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 TRANSPORTES EM GOIÁS  
  

SSP LANÇA PROGRAMA DE SEGURANÇA EM TERMINAIS DE ÔNIBUS 
 A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP) lançou em abril o programa Mais 
Segurança, com uma série de medidas de curto e médio prazo. Entre as principais medidas, estão a 
criação do Batalhão do Terminal e o Viagem mais Segura que vai ampliar a presença policial nos 
terminais de ônibus da Região Metropolitana de Goiânia, a promoção de 500 policiais e o concurso 
público para 100 delegados. 
>>Mais informações 
  

GOVERNO DE GOIÁS INOVA NA PAVIMENTAÇÃO DA GO-070 
O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), inova na 
pavimentação da GO-070 com a utilização do asfalto-borracha. Este novo revestimento asfáltico é 
utilizado pela Agência na reconstrução de 14,5 quilômetros da pista antiga da GO-070, que vem sendo 
duplicada entre o trevo de acesso a Mossâmedes e a Cidade de Goiás. 

>>Mais informações 
 

REDUZIDO VALOR DO PEDÁGIO NA BR-050 
A Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. - MGO Rodovias informou que a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela regulação e fiscalização do contrato de 
concessão da BR-050/GO/MG, aprovou a 3ª Revisão Ordinária, a 7ª Revisão Extraordinária e o 
Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio. Dessa forma, a tarifa básica de pedágio da praça Ipameri passa 
de R$ 7,00 para R$ 6,80; na praça Campo Alegre Goiás, o pedágio passa de R$ 7,60 para R$ 7,30. 

>>Mais informações  
 

DF NÃO CONSEGUE AVANÇAR OBRAS DE BRT E VLT 
Uma das áreas que mais tem itens não executados pelo governo do Distrito Federal é a da mobilidade. 
Promessas como a criação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) - que interligaria regiões do Sol 
Nascente, Ceilândia, Taguatinga - e a expansão do BRT Expresso - previsto para ligar o Plano Piloto a 
Sobradinho e Planaltina - nem saíram do papel. O VLT de Brasília constava da Matriz de 
Responsabilidade assinada em 2010 pelo Governo do Distrito Federal para a Copa de 2014.  
>>Mais informações 
 

PREFEITURA REGULAMENTA MOTOTAXÍMETRO EM GOIÂNIA 
 A prefeitura de Goiânia regulamentou em abril o uso do taxímetro pelos mototáxis da capital. O 
decreto, além de tornar obrigatório o uso do novo equipamento, também estabelece os preços a serem 
cobrados na prestação deste serviço ao cidadão. A bandeira inicial será de R$ 3 reais, não haverá a 
bandeira dois, portanto, o serviço trabalhará com bandeira única. O quilômetro rodado terá custo de 
R$ 1,44 e a hora parada R$ 17,80. É determinado também o prazo de 90 dias para que os equipamentos 
sejam instalados. 
>>Mais informações  
 

DF: PROJETO DA LDO PARA 2019 PREVÊ INVESTIMENTOS EM DOIS 

CORREDORES DE ÔNIBUS 
O texto preliminar do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2019, divulgado pelo 
Governo de Brasília, revelou quais são as metas e prioridades do Executivo. Na área da mobilidade, está 
previsto a implantação de 14 km de corredor exclusivo de ônibus no Eixo Oeste, e num trecho de 5,2 
km entre os Balões do Torto e do Colorado no Eixo Norte. Além disto, a proposta inclui ampliação e 
duplicação de rodovias, e recuperação de pontes, viadutos e passarelas.  
>>Mais informações  
  

  

