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Contexto geral  

A presente nota informativa tem por base o projeto STOA relativo ao sistema eletrónico de bilhetes integrados 
para os transportes públicos e os locais turísticos, que decorreu entre janeiro e junho de 2013. Aborda o 
desenvolvimento de sistemas eletrónicos de bilhetes integrados, com as opções tecnológicas disponíveis e as 
principais partes interessadas e respetivas funções e interesses. Há mais de uma década que os bilhetes 
integrados figuram na agenda da política de transportes da UE. A ideia geral de um sistema multimodal de 
emissão de bilhetes consiste em combinar num bilhete único todos os modos de transporte. Esses sistemas 
visam facilitar a combinação de modos e a transferência entre os mesmos, tornando o sistema de emissão de 
bilhetes o mais simples e atrativo possível. Há já vários anos que diversas partes interessadas (principalmente 
operadores de transportes públicos) têm tentado substituir os bilhetes em papel por meios eletrónicos. A 
maioria dos países europeus já instituiu – ou está em vias de introduzir – sistemas eletrónicos de emissão de 
bilhetes, pelo menos, nas respetivas capitais. Não obstante alguns projetos-piloto, a emissão eletrónica de 
bilhetes ainda não foi implementada numa escala mais ampla na Europa; a sua aplicação ao nível 
transfronteiras é escassa. A maioria dos sistemas funciona somente dentro de zonas relativamente pequenas (a 
nível local ou regional) e nem sempre incluiu todos os modos de transporte nas suas operações. Além disso, 
são poucos os que incluem outras opções de pagamento não relacionadas com os transportes. Em princípio, os 
sistemas estão em condições de cooperarem, mas, atualmente, não há uma interação direta ou uma aceitação 
mútua. Ainda que as tecnologias já estejam disponíveis e prontas para cumprir requisitos de 
multifuncionalidade, é frequente os sistemas integrados não chegarem a ser aplicados. A implementação de 
um sistema eletrónico de bilhetes integrados é um processo complexo, que requer uma ação sincronizada de 
atores heterogéneos. Além das características tecnológicas, os aspetos jurídicos e económicos desempenham 
um papel decisivo. Os resultados do projeto assentam numa pesquisa documental; procedeu-se à análise dos 
sistemas eletrónicos de emissão de bilhetes existentes e em fase de introdução, bem como ao exame de 
relatórios, estudos e inquéritos. 

O que é a emissão eletrónica de bilhetes integrados? 

A emissão de bilhetes integrados permite que todos os modos sejam combinados num mesmo mecanismo de 

emissão de bilhetes. Tal implica, por norma, que as disposições e informações tarifárias sejam transversais aos 

diversos operadores de transportes públicos e válidas para todos os modos numa região determinada. Os 

bilhetes eletrónicos armazenam dados em suporte eletrónico e seguem uma abordagem multisserviços. A 

principal vantagem para os clientes reside no facto de uma série de operadores trabalharem em conjunto e 

combinarem os seus produtos num único passe. Tal pode contemplar um acesso simples a informações 

horárias e tarifárias. As empresas lucram com os sistemas eletrónicos de emissão de bilhetes, porquanto as 

transações financeiras são automatizadas e, por conseguinte, as receitas asseguradas; por outro lado, os dados 

recolhidos fornecem informações precisas sobre os fluxos de passageiros, podendo ser utilizadas para efeitos 

de planeamento. O objetivo a longo prazo consiste em criar um sistema que não requeira qualquer ação por 

parte dos passageiros. Os atuais sistemas de validação à entrada ou à saída requerem que os clientes passem o 

seu bilhete eletrónico por um leitor ao iniciar um trajeto, gesto que deve repetir no final da deslocação. Os 

chamados sistemas «be-in/be-out» (validação automática à distância) dispensam os passageiros de ações de 

registo em pontos de acesso específicos, já que o sistema deteta automaticamente e regista a presença de um 

cartão inteligente (ou de outro tipo de bilhete) num veículo. O sistema calcula a tarifa automaticamente; são 

cada vez mais os sistemas que oferecem «opções ao melhor preço», de acordo a extensão da viagem, os trajetos 

anteriores ou quaisquer descontos aplicáveis. 

 

AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

NOTA INFORMATIVA N.º 2014-02 - Janeiro de 2014 

Sistema eletrónico de bilhetes integrados urbanos para 

os transportes públicos e os locais turísticos 



 Sistema eletrónico de bilhetes integrados urbanos para os transportes públicos e os locais turísticos 

PE 513.551     2                                                                          

 

 

Quais as opções tecnológicas atualmente disponíveis?  

Fundamentalmente, existem dois tipos de bilhetes eletrónicos. 

