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2.ª Conferência de Mobilidade Urbana: Gestão Inteligente e Competitividade

Siemens debate mobilidade sustentável
e mostra parquímetro “verde” já em operação
A Siemens esteve presente hoje na 2.ª Conferência de Mobilidade Urbana: Gestão
Inteligente e Competitividade, que decorre no Museu da Carris, em Alcântara. Frederico
Rauter, Special Projects Manager, da Divisão da Siemens Mobility, apresentou o tema
“Mobilidade Sustentável: ao nosso alcance?” no âmbito do painel “Mobilidade como
factor de competitividade e inovação dos territórios urbanos”.

Além de abordar a crescente importância das cidades no contexto mundial, a Siemens
partilhou alguns casos de sucesso a nível europeu, em estudo ou já implementados, que
demonstram que investimentos inteligentes e modelos de negócio bem estruturados
podem ser a solução para enfrentar a crise sem estagnar o desenvolvimento urbano
A empresa aproveitou ainda a ocasião para apresentar no “Espaço para Mostra de
Soluções e Produtos” o Sitraffic EPOS, a versão com carregador para veículos
eléctricos do Sitraffic Siccuro, o parquímetro que a Siemens instalou recentemente 17
unidades em Vilamoura (Algarve).

Estes parquímetros foram recentemente instalados nas imediações da Marina de
Vilamoura e têm como missão assegurar a rotatividade do estacionamento junto a um
dos principais pontos de encontro do Algarve.

A base tecnológica dos parquímetros instalados permite que venham a ser optimizados
para poderem integrar a funcionalidade de carregamento de veículos eléctricos,
evitando-se assim uma duplicação de investimentos. Recorde-se que o modelo instalado

na vila algarvia utiliza baterias de lítio em vez das convencionais baterias de chumbo e
pode funcionar a energia solar através de um painel que lhe confere autonomia
energética e que lhe permite funcionar ininterruptamente,

Altamente robusto, protegido contra vandalismo, dotado de uma interface de simples
utilização e software avançado, o Sitraffic Sicuro permite uma gestão centralizada
através de operação remota por GPRS, a partir de um centro de controlo, que possibilita
um vasto conjunto de funcionalidades inovadoras como mudança de tarifário,
identificação de operadores, análise estatística de receitas e receção de alertas, entre
outras.

2ª Conferência Mobilidade Urbana
A 2ª Conferência Mobilidade Urbana: Gestão Inteligente e Competitividade é o espaço
de discussão estratégias e soluções para uma gestão eficiente da mobilidade nos tempos
actuais, em tempo de crise e depois de crise, e onde são apresentadas e debatidas pelos
grandes especialistas, decisores, técnicos e empresas que, a nível nacional e
internacional trabalham no sector desenvolvendo soluções para uma estrutura de
transportes mais forte e mais organizada nas cidades.

O Livro Branco dos Transportes 2050, onde estão delineadas as directrizes europeias
para a mobilidade nas cidades nos próximos anos, foi o tema de abertura.
Mais informações sobre a 2ª Conferência Mobilidade Urbana disponíveis aqui.
A divisão Mobility (Berlim, Alemanha) é fornecedora líder internacional de soluções de transporte e logística. Com a sua
abordagem “Complete Mobility”, a divisão está focada na ligação de vários modelos de transporte, de forma a assegurar o transporte
eficiente de pessoas e bens. O conceito “Complete Mobility” combina os conhecimentos da empresa em sistemas de controlo de
operação para ferrovia e em sistemas de controlo de tráfego para rodovia com soluções para logística aeroportuária, automação
postal, fornecimento de potência de tracção e material circulante para transportes públicos, serviço regional e de via princi pal,
sistemas chave-na-mão, bem como diversos serviços orientados para o futuro. Com cerca de 24.000 colaboradores em todo o
mundo, a Siemens Mobility alcançou vendas de 6.5 mil milhões de euros em 2010 (terminou a 30 de Setembro).
www.siemens.com/mobility

Sobre a Siemens S.A.
A Siemens está em Portugal há mais de 105 anos, sendo líder no fornecimento de soluções de engenharia nos sectores de Indústr ia,
Energia e Saúde. Com cerca de 2000 colaboradores, duas unidades de produção e numerosas parcerias com o meio académico, a
empresa desempenha um papel activo no desenvolvimento económico do país. A Siemens Portugal detém centros de competência

mundiais para actividades como produção de energia, transmissão e distribuição, terminais aeroportuários modulares, sistemas de
tratamento de bagagens, contabilidade, Recursos Humanos, serviços financeiros e Governance.
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