  
  

https://diariodegoias.com.br/cidades/106135-ssp-lanca-programa-de-seguranca-em-terminais-de-onibus
https://diariodegoias.com.br/cidades/106430-governo-de-goias-inova-na-pavimentacao-da-go-070
https://diariodegoias.com.br/cidades/106430-governo-de-goias-inova-na-pavimentacao-da-go-070
https://diariodegoias.com.br/cidades/105119-reduzido-valor-do-pedagio-na-br-050
https://diariodegoias.com.br/cidades/105119-reduzido-valor-do-pedagio-na-br-050
http://www.mobilize.org.br/noticias/10892/df-nao-consegue-avancar-obras-de-de-brt-e-vlt.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10892/df-nao-consegue-avancar-obras-de-de-brt-e-vlt.html
https://diariodoestadogo.com.br/prefeitura-regulamenta-mototaximetro-em-goiania-33865/
https://diariodoestadogo.com.br/prefeitura-regulamenta-mototaximetro-em-goiania-33865/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/projeto-de-lei-cria-o-taxigo-aplicativo-de-transporte-para-taxistas-de-goiania-117680/
http://www.pensemobilidade.com.br/2018/04/df-projeto-da-ldo-de-2019-preve.html
http://www.pensemobilidade.com.br/2018/04/df-projeto-da-ldo-de-2019-preve.html
http://www.seplag.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Texto_Preliminar_PLDO_2019_PDF.pdf
http://www.pensemobilidade.com.br/2018/04/df-projeto-da-ldo-de-2019-preve.html
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/marconi-vai-entregar-duplicacao-da-go-070-que-liga-goiania-cidade-de-goias-em-abril-117086/
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 APARECIDA DE GOIÂNIA GANHA SEIS NOVAS LINHAS E A IMPLANTA RMTC 

MUNICIPAL 
Aparecida de Goiânia contará com seis novas linhas de transporte coletivo e um braço da Rede 
Metropolitana de Transportes Coletivo (RMTC), que se chamará RMTC Aparecida. O lançamento 
aconteceu em maio e visa expandir a rota do transporte coletivo inter-bairros dentro do município. 
Apesar de ganhar o nome da cidade, a gerência continuará sendo feita em Goiânia e que a cidade 
continua inserida dentro do consórcio que gere o transporte coletivo de toda a Região Metropolitana. 
>>Mais informações 
  

COM ALTA DO DIESEL, PASSAGEM DE ÔNIBUS NA GRANDE GOIÂNIA PODE 

CHEGAR A R$ 4,30 
A Redemob Consórcio destacou em comunicado que o crescente aumento do preço do diesel 
que,  somente de janeiro a maio de 2018 chegou a 11% em média, pode levar a um reajuste da tarifa do 
transporte coletivo em Goiânia. Segundo o comunicado, a Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos informou aos associados que o reajuste do preço dos combustíveis pode levar o 
reajuste do valor da tarifa de transporte público coletivo em todo Brasil, incluindo a Região 
Metropolitana de Goiânia. 
>>Mais informações 
 

GOVERNADOR DE GOIÁS DETERMINA REDUÇÃO DA PAUTA DO ICMS SOBRE 

GASOLINA, ETANOL E GÁS DE COZINHA 
O governador José Eliton determinou em maio à redução da pauta do ICMS da gasolina, do etanol e do 
gás de cozinha em reunião com a equipe econômica, na tentativa de colaborar para a redução dos preços 
dos combustíveis cobrados dos consumidores goianos. O governador também já havia determinado a 

redução da pauta do ICMS sobre o diesel. 
>>Mais informações  
 

ANTT PROPÕE MUDANÇAS NO TRANSPORTE PÚBLICO DO ENTORNO DO DF 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) preparou um Plano de Outorga, que prevê 
intensa participação do transporte público da capital do país. Pela proposta, os ônibus em operação nas 
cidades vizinhas ao DF pegam os passageiros em Goiás e os largam nos terminais brasilienses mais 
próximos ao município. Em seguida, os usuários são distribuídos para os seus destinos com os veículos 
do DF. Dessa forma, acabaria o fluxo até pontos centrais, como a Rodoviária do Plano Piloto. O projeto 
depende de aval do Ministério dos Transportes. 
 >>Mais informações 
 