 Os cartões inteligentes constituem a tecnologia de bilhetes eletrónicos mais comum, não se cingindo 

aos transportes. Os microcircuitos integrados armazenam, processam e gravam dados num ambiente 

seguro. Os dados pessoais do titular do cartão podem ser armazenados no cartão, tal como os serviços 

e aplicações adicionais. Por norma, são gravados em circuitos de identificação por radiofrequência 

(IRF) ou de comunicação de campo próximo (NFC). A comunicação entre o cartão inteligente e o leitor 

processa-se com ou sem contacto direto. 

 O serviço de bilhetes móveis permite aos passageiros a receção de conteúdos textuais ou gráficos nos 

seus dispositivos móveis. Os emissores de bilhetes e operadores de transportes públicos podem tirar 

partido de custos de produção e distribuição reduzidos. Comparativamente à tecnologia dos cartões 

inteligentes, os investimentos iniciais nas infraestruturas de bilhetes eletrónicos poderiam ser 

reduzidos, uma vez que o telefone móvel funciona como bilheteira. Os dados são transmitidos por 

intermédio das infraestruturas já existentes dos operadores de telecomunicações. 

O que motiva os diversos intervenientes a participar no desenvolvimento de um sistema 

eletrónico de emissão de bilhetes? 

A implementação de um sistema eletrónico de bilhetes integrados é um processo complexo. O universo dos 
bilhetes integrados engloba diversos intervenientes, cada um com um papel diferente e com as suas 
motivações ou restrições quanto à decisão de participar nesse processo. As partes interessadas devem chegar a 
acordo quanto às especificações técnicas (p. ex., as compatibilidades de hardware e software, bem como a gestão 
dos dados) e às questões institucionais e de governação (p. ex. a determinação das instituições diretoras e dos 
modelos de distribuição das receitas). Tanto a natureza exata de um sistema como as partes interessadas 
variam naturalmente de acordo com o contexto político e económico, bem como com as condições específicas 
em que um sistema é aplicado.  

Parcerias ao longo da cadeia de valor da emissão de bilhetes integrados 

 

Os principais intervenientes podem ser distribuídos pelas seguintes categorias:  

Operadores de transportes públicos 

 

Possível função: propiciar um segmento de mercado bem implantado (tanto o mercado 

existente como os novos passageiros que serão atraídos por esse novo mecanismo); 

facultar informações sobre tarifas e preços. 

Possível benefício: aumento das receitas caso a afluência dos passageiros aumente; 

tráfego de passageiros mais rápido; redução dos custos operacionais; redução dos custos 

das transações; obtenção de dados precisos sobre os passageiros. 
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Setor turístico 

 

Possível função: nas cidades europeias – enquanto destinos turísticos privilegiados e 

principais centros de atividades de lazer –, propiciar um segmento de mercado bem 

implantado. 

Possível benefício: oportunidades inovadoras de gestão de marca e comercialização; 

obtenção de dados precisos sobre o comportamento dos turistas; eventuais opções 

adicionais (p. ex., visitas guiadas de cidades através de smartphone, serviços baseados na 

localização). 

Operadores de telecomunicações 

 

Possível função: permitir o acesso aos dispositivos móveis dos clientes; desenvolvimento 

de aplicações de comunicação de campo próprio (NFC).  

Possível benefício: os serviços adicionais gerados por tecnologia NFC podem atrair e 

manter clientes; potencial para taxas adicionais por transações em GSM/UMTS. 

Prestadores de serviços financeiros 

 

Possível função: desenvolver aplicações informáticas interoperáveis; dar acesso a 

assistência e conhecimentos especializados; emitir e promover cartões. 

Possível benefício: reforço da aceitação geral dos pagamentos eletrónicos; substituição 

das pequenas transações em numerário e redução dos custos de processamento de 

numerário; potencial para transações adicionais. 

Governo e outras autoridades administrativas 

 

Possível função: conferir uma liderança estratégica (p. ex., dar incentivos, promover a 

utilização de normas); apoiar a implantação (p. ex., através de verbas suplementares); 

participar na integração dos sistemas existentes e na coordenação das partes interessadas. 

Possível benefício: redução do trânsito e da poluição automóvel caso a afluência dos 

passageiros cresça nos transportes; concessão de uma identidade à comunidade. 

Utilizadores finais existentes e potenciais 

 

Possível função: aquisição do produto em função das suas preferências e da sua vontade 

de participar. 

Possível benefício: maior facilidade de utilização, mais flexibilidade na escolha dos 

modos de transporte e transição mais simples entre os mesmos; poupança de tempo e de 

dinheiro. 

O que se sabe sobre os benefícios para os utilizadores finais? 

A atratividade dos transportes públicos aumenta com a sua facilidade de utilização. Vários estudos, inquéritos 

e relatórios realçam a existência de um apoio público «latente» aos sistemas eletrónicos de bilhetes integrados. 

