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NOTÍCIAS APCAP
PORTUGAL MOBI SUMMIT DESTACA MOBILIDADE E TRANSIÇÃO CLIMÁTICA
EVENTO DECORREU NO FIM DE SETEMBRO

Realizou-se nos dias 28 e 29 de setembro a
maior cimeira portuguesa de mobilidade, a qual
teve lugar no Auditório Jerónimo Martins, nas
excelentes instalações da NOVA SBE em
Carcavelos.
Os temas das diferentes formas de mobilidade
desde leves a pesadas, assim como a transição
climática e os seus desafios, nomeadamente as
novas formas de energia, nomeadamente as
energias ditas verdes ou renováveis, utilizadas
na propulsão dos diversos meios de transporte.

PAINEL NO PORTUGAL MOBI SUMMIT

Na abertura marcou presença o Ministro do Ambiente e da Ação Climática Duarte Cordeiro,
tendo ainda havido comunicações dos Presidentes dos Municípios de Lisboa e Cascais e ainda
dos CEO da Brisa, EDP, Altice, Fidelidade e da Global Media.

NOTÍCIAS APCAP
Em termos de sessões e destacando-se as temáticas que se inserem no âmbito de atividade dos
associados da APCAP as sessões sobre o futuro das infraestruturas de carregamento,
nomeadamente os carregadores rápidos em autoestrada, os carregadores pop-up de baixo
impacto, os carregamentos sem fios e as estradas elétricas.

ANTÓNIO PIRES DE LIMA - CEO BRISA

PAINEL NO PORTUGAL MOBI SUMMIT

Nesta sessão a Brisa Concessão Rodoviária participou com Henrique Oliveira, Diretor de
Projetos Especiais num painel que contou com o CEO da Mobi.E Luis Barroso e com Pedro
Vinagre Administrador da EDP Comercial.
Destaque também para a sessão sobre a segurança rodoviária num novo ecossistema de
mobilidade, atenta as preocupações que a estagnação da descida de sinistralidade que se
verificou em Portugal após a forte redução de investimentos vultuosos na rede viária
nacional, a qual contou mais uma vez com a presença da Brisa, através do seu
administrador executivo Manuel Melo Ramos e com o Presidente da ANSR Rui Ribeiro, além
de Marcelo Sousa da seguradora Fidelidade.
A qualidade do evento justifica o seu epíteto de maior evento português de mobilidade,
restando aguardar pelo evento de 2023 para as últimas novidades do mercado de veículos,
soluções de mobilidade e de energia que marcarão o nosso setor nesta década.

APP SOS DISPONÍVEL PARA ASSOCIADOS APCAP
ARMIS ITS COM A CONCEÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

Esta aplicação disponível para smartphones permitirá
chamar auxílio nos Centros de Controle de Tráfego
que funcionam em permanência nas concessionárias
tornando os postes SOS das vias redundantes, uma vez
que não obrigarão aos clientes desta rede de mais de
3200km de vias concessionadas a deslocar-se aos
referidos postes SOS, o que no caso de avarias ou
mesmo acidentes significará uma maior rapidez de
operação dos meios de assistência e socorro.
A APP terá ainda a vantagem de ligar diretamente ao
centro de controle da concessionária da via, sem que
o cliente tenha de identificar a concessionária em
questão, uma vez que a deteção da localização é
feita de forma totalmente automática desde que os
smartphones tenham o sistema de localização ativado.

NOTÍCIAS APCAP

SEGURANÇA RODOVIÁRIA VERÃO 2022
NORSCUT PARTICIPOU UMA VEZ MAIS EM PARCERIA COM A CAP MAGELLAN
CAP MAGELLAN é maior associação de jovens lusodescendentes de França que, desde 2002,
organiza uma campanha de Segurança Rodoviária, no período de Verão, intitulada "Sécur'été".
A 20ªedição da campanha teve o lema “Vamos Salvar Vidas” e contou com campanhas em
diversas áreas de serviço em França, ao longo do percurso França – Portugal mais utilizado pelos
emigrantes e culminou com uma ação de sensibilização nos dias 30 e 31 de julho, em 3 fronteiras
portuguesas: Vilar Formoso, Valença e Vila Verde da Raia (A24).