PRESIDENTE DO SINDIPOSTO EXPLICA DESABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS EM GOIÂNIA 
De acordo com Márcio Andrade, nunca houve um momento como esse de desabastecimento em que 
cidades importantes ficaram quase totalmente desabastecidas. "Em Goiás, nós tivemos uma situação 
privilegiada em Goiânia, nós não sofremos tanto. Houve uma crise nos últimos três dias, mas não 
ficamos totalmente desabastecidos. No interior, alguns municípios ficaram com zero de estoque".  
>>Mais informações  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

https://www.emaisgoias.com.br/aparecida-de-goiania-ganha-seis-novas-linhas-e-a-implantacao-de-uma-sub-companhia-da-rmtc/
https://www.emaisgoias.com.br/aparecida-de-goiania-ganha-seis-novas-linhas-e-a-implantacao-de-uma-sub-companhia-da-rmtc/
https://www.emaisgoias.com.br/com-alta-do-diesel-passagem-de-onibus-na-grande-goiania-pode-chegar-a-r-430/
https://www.emaisgoias.com.br/com-alta-do-diesel-passagem-de-onibus-na-grande-goiania-pode-chegar-a-r-430/
https://diariodegoias.com.br/diario-de-goias/108472-jose-eliton-determina-reducao-da-pauta-do-icms-sobre-gasolina-etanol-e-gas-de-cozinha
https://diariodegoias.com.br/diario-de-goias/108472-jose-eliton-determina-reducao-da-pauta-do-icms-sobre-gasolina-etanol-e-gas-de-cozinha
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/05/14/interna_cidadesdf,680425/mudancas-no-transporte-publico-do-entorno-do-df.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/05/14/interna_cidadesdf,680425/mudancas-no-transporte-publico-do-entorno-do-df.shtml
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/marconi-vai-entregar-duplicacao-da-go-070-que-liga-goiania-cidade-de-goias-em-abril-117086/
https://diariodegoias.com.br/cidades/108461-presidente-do-sindiposto-explica-desabastecimento-de-combustiveis-em-goiania
https://diariodegoias.com.br/cidades/108461-presidente-do-sindiposto-explica-desabastecimento-de-combustiveis-em-goiania


 

  

 

 

BRASIL GANHOU APENAS 30 KM DE TRILHOS URBANOS EM 2017 
Os números fazem parte do Balanço do Setor Metroferroviário 2017/2018, divulgado em abril 
pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), que mostra 
que a  rede de transporte de passageiros sobre trilhos do Brasil cresceu 30,2 km em 2017. O 
crescimento, ainda que modesto, se deu pela inauguração de duas novas linhas e a extensão de outras 
três, ampliando 24 estações de atendimento à população brasileira.  
 >> Mais informações  

 

 FROTA DE ÔNIBUS CAI NO PAÍS E ESTÁ MAIS VELHA, DIZ ESTUDO DO 

SINDIPEÇAS 
O Brasil está com menos ônibus em circulação e estes veículos estão mais velhos. É o que mostra um 
estudo realizado pelo Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores) sobre a frota circulante de 2017. Os dados foram divulgados neste mês de abril de 2018. 

De acordo com o levantamento do sindicato, em 2017 o Brasil tinha em circulação 382.260 ônibus, 
número 0,9% menor que os 385.623 que compunham a frota circulante de 2016. 

>>Mais informações 
 

ESTUDO MAPEIA OS ACIDENTES COM BICICLETA EM LONDRINA (PR) 
 Aproximadamente 2.400 acidentes com ciclistas foram registrados no período de 2006 a 2016 em 
Londrina (PR), apontam dados do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma).  A informação 
foi levantada para o trabalho de conclusão de curso do geógrafo Matheus Oliveira Martins da Silva, 
recém-formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Intitulada "Bicicleta e espaço urbano: 
a realidade das ciclovias e ciclofaixas como equipamentos de mobilidade urbana na cidade de 
Londrina/PR", a pesquisa fez um mapeamento dos principais locais desses acidentes e propôs um 
projeto de conexão entre as ciclovias e ciclofaixas da cidade para garantir a segurança dos ciclistas. 

