatos de partida em um ponto de
autocarro varna (bG). Os utilizadores não conseguem encontrar
os horários de partida.

figura 28: Cronograma preciso que mostra as partidas exatas e
o itinerário da linha em budapest 2

figura 29:. Estrutura temporária, amigável ao utilizador, visualmente completa, baseada em papel em uma paragem de
autocarros de Maastricht (nL)

Informação dos passageiros dentro e fora do
veículo e nas instalações / áreas de mobilidade
É importante exibir informações básicas ou mais
figura 27: em baia Mare (ro) os horários podem ser encontrados, complexas aos passageiros ao longo de sua
mas não contêm o itinerário das linhas, e são postes fixos, o que rota, em paragens e conexões. Esta informação
não é uma maneira estética de dar informações
pode ser exibida dentro ou fora do veículo e
pode ser estática ou dinâmica. O utilizador vaNível +1: na maioria das cidades, os horários loriza o conteúdo da informação e não a tecnomostram saídas exatas da paragem, ajudando logia usada. Soluções baratas podem ser muito
os passageiros a planear sua viagem o máximo eficientes, fornecendo todas as informações repossível.
levantes aos passageiros.
2

https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf

Nível -1: em muitas cidades, as informações
sobre transporte público pressupõem que ele
será usado por pessoas locais que já conhecem
o sistema. Isso é negativo porque informações
de passageiros de baixa qualidade, mesmo
quando usadas regularmente por pessoas com
conhecimento prévio, não comunicam outras
informações relevantes e excluem completamente os utilizadores ou visitantes ocasionais.

figura 32. Autocarro local na cidade de veszprém (HU), que
mostra no quadro no topo, “autocarro local” e abaixo “6”. A
linha número não contém informações relevantes sobre terminais e paragens para passageiros ocasionais.

Figura 30: Quadro clássico que mostra as duas estações finais
de uma linha de autocarro em Sófia. Nenhuma informação
sobre o itinerário e paragens estão disponíveis

Figura 31: Trólebus de segunda mão de Milão (it) em sua segunda vida em ardil (bG). A placa original mostra a estação final
de Milão ainda está no lugar, enquanto o número da linha do
truque está no pára-brisa, Astações finais são apresentados
com caracteres pequenos.

Figura 33: Os autocarros da figura 33 em Székesfehérvár (HU)
mostram em sua frente as duas estações finais no mesmo
horário e permanecem inalteradas durante toda a viagem.
Utilizadors não experientes não sabem qual é a direção exata
do autocarro. Seria uma correção de nível básico para mostrar
apenas a relevante e para mudar nas estações finais.

Nível +1: informações complexas são fornecidas de forma centralizada para o cliente. Na
maioria dos casos, a capacidade financeira não
é a prioridade, mas a atitude em relação aos
clientes e suas necessidades, é o que é importante. Vantagens e desvantagens
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Figura 34: trólebus antigos em Budapeste (HU) com uma placa
clássica que mostra o número da linha e duas estações finais

figura 35: caminho de elétrico em Szeged (HU) mostra o
número da linha e a estação final direita em seu display

figura 36: Estrutura da linha em Budapeste (HU) subterrânea,
que mostra as paragens, as linhas de conexão e os pontos
turísticos no bairro das paragens 1

figura 34a: Elecrico de Hannover (De) em segunda mão em
Budapeste (HU) com um visor elétrico a ser instalado pelo novo
operador

figura 37: Berlin (De) o autocarro mostra em seu display interno,
o término, a hora exata, a necessidade de desembarque (StoP),
as possibilidades de conexão a todos os meios de transporte
público.

aplicações devem estar disponíveis no idioma
local e preferencialmente em inglês, para facilitar a comunicação com utilizadores não residenciais e internacionais.

figura 38: Sistema de informações ao passageiro claro e de
fácil utilização, que mostra todas as conexões de autocarro na
estação de metró Kelenföld em Budapeste (HU

figura 39: informação baseada no piso sobre mudanças temporárias (substituição de autocarro devido a reconstruções) em
budapest (HU)

Páginas da Web, aplicações
Fácil de usar páginas da web e aplicações são
parte barata e poderosa do uso diário de transporte público. Eles facilitam o planeamento de
viagens e permitem que o utilizador calcule sua
rota mesmo quando não há informações estáticas em uma paragem. Informações em tempo
real fornecem pontualidade de serviço ou desabilitam atualizações e seu planeamento de viagem real de instalações. as páginas da web e

figura 40: Apesar de Sarajevo (biH) é cada vez mais uma
cidade turística, sua página web de transporte público está
disponível apenas em idioma bósnio.1

figura 41: Captura de écrans da aplicação fUtÁr, o planeador
de viagens on-line em budapest (HU). mostra todas as paragens, rotas, veículos, horários, bicicletas públicas na área de
serviço do bKK Center para o transporte de Budapeste. As
aplicações está disponível em húngaro e em inglês.

