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Vilamoura já tem 
gestão do tráfego 
inteligente
O projeto de «Gestão e Infor-
mação de Tráfego» tem por ob-
jetivo principal «descongestio-
nar as principais vias de trân-
sito de acesso ao centro de Vi-
lamoura, reduzir emissões de 
CO2, reduzir o nível de ruído 
e encurtar o tempo de altera-
ção de planos de sinais», expli-
cou Miguel Rodrigues, diretor 
de Sistemas de Controlo Inte-
ligente de Tráfego da Siemens 
Portugal, ao «barlavento». «A 
plataforma recolhe dados de 
tráfego em tempo real e, em 
função do comportamento do 
trânsito, permite atuar sobre 
os semáforos para influenciar 
a evolução dos fluxos», explica.

A deteção «baseia-se num 
emissor que combina tecnolo-
gia de radar e eletromagnetis-
mo para detetar a presença de 
veículos. Comunica por wire-
less com o controlador remoto 
e permite reduzir ao mínimo o 
tempo de sinal verde atribuí-
do a uma via, quando nela não 

se encontra qualquer veículo». 
A Siemens estima que é possí-
vel alcançar reduções de 70 a 
80 por cento no tempo neces-
sário para alterar planos de si-
nais, face a equipamentos con-
vencionais.

O sistema, já a funcio-
nar em Vilamoura, «demo-
rou cerca de um ano a desen-
volver e está em produção há 
dois, e está utilização desde ju-
nho de 2016», refere. Faz par-
te do «Sitraffic smartGuard», 
o maior interface de controlo 
de tráfego do mundo, alojado 
na cloud da Siemens. Tem liga-
dos a si 7500 semáforos, 100 
parques de estacionamento, 
12 mil detetores e sensores de 
tráfego e 167 cidades».

Em Vilamoura, permitiu, 
logo no arranque, «duplicar o 
débito de tráfego por interse-
ção e ajustar as temporizações 
mais adequadas ao período do 
ano e hora do dia».

Para já está concluída a pri-

Sara Alves  |  sara.alves@barlavento.pt meira de três fases que contem-
plam «a renovação da sinaliza-
ção, a recolha de informação 
de tráfego (incluindo tempo 
de viagem para pontos estra-
tégicos de Vilamoura) e apre-
sentação de informação aos 
condutores e público em ge-
ral», adianta Miguel Rodrigues.

«Fora dos picos do verão, 
passou-se de 12 para 27 veícu-
los por ciclo, ou seja, tempo de 
verde a verde – portanto, au-
mentou o débito da via em 540 
veículos por hora», explica.

Fátima Catarina, presiden-
te da Inframoura, está «mui-
to satisfeita por ter seleciona-
do a Siemens como parceiro 
tecnológico» e confia «que as 
soluções instaladas vão ajudar 
a melhorar a fluidez do trânsito 
em Vilamoura, reduzir a polui-
ção e aumentar a segurança».  

«A empresa propõe ainda 
a adoção de bicicletas eletri-
camente assistidas e de auto-
carros elétricos no serviço ur-
bano». No entanto, «não está 
definido nenhum calendário, 

sendo que os desenvolvimen-
tos recentes na estratégia para 
a região poderão viabilizar a 
concretização destas medi-
das», admite a responsável.

Miguel Rodrigues