 >> Mais informações  

 

DENATRAN SUSPENDE OBRIGATORIEDADE DA INSPEÇÃO VEICULAR 
O Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) suspendeu, por tempo indeterminado, a Resolução 
nº 716/2017, do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que tornaria obrigatória a inspeção técnica 
veicular para renovação do licenciamento anual. A decisão foi publicada em abril no Diário Oficial da 
União. A chamada Inspeção Técnica Veicular seria exigida no processo de renovação do licenciamento 
e obtenção do Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) e estava prevista para entrar 
em vigor até o final de 2019. 

>> Mais informações  
  

TRÂNSITO PIORA NAS CIDADES, COM OS APLICATIVOS DO TIPO UBER 
Concorrentes diretos das companhias de táxi, os aplicativos de mobilidade por demanda rapidamente 
se popularizaram no país, ao simplificar a forma de locomoção pelas cidades. Mas, se trouxe facilidades, 
trouxe também consequências negativas para o trânsito, tanto aqui como noutros países. Nos EUA, por 
exemplo, o ex-chefe do Departamento de Transportes de Nova York, Bruce Schaller, pesquisou dados 
da NYC Taxi & Limousine entre 2013 e 2017, e notou que as viagens na cidade aumentaram em 15%, 
calculando um acréscimo de 960 milhões de quilômetros na distância percorrida por carros de passeio 
no intervalo de três anos.  

>> Mais informações 

 

  

 
  

TRANSPORTES NO BRASIL  
 

http://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/balanco-do-setor-metroferroviario-20172018.pdf
http://anptrilhos.org.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-03/camara-aprova-regulamentacao-de-servicos-de-transporte-com-aplicativos
http://www.mobilize.org.br/noticias/10922/brasil-ganhou-apenas-30-km-de-trilhos-urbanos-em-2017.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-03/camara-aprova-regulamentacao-de-servicos-de-transporte-com-aplicativos
http://www.mobilize.org.br/noticias/10916/frota-de-onibus-cai-no-pais-e-esta-mais-velha-diz-estudo-do-sindipecas.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10916/frota-de-onibus-cai-no-pais-e-esta-mais-velha-diz-estudo-do-sindipecas.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10916/frota-de-onibus-cai-no-pais-e-esta-mais-velha-diz-estudo-do-sindipecas.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10916/frota-de-onibus-cai-no-pais-e-esta-mais-velha-diz-estudo-do-sindipecas.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10916/frota-de-onibus-cai-no-pais-e-esta-mais-velha-diz-estudo-do-sindipecas.html
http://jrscomunicacao.com/2018/03/27/seguro-para-transporte-de-carga-tem-valor-ate-40-mais-caro/
http://www.mobilize.org.br/noticias/10928/estudo-mapeia-os-acidentes-com-bicicleta-em-londrina-pr.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10883/prefeitura-de-florianopolis-lanca-manual-de-desenho-das-calcadas.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10903/denatran-suspende-obrigatoriedade-da-inspecao-veicular.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10883/prefeitura-de-florianopolis-lanca-manual-de-desenho-das-calcadas.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10901/transito-piora-nas-cidades-com-os-aplicativos-do-tipo-uber.html


  

 

  

TEMER SANCIONA LEI DA REONERAÇÃO E VETA ISENÇÃO DO PIS/COFINS 
O presidente Michel Temer sancionou em maio a proposta que prevê a reoneração da folha de 
pagamento de setores da economia.No texto final, após aprovação do senado, Temer vetou o trecho que 
zera o PIS/Cofins do óleo diesel até o fim do ano. A sanção com o veto foi publicada em edição extra do 
“Diário Oficial da União”. 
>>Mais informações  
 