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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Pesquisas de opinião pública / cliente sobre
mudanças e compras de serviços
Mudanças na operação de transporte público
podem ser uma questão muito delicada para os
utilizadores. Antes que qualquer alteração seja
feita em relação a rotas, horários, cobertura de
rede, etc., as cidades e os operadores podem
consultar e procurar envolver as pessoas e outras partes interessadas. Por exemplo, aqueles
que são afetados pelas mudanças podem votar em várias opções ou declarar suas próprias
recomendações. Isso permite que as pessoas
entendam e aprovem melhor as mudanças propostas.

figura 43: dia de teste de um futuro serviço de microautocarro
flexível em áreas montanhosas da cidade de Zalaegerszeg
(HU). As pessoas poderiam expressar suas necessidades
antes e depois dos testes, no âmbito do projeto INTERREGAR
SHAREPLACÉ 5.

É prudente conduzir pilotos e testes antes de
se comprometer com uma inovação tecnológica
dispendiosa. Testes locais adaptados às necessidades da cidade podem resultar em recomendações para novos desenvolvimentos e /
ou aquisições em larga escala.

figura 42: Mudanças planeadas de uma linha de autocarro em
budapest (HU). As pessoas poderiam comentar sobre as modificações antes da introdução. 4

Em muitas áreas do transporte público, os testes ou ensaios são muito importantes e são
baratos em comparação com as mudanças em
grande escala. O teste de novas rotas, conceitos ou aplicações pode ajudar a desenvolver
soluções boas que reflitam as necessidades locais e as preferências do utilizador.
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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5

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SHAREPLACE.html

figura 44: teste de autocarro elétrico em beograd (Srb)

Vantagens e desvantagens
Quadro 1: vantagens das soluções de infra-estruturas de transportes públicos e as desvantagens
de não as aplicar.

Tipo

Soluções

Vantagem

Desvantagens de não
aplicar as soluções

Infraestruturas, ambiente de mobilidade

•

Menor custo, mas renovações
de monitorização de qualidade

•

•

Diminuição do uso de
transporte público

•

Corredores partilhados de transporte público

Melhoria da atratividade do
ambiente de mobilidade e
tráfego, ligações de

•

•

transporte público e espaços
públicos

Deterioração de divisão
modal

•

•

menos pontos de estrangulamento para o transporte
público, sem tráfego

Menor velocidade
comercial de transporte
público

•

melhores trocas de opções

•

melhor nível de operação,
perspectivas de longo prazo
no caso de veículos usados

•

Menor disponibilidade
dos veículos adquiridos

•

•

Mais satisfação dos utilizadores e do operador

Ferocidade dos veículos de segunda mão
até o

•

Aparência semelhante de
veículos de segunda mão
como no caso dos originais,
mais confiança dos utilizadores

•

momento em que
todos devem ser retirados

•

Menor satisfação do
passageiro

Elégedettebb felhasználók és
szolgáltatók

•

A szolgáltató hanyagságát sugallja

•
•

veículos

Áreas de transporte público
sem carros

•

evitar a aquisição de pequenas
séries e produtos inoperáveis

•

reforma de veículos usados e
uso de esquemas locais, elementos de identidade corporativa fora

•

interiores

Trilhos cobertos de relva

Secções de piso baixo a serem
construídas para os carros
elétricos - dependendo da
idade, construção e outras perspectivas de operação

•

aplicação de testes

•

Tisztán tartás és folyamatos
karbantartás

•

Helyi arculati elemek alkalmazása

•
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Tabela 2: vantagens das soluções suaves de software de transporte público e as desvantagens
de não aplicá-lo.
Tipo

Soluções

Vantagem

Desvantagens
de não aplicar as
soluções

mapas de rede

•

Uso de mapas de rede dentro dos
veículos, em paragens e em todas as
plataformas virtuais
mapas de rede que fornecem informações limpas e de fácil utilização
também para pessoas não residenciais
Uso de textos locais e pelo menos
em inglês

•

Melhoria da atratividade do
ambiente de mobilidade e
tráfego, ligações do transporte público e espaços
públicos
menos gargalos para o
transporte público, mais
tráfego contínuo
melhores trocas de opções

•

indicação de partidas exatas em vez
de frequências
Uso de cronogramas baseados em
intervalos para linhas de transporte
urbano menos frequentes
Uso de textos maiores e claras notas
de rodapé ou notas de rodapé - se
forem necessárias
Colocar o nome da paragem na
coluna para fornecer informações
estáticas

•

melhor nível de operação,
perspetivas de longo prazo
no caso de veículos usados
Mais satisfação dos utilizadores e do operador
Aparência semelhante de
veículos de segunda mão
como no caso dos originais,
mais confiança dos utilizadores

•

elementos estáticos e dinâmicos podem fornecer informações adequadas
indicação de intercâmbios tanto em
elementos estáticos como dinâmicos
Uso de soluções visuais e informações corretas para mudanças
temporárias ou de longo prazo
indicação da estação final real do
veículo fora
indicação de todas as paragens da
viagem real dentro