A equipa de Vila Verde da Raia esteve na praça EasyToll da A24, localizada junto à fronteira.
Para além dos alertas relativamente ao efeito da fadiga nas viagens longas, foram dados
conselhos relativamente ao respeito pelos limites de velocidade e ainda sobre os cuidados a ter
para evitar incêndios florestais.
Nesta acção de sensibilização foram distribuídos panfletos da autoestrada A24 com indicações
de segurança relativas à circulação no Túnel de Castro Daire.

No âmbito do programa de desenvolvimento e sustentabilidade da Concessão: Inov@24, foram
ainda distribuídos lápis-semente (lápis que podem ser plantados no final da sua vida útil como
instrumentos de escrita) e sacos ecológicos.
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CONFERÊNCIA ANUAL ESRI - ASCENDI PREMIADA NOS SAG AWARD 2022
Todos os anos a Esri Inc. distingue, no seu evento anual, os projetos que a nível internacional
mais se destacaram devido ao seu carácter inovador. Este ano o programa de transformação
digital OMC (Operação, Manutenção e Conservação), na sua componente de ArcGIS da ESRI, foi
distinguido pelo seu caráter inovador, na conferência que se realizou em San Diego.
Numa era digital, a Ascendi ajustou a sua estratégia empresarial aos novos desafios dando
início a um programa de transformação digital OMC (Operação, Manutenção e
Conservação), baseado numa arquitetura alicerçada num ecossistema integrado de
sistemas, que partilham sinergias através da introdução de novas tecnologias e partilha de
informação.
A Ascendi deu os primeiros passos neste
complexo processo de transformação digital,
ao
desenvolver
o
SustIMS
(Sustainable
Infrastructure Management System).
Um sistema que se tem assumido como uma
solução eficiente e integrada, fundamental
para a gestão de todos os tipos de
infraestruturas rodoviárias.
Sendo a informação geográfica uma dimensão
crítica para a gestão dos ativos rodoviários,
integramos no nosso roadmap a mudança do
sistema informação geográfica para a nova
solução ArcGIS da ESRI.

ASCENDI VENCE PRÉMIO NOS ESTADOS UNIDOS

O objetivo passa por ter agilidade e facilidade na evolução da solução e disponibilização de
informação em dispositivos móveis. O que numa primeira fase aparentava ser um enorme desafio
técnico, rapidamente se revelou como um ponto decisivo na nossa estratégia, visto que,
suportados nesta integração, têm sido desenvolvidos diversos projetos/aplicações dedicadas,
que têm permitido a Ascendi passar de uma operação maioritariamente baseada em papel, para
uma operação totalmente integrada em plataforma digitais.
Veja aqui o vídeo The Digital Operation in Ascendi - https://youtu.be/Jr5y25GAHLw

PONTE VASCO DA GAMA RECEBE MEIA E MINI MARATONAS NO DIA 9 DE OUTUBRO
Os trabalhos de substituição de quatro tirantes
na Ponte Vasco da Gama foram concluídos com
grande sucesso, tendo terminado cerca de um
mês antes da data prevista (início de
novembro) sem quaisquer incidentes.
A Ponte encontra-se, por isso, nas melhores
condições para receber as cerca de 16 mil
pessoas que se inscreveram para as Meia e Mini
maratonas, e que vão ter a oportunidade de
atravessar a Ponte Vasco da Gama a pé.
A edição de 2022 realiza-se no próximo
domingo, dia 9 de outubro, e a circulação
rodoviária vai estar condicionada.

ACOMPANHE-NOS
NO UNIVERSO DIGITAL
www.linkedin.com/company/apcap/
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https://tinyurl.com/y5j3rv3w

ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO!
Estamos ao dispor para responder a todas as suas questões.
Segunda a Sexta: 9h00 às 17h00
Sábado e Domingo: Encerrado

Praça Nuno
Rodrigues dos Santos,7
1600-171 Lisboa

apcap@apcap.pt

+351 217 248 940