Contudo, raramente se esclarece o que se entende por utilizador final (utentes assíduos dos transportes 

públicos, automobilistas, etc.). A característica mais patente dos «utilizadores finais» reside no facto de não 

constituírem uma categoria social homogénea. O comportamento na utilização dos transportes depende da 

finalidade de cada viagem (p. ex., trajetos regulares, de lazer, por motivos profissionais), da sua frequência (p. 

ex., diária, regular ou pontual), da sua distância ou do destino (p. ex., rural ou metropolitana). Além disso, os 

hábitos, as atitudes e as preferências – que dependem essencialmente dos contextos individuais – são fatores 

decisivos para o comportamento na utilização dos transportes. A título de exemplo, enquanto a facilidade de 
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utilização e a salubridade têm, aparentemente, um grande impacto na satisfação dos turistas relativamente aos 

transportes públicos, os utentes regulares (principalmente aqueles que são também automobilistas) exigem 

eficiência, fiabilidade e acessibilidade. Essas qualidades de serviço são importantes para a viabilização da 

transferência modal. Não todas, mas algumas dessas qualidades estão diretamente ligadas aos sistemas 

eletrónicos de bilhetes integrados. Todavia, as taxas de adoção da tecnologia não dependem apenas da 

disponibilidade e fiabilidade da própria tecnologia, mas também de fatores variáveis consoante os países ou 

as regiões. A fim de serem aceites, as inovações devem corresponder a determinados contextos sociais, que 

englobam fatores económicos, sociais e culturais, bem como estilos de vida e mentalidades correspondentes a 

cada época.  

Segurança dos dados 

A utilização de transportes públicos requer um vasto «conhecimento do terreno», por exemplo, no que se 

refere às tarifas e aos tipos de bilhetes disponíveis. Um cálculo do preço automático poderia dispensar os 

potenciais clientes de decisões difíceis na hora de comprar um bilhete. No entanto, com vista a beneficiar deste 

serviço, os utentes têm de divulgar informações pessoais, por exemplo, sobre a sua idade, o género, a 

frequência e as suas preferências de viagem – sem, muitas vezes, saberem porquê. A recolha de dados 

pessoais gera alguma controvérsia. Por um lado, os dados registados podem ser muito úteis para os 

operadores. Podem ser utilizados para o planeamento estratégico de longo prazo, o planeamento tático e o 

planeamento operacional. Por outro lado, a recolha de dados levanta sérios problemas de privacidade, dado 

que os bilhetes multiaplicações permitem obter um quadro exato dos hábitos de consumo de uma pessoa e 

analisar com precisão as suas tendências de viagem. Não é clara a forma como os potenciais utentes reagirão 

às tecnologias de localização e se estas representariam um obstáculo à implementação.  

 

Conclusão desta política  

As experiências com os sistemas eletrónicos de bilhetes integrados demonstram que a implementação exige 
esforços consideráveis, dado que muitas partes interessadas precisam de chegar a acordo quanto a normas, ao 
objetivo e disposições gerais, às interfaces, às conceções e à distribuição das receitas. Trata-se de uma missão 
difícil em contextos com vários intervenientes. Cada uma das partes interessadas desempenha um papel 
distinto e tem motivações ou restrições quanto à decisão de participar nesse processo. Para uma 
implementação bem-sucedida, é fundamental apreender essas expectativas, preferências e prioridades, com 
vista a ter a perceção dos diversos interesses e das possíveis inter-relações. O desenvolvimento de visões 
conjuntas poderia ajudar a estruturar e gerir essas expectativas; através de roteiros, seria mais simples adotar 
medidas mediante acordos coletivos. Além disso, o contexto da implementação difere consoante as várias 
cidades e regiões. Os pré-requisitos geográficos, socioeconómicos e técnicos não são necessariamente 
transferíveis de uma situação para outra. Uma solução uniforme não parece desejável nem exequível. Ao 
invés, é necessária uma interface para os utentes compatível com outras aplicações, mas que respeite os 
contextos e a diversidade locais. Acresce que as exigências dos utentes são particularmente importantes. 
Tendo em conta que os utentes não são um grupo homogéneo de pessoas, os produtos devem ser 
desenvolvidos por forma a suprirem as necessidades de certos grupos visados. Pouco se sabe sobre os 
potenciais utilizadores finais, sobre os padrões de transporte desejados e o seu desenvolvimento, bem como 
sobre a forma de melhor integrar na vida dos utentes um sistema de emissão de bilhetes. Antes de ser criado 
um sistema de emissão de bilhetes, importa analisar se os utilizadores pretendem ou não uma mudança e, se 
for o caso, quais os contornos dessa mudança. É necessário aprofundar a investigação relativa aos efeitos dos 
sistemas de bilhetes integrados na transferência modal. Os bilhetes eletrónicos são apenas uma componente 
de um serviço de transportes públicos de alta qualidade: outros atributos devem igualmente ser considerados. 
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