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O que é o Satelise®?

O percurso GPS é registado de 

forma contínua e as transações 

são geradas quando o utilizador 

entra ou sai de uma das 

mencionadas zonas de 

portagem virtual (polígonos)

Trata-se de uma solução 

tecnológica para pagamento 

de portagens através de uma 

plataforma baseada no 

geoposicionamento do 

telemóvel do utilizador, que 

deve instalar uma app no 

móvel

Em vez de pórticos

físicos de portagem, 

são utilizados pórticos 

virtuais, em forma de 

polígonos georreferenciados. 
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APP Satelise®

É uma aplicação para smartphone que pode ser facilmente 

descarregada na App Store ou na Google Store.

Um único utilizador pode ter vários veículos associados à 

mesma conta e ter várias contas dependentes, ligadas a 

esses veículos.

Nesta versão para testes, o utilizador tem de ativar a aplicação 

antes de cada viagem para que possa registar os pórticos por 

onde o utilizador viaja.
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VANTAGENS

Possibilidade de transformar 

qualquer tipo de estrada numa 

“Smart Road”, através da 

aplicação de tecnologia do século 

XXI em infraestruturas do século 

XX. 

Requisitos de infraestrutura muito 

reduzidos para implementação de 

cobrança de portagens ou cobrança 

por utilização em eixos rodoviários já 

construídos ou em construção.

Da mesma forma, o Satelise ® apresenta 

maior eficiência em termos de custo do 

que outros sistemas de cobrança de 

Portagens, dado que apenas existem 

custos de investimento e manutenção 

para a plataforma tecnológica, sendo os 

custos de infraestrutura física 

extremamente reduzidos. 

TRANSFORMAÇÃO INFRAESTRUTURA MÍNIMA EFICIÊNCIA
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VANTAGENS

Permite uma implementação 

muito rápida do sistema, ao não 

depender da distribuição de OBUs. 

Do ponto de vista do utilizador, 

não exige aquisição ou instalação 

de nenhum dispositivo no veículo. 

Permite a cobrança na totalidade ou apenas 

numa parte de uma dada rede rodoviária, 

permitindo em todo momento uma ampliação 

ou modificação dos lanços portajados. 

Implementação de qualquer regime de cobrança 

em tempo quase real (descontos, cobrança por 

km, preços variáveis, etc.)

Inclui um módulo para 

comunicação com os utentes em 

tempo real, através dos sistemas 

de alertas dos telemóveis.

IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA

E EFICAZ

FLEXIBILIDADE/

ESCALABILIDADE

COMUNICAÇÃO 

COM UTENTES

7



OBJETIVOS PILOTO

1. Demostrar a viabilidade técnica do Satelise® como meio de pagamento de portagens baseado em geoposicionamento

GPS/Galileo.

2. Demostrar, através do exemplo da operadora Vialivre, que apenas seriam requeridos ajustes mínimos nos sistemas de

Back Office existentes nas atuais operadoras MLFF para passarem a aceitar Satelise ® como nova Entidade de

Cobrança de Portagem.

3. Fazer testes de ciclo comercial completo, demostrando a simplicidade de integração do pagamento por Satelise ® no

ciclo de cobrança vigente em Portugal (simulações feitas na ótica da cobrança secundária)

4. Realizar um estudo de marketing de alcance limitado, para analisar o comportamento dos utilizadores potenciais da

plataforma (métodos de pagamento preferenciais, proveniência desde outras modalidades de pagamento, frequência

da faturação, etc).
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CRONOGRAMA PILOTO

JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

Desenvolvimentos 
Satelise ® 

Adaptações Back 

Office VL

~Testes Integrados

Fase Demo

Fase 

Friends&Family

Fase Comercial 

(Utilizadores 

Externos)

Final e Conclusões

Captação de 

Utilizadores

2019 2020 2021
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ESQUEMA TÉCNICO

Descarregar app  e 
criar conta

Satelise®

CRM
Satelise®

CORE
Back Office 
Operadora

Iniciar 
app/viagem

PÓRTICO VIRTUAL A PÓRTICO VIRTUAL B

Enforcement:

- Fixo (pórticos)

- Unidades móveis

(desenvolvimento

futuro)

TRX OK

TRX  nª matrícula?

Matrícula XTRX 2

Pórtico B

Matrícula X

TRX 1

Pórtico A

Matrícula X

Passarela

Pagamentos

TRX KO
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CONCLUSÕES

Apesar da situação de pandemia, desde

junho de 2020 temos registado mais de

30.000 descargas da app e neste momento

sabemos que está instalada em mais de

9000 dispositivos.

Neste momento temos 200 utilizadores

registados e que usam a app com

regularidade. Por enquanto não se tem

detetado nenhuma falha técnica de

relevância, o que dá ideia da enorme

fiabilidade da plataforma.

Dadas as circunstâncias, o lançamento das

distintas fases do piloto tem sido

acompanhado por campanhas inteiramente

virtuais, em redes sociais, com um sucesso

bastante elevado: mais de 145.000 clicks em

Facebook e Google, o que demostra um

apetite real do mercado por este tipo de apps

de pagamento de portagens.

A integração do Satelise ® como uma nova

ECP no sistema Back Office da operadora

(Vialivre) não tem demostrado nenhuma

dificuldade técnica, tendo-se utilizado um

interface análogo ao que disponibilizam as

ECPs existentes na atualidade.

Os testes de ciclo

comercial completo em

condições técnicas e

comerciais reais (não

simuladas) demostram

que o Satelise ® é uma

solução viável e madura,

com potencial para entrar

no mercado Português e

Europeu.
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Muito obrigado!

Alguma pergunta?