CRISE DOS CAMINHONEIROS EXPÕE DEPENDÊNCIA DE ÚNICO MEIO DE 

TRANSPORTE 
Ao longo das últimas semanas de maio, o medo de que faltassem alimentos, combustíveis e transporte 
público tirou o sossego de parte da população, alterando a rotina das cidades e afetando diversos 
setores. Com milhares de caminhões carregados parados ao longo das rodovias, ficou evidente a 
dependência do país em relação ao transporte rodoviário. Dependência essa que revelam outros graves 
problemas estruturais, como a falta de um plano de contingência que evite a asfixia da atividade 
produtiva e impeça o apagão logístico ante uma greve de caminhoneiros. 
>>Mais informações  
 

DURANTE GREVE DOS CAMINHONEIROS, POLUIÇÃO NA CAPITAL PAULISTA 

CAI PELA METADE 
 A greve dos caminhoneiros, que entra no décimo dia nesta quarta-feira, 30 de maio, causou diversos 
impactos negativos em vários setores, principalmente na área de transportes. Contudo, na capital 
paulista houve um ponto positivo: a poluição do ar foi reduzida em 50%. Os dados foram divulgados 
pelo diretor do IEA-USP (Instituto de Estudos Avançados), Paulo Saldiva que comparou os dados 
relativos aos índices de monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (N2O) e partículas inaláveis 
na atmosfera. Os três índices estão diretamente ligados à liberação da queima de combustíveis. 
>>Mais informações  
 

BRASIL PRECISA DOBRAR INVESTIMENTO POR 25 ANOS PARA TER 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE COM 'MÍNIMO DE QUALIDADE' 
O cálculo, feito pela consultoria Oliver Wyman e parte de um estudo divulgado em maio, compara o 
Brasil com seus vizinhos na América Latina e com seus pares emergentes, como Índia e China. Para ter 
um padrão de serviços básicos semelhante ao desses países, o investimento precisaria saltar da média 
anual de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) registrada entre 2001 e 2016 para 4% do PIB por um 
quarto de século. No caso dos transportes, a conta inclui a necessidade de investimentos em ferrovias, 
um caminho para reduzir a dependência do país de rodovias e de diminuir sua vulnerabilidade em 
momentos como o atual, quando a categoria dos caminhoneiros decide entrar em greve. 
>>Mais informações  
 

GOVERNO TEM CARTEIRA DE R$ 70 BILHÕES PARA LICITAR EM 

TRANSPORTES 
Um conjunto de projetos com investimentos estimados em R$ 70 bilhões na área de transportes deverá 
ter seus editais ou consultas públicas lançados nos próximos meses, segundo o ministro dos 
Transportes, Valter Casimiro Silveira. Os destaques são projetos ferroviários, como as concessões da 
ferrovia Norte-Sul e da ferrovia de Integração Leste-Oeste, e a renovação de cinco contratos de 
concessionárias que serão prorrogados em contrapartida a investimentos de R$ 16 bilhões na malha. 
Isso poderá melhorar o escoamento das cargas e reduzir a dependência de rodovias.  
>>Mais informações  
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https://diariodotransporte.com.br/2018/05/31/temer-sanciona-lei-da-reoneracao-e-veta-isencao-do-pis-cofins/
https://diariodotransporte.com.br/2018/05/31/temer-sanciona-lei-da-reoneracao-e-veta-isencao-do-pis-cofins/
https://diariodotransporte.com.br/2018/05/31/temer-sanciona-lei-da-reoneracao-e-veta-isencao-do-pis-cofins/
https://diariodotransporte.com.br/2018/05/31/temer-sanciona-lei-da-reoneracao-e-veta-isencao-do-pis-cofins/
https://diariodotransporte.com.br/2018/05/31/temer-sanciona-lei-da-reoneracao-e-veta-isencao-do-pis-cofins/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-05/crise-dos-caminhoneiros-expoe-dependencia-de-unico-meio-de-transporte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-05/crise-dos-caminhoneiros-expoe-dependencia-de-unico-meio-de-transporte
https://diariodotransporte.com.br/2018/05/30/durante-greve-dos-caminhoneiros-poluicao-na-capital-paulista-cai-pela-metade/
https://diariodotransporte.com.br/2018/05/30/durante-greve-dos-caminhoneiros-poluicao-na-capital-paulista-cai-pela-metade/
https://diariodotransporte.com.br/2018/05/30/durante-greve-dos-caminhoneiros-poluicao-na-capital-paulista-cai-pela-metade/
https://diariodotransporte.com.br/2018/05/30/durante-greve-dos-caminhoneiros-poluicao-na-capital-paulista-cai-pela-metade/
https://diariodotransporte.com.br/2018/05/30/durante-greve-dos-caminhoneiros-poluicao-na-capital-paulista-cai-pela-metade/
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-44244018
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-44244018
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-44244018
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-44244018
http://www.brasil.gov.br/editoria/infraestrutura/2018/05/governo-tem-carteira-de-r-70-bilhoes-para-licitar-em-transportes/
http://www.brasil.gov.br/editoria/infraestrutura/2018/05/governo-tem-carteira-de-r-70-bilhoes-para-licitar-em-transportes/
http://www.brasil.gov.br/editoria/infraestrutura/2018/05/governo-tem-carteira-de-r-70-bilhoes-para-licitar-em-transportes
http://www.brasil.gov.br/editoria/infraestrutura/2018/05/governo-tem-carteira-de-r-70-bilhoes-para-licitar-em-transportes