•

Soluções fáceis de usar,
dando uma forte confiança
para pessoas locais e não
residenciais
Base clara de informações
sobre todos os elementos relevantes do serviço
público de transporte da
cidade ou região

•

Desenvolvimento de páginas e aplicações internacionais
Uso de planeadores de viagem

•

•

•
horários

•
•
•
•

Sistemas de informação de passageiros

•
•
•
•
•

Páginas da Web,
aplicações

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Discussões sobre mudanças,
serviços novos ou modificados
teste de novas tecnologias
teste de serviços flexíveis

•

•

•

•
•

•

pesquisa da opinião
pública e teste de
novas soluções

•

•
•

Diminuição do
uso de transporte
público
deterioração de
divisão modal
Menor velocidade
comercial de transporte público
Menor disponibilidade dos veículos
adquiridos
Ferocidade dos
segundos veículos de mão até o
momento em que
todos devem ser
retirados
Menos satisfação
do passageiro
utilizadores
frequentes não
frequentes podem
ser perdidos devido
à falta de informações
O planeamento da
viagem será difícil
ou impossível
intercâmbios não
serão previsíveis

Soluções fáceis de usar,
dando uma confiança mais
forte para pessoas locais e
não residenciais.
melhor acesso ao planeamento de viagens
Base clara de informações
sobre todos os elementos relevantes do serviço
público de transporte da
cidade ou região

•

as gerações mais
novas e baseadas
não são atraídas
pelos serviços

processo de planeamento
aberto do operador ou de
autoridade para utilizador
Possibilidade de modificar
tecnologias ou especificações do concurso devido
aos resultados do teste em
vez de oferecer soluções
não apropriadas

•

Mais reclamações

•

Falta de dar as
melhores soluções
para as necessidades do passageiro

Envolvimento das partes interessadas

ou horários de passageiros estáticos) e existem
outras medidas de médio ou longo prazo (por
As principais partes interessadas são as cida- exemplo, esquemas de cores da frota e elemendes, autoridades de transporte público, ope- tos de identidade corporativa, renovação de
radores e utilizadores de transporte público veículos prioridades de transporte e transporte
existentes ou potenciais. Em alguns casos, público) que exigem mais tempo e compromisa cidade e o operador podem estar em lados sos financeiros.
opostos, especialmente quando as novas medidas envolvem custos, mesmo que os custos Custos
sejam menores do que as infra-estruturas de
grande escala ou outras opções de aquisição. O custo de cada medida irá variar dependendo
Cidadãos, autoridades e operadoras precisam do tipo e contexto e medidas semelhantes poter certeza de que medidas de baixo custo re- dem não custar o mesmo de uma cidade para
presentam eficiência e um bom equilíbrio entre outra. Para estabelecer os custos, a cidade ou
custo e benefício. Isso pode ser demonstrado autoridade deve fazer um inventário dos elemenusando esquemas piloto para fornecer evidên- tos existentes e dos novos elementos necescias convincentes. Quando um operador não sários para implementar a medida de resgate.
está focado na inovação e nos serviços focados Depois de compilar as informações, a lista deve
no utilizador, os sistemas ineficazes existentes e ser priorizada e conter os custos associados e
os modelos de operação permanecem em vigor estimativas de benefícios para todas as medie não há vontade de reformar.
das propostas. Programas desenvolvidos desta
forma, usando existentes e propostos, produQuem é responsável?
zem melhores resultados do que intervenções
de resgate isoladas ou isoladas ou medidas.
A responsabilidade é partilhada entre os departamentos de transporte da cidade e a autoridaComo e onde essa abordagem se ende de transporte público (ou o órgão organizador do transporte). As empresas operacionais caixa no PMUS?
responderão à orientação de seu órgão de pe- Os PMUSs definem metas e medidas que vididos de serviço. Quando um departamento ou sam melhorar o serviço de transporte público.
autoridade relevante não estiver em funciona- A implementação das medidas descritas aqui
mento, ele deve ser desenvolvido para fornecer representa tanto pacotes de ganhos rápidos
controle abrangente ao operador. Uma nova como projetos de melhoria de baixo custo que
autoridade de transporte exigirá reestruturação visam melhorias no transporte público. Eles pofinanceira, a autoridade para assumir o contro- dem fornecer desenvolvimento de baixo custo e
le e responsabilidade por mais tarefas e precisa alto impacto, e também podem ser implementaimplementar um papel de operação estrita ape- dos em curto prazo.
nas para a empresa de transporte.

Prazo
Todos os tipos de medidas devem ser adaptados para se adequarem ao contexto local da
cidade e às suas necessidades de transporte
público. O prazo deve ser definido com base
nas necessidades e nas oportunidades financeiras. Existe algum tipo de actividades que podem ser implementadas em várias semanas ou
meses (por exemplo, estruturas de informação
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