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Plano de Ação para a Mobilidade 
Urbana Sustentável (PAMUS) –
CENTRO2020

• Duplicação da rede ciclável (30 Km para 60km) 
• Investimento de 1,5 Milhões de Euros
• Enfoque nos percursos casa-trabalho e casa-escola

PIMT-RA – Plano Intermunicipal 
de Mobilidade e Transportes da 
Região de Aveiro

Plano de Mobilidade e 
Transportes do Município de 

Ílhavo
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Mobilidade
Reportagem SIC (2013)

• Gafanha da Nazaré: A cidade que mais usa a bicicleta em Portugal (INE)
• O consumo de combustível automóvel em Ílhavo por habitante é o 2º menor da CIM Aveiro
• Gafe Bike Lab: laboratório de experimentação
• Ílhavo tem a empresa que à data de hoje mais quadros de bicicleta faz em Portugal 



O Plano Estratégico do 
Município de Ílhavo

10 Eixos Estratégicos (20 anos)
• Cultura e Criatividade
• Economia + competitiva
• Ílhavo e o Porto de Aveiro
• Ílhavo Inclusivo
• Ílhavo Inteligente 
• Valorização Capital Humano 
• Mar e Ria
• Parque Central de Ílhavo
• Revitalização Urbana
• Turismo de Futuro
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Mobilidade Inteligente

• Projeto demonstrador de 
estacionamento inteligente

• Plataforma Aberta para o 
desenvolvimento e 
experimentação de Soluções 
para Mobilidade (PASMO)

• Sistema de gestão para 
aparcar/dispensar bicicletas



Com base nos requisitos da implementação, a 
arquitetura do sistema compreenderá 3 elementos 
operacionais principais:

Sensores de estacionamento: sensores magnéticos 
com comunicações sem-fios de baixo consumo e longo 
alcance (LPWAN), com autonomias de vários anos, 
instalados individualmente, por lugar de estacionamento;

Painéis informativos: painéis LED com comunicações 
sem fios (LPWAN) e atualização em tempo-real, para 
indicação aos condutores da disponibilidade de 
estacionamento numa determinada zona/rua;

Plataforma de gestão: plataforma Web para gestão e 
acompanhamento do funcionamento do sistema de 
forma remota e em tempo-real.

Estacionamento Inteligente: Praia da Barra
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MAPA DE INSTALAÇÃO:

300 – Sensores de estacionamento ao longo de toda a 
Avenida João Corte Real

100 – Sensores de estacionamento ao longo da parte 
reabilitada da Avenida Fernão Magalhães

5 – Painéis informativos (P)

4 – Gateways de comunicações

Sinalização vertical com display LED informativo.

Avenida João Corte Real e Fernão Magalhães e proposta de localização dos painéis informativos.

8



Plataforma Aberta para o 
desenvolvimento e experimentação de 
Soluções para Mobilidade (PASMO)

Conceção, implementação e disponibilização de uma 
plataforma de suporte a mobilidade inteligente, 
aberta a experimentação participativa de empresas 
que poderão efetivamente colaborar para testar 
(tecnologia) e validar (mercado) equipamentos, 
protocolos, processos, aplicações, standards e 
serviços.

Promotor: Instituto de Telecomunicações
Financiamento: CENTRO2020 
Localização infraestruturas piloto: Ílhavo 



Sistema de gestão para 
aparcar/dispensar bicicletas

Objetivo: Criação de um estacionamento eletrónico/ inteligente de bicicletas. 

Descrição: O protótipo desenvolvido tem componentes mecânica, eletrónica e de 
programação. Assim, o dispositivo de estacionamento permite fechar e libertar bicicletas 
mediante a introdução de uma login e de um pin de utilizadores que estão cadastrados 
no sistema de informação do Agrupamento de Escolas. 

Promotor: Professores e alunos da ES Gafanha da Nazaré

Candidatado à 14ª Edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho "Ciência na Escola"
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