TRANSPORTES NO MUNDO  
 

NA HOLANDA, UMA PASSARELA QUE SE MOVE CONFORME A MARÉ 
Na cidade costeira de Den Helder, na Holanda, um projeto de instalação pretende fortalecer a conexão 
entre a terra e o mar por meio de um novo ícone urbano, batizado de "SeaSaw". Trata-se de uma 
plataforma mirante equilibrada sobre a área de amortecimento de inundações da cidade.  
>> Mais informações  

BUENOS AIRES VAI COBRAR PEDÁGIO NO CENTRO HISTÓRICO 

Buenos Aires é a primeira cidade na América Latina, e das poucas no mundo, a adotar a política de 
cobrança de taxa para a circulação de veículos. A partir de agora, a prefeitura cobrará pelo acesso dos 
que insistem em usar o carro no centro histórico (chamado Microcentro) da capital e no bairro de Retiro 
entre 11h e 16h. A prefeitura de Buenos Aires espera reduzir o trânsito de veículos em 50%, o que 
significa 35 mil carros na área de 70 quadras e dois quilômetros quadrados que conta com importantes 
marcos da cidade como a Casa Rosada, a Praça e a Avenida de Mayo, a catedral e a Calle Florida, 
importante área comercial e turística.  
>> Mais informações  
  

GREVE EM PORTUGAL: SEM SERVIÇOS MÍNIMOS NOS COMBOIOS 
Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) cumpriram greve em abril, sem que haja serviços 
mínimos para os comboios de passageiros. A IP queria serviços mínimos correspondentes a 25% do 
número de composições habituais de transporte de passageiros, mas o tribunal arbitral entendeu não 
decretar face à curta duração da greve e por haver transportes alternativos. 
>> Mais informações  
  

VISEU VAI TER O PRIMEIRO TRANSPORTE PÚBLICO AUTÓNOMO E ELÉTRICO 

Viseu acaba de anunciar que vai ter o primeiro transporte público totalmente autónomo e 100% elétrico 
a circular nas ruas da cidade já em 2019. O anúncio foi feito em abril, no Portugal Smart Cities Summit 
na FIL, onde também se apresentou um protótipo do veículo. O transporte elétrico com nove metros de 
comprimento está a ser desenvolvido em parceria entre a cidade de Viseu e a Tula, uma empresa de 
tecnologias de Coimbra.  
>> Mais informações  
 

BYD ENTREGARÁ 8 ÔNIBUS ELÉTRICOS PARA CIDADE DA PROVÍNCIA DE 

BARCELONA 

Em abril a empresa assinou com a TUSGSAL, um operador de transporte público da Catalunha, um 
contrato para a entrega de oito ônibus da BYD de 12 metros e 100% elétricos. Os veículos irão para 
Badalona, na província de Barcelona, e comporão a primeira frota de ônibus 100% elétricos da cidade. 
A previsão é que os ônibus sejam entregues no início de 2019 e, logo em seguida, já entrem em operação. 
 >> Mais informações  

 

METRÔ DE NY ESTÁ TÃO ATRASADO QUE PESSOAS ACABAM CHEGANDO 

MAIS CEDO 

Os atrasos e as falhas – trens avariados, sinais de mau funcionamento, passageiros enjoados e incêndios 

nos trilhos – são registrados extensivamente, mas ninguém (talvez sem surpresa) mantém estatísticas 

das ocasiões em que o metrô é pontual. 

 >> Mais informações  
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CHINA COMEÇA A EXPERIMENTAR TRANSPORTE PÚBLICO SEM MOTORISTA 

Metrô, bonde e ônibus universitário são alguns exemplos de transportes sem motorista que estão sendo 
testados em várias cidades da China, que tem governos empenhados em transformar suas cidades e 
fazer do país um líder da direção autônoma. Da mesma forma que grandes empresas como o Baidu e o 
Grupo Alibaba estão investindo no desenvolvimento dos veículos sem motorista, prefeituras estão 
apostando no desenvolvimento do transporte público autônomo e são constantes as suas tentativas em 
promovê-lo. 

  >> Mais informações 

NASA AVANÇA RUMO À MOBILIDADE URBANA AÉREA DO FUTURO7 

A agência espacial norte-americana NASA vem anunciando desde o final de 2017 que está 
comprometida em explorar o conceito da mobilidade aérea urbana (UAM, na sigla em inglês), em 
serviços controlados por pilotos desde o solo, e que priorizam o aumento das operações autônomas. 
Para manter seu papel preponderante na indústria da aeronáutica, agora com o desenvolvimento de 
inovações que estimulam a mobilidade aérea, a Nasa deixou à disposição deste projeto quatro de seus 
centros de pesquisa, localizados na Califórnia, Ohio e Virgínia. Nesses centros tecnológicos abrigará 
diversos projetos e identificará como melhor atuar, dentro de critérios que priorizem a segurança, a 
redução de ruído e outras fontes poluidoras. 

  >> Mais informações 

BILHETE ÚNICO DE LONDRES TEM 'CHEQUE ESPECIAL’ E RECARREGA 

SOZINHO 

Se o saldo do bilhete único acaba, o passageiro do transporte público londrino não fica na mão. Neste 
caso, o cartão de pagamento Oyster dá direito a mais uma viagem, a ser descontada do valor da próxima 
recarga. Funciona como um cheque especial, mas sem juros. Oyster pode ser usado para custear as 
viagens de ônibus, trens e metrô e tem outras vantagens, como uma recarga automática: sempre que o 
saldo fica abaixo de 10 libras (cerca de R$ 50), o sistema repõe o valor com mais 20 ou 40 libras, via 
débito em conta ou do cartão de crédito. 

  >> Mais informações 

ALSTOM E PARCEIROS LANÇAM A ALIANÇA DE DESCABONIZAÇÃO DE 

TRANSPORTE 

 A Alstom e empresas, cidades e países parceiros se reuniram em Leipzig, na Alemanha, para o 
lançamento oficial da Aliança de Descarbornização de Transporte (ADT), uma aliança que tem o 
objetivo de catalisar a descarbonização no setor de transporte. O evento faz parte do Fórum 
Internacional do Transporte (FOT), que aconteceu em maio. Na aliança, a Alstom se une a outras 
empresas-membro fundadoras CEiiA, EDP, ITAIPU Binacional, Michelin e PTV. Os países-membro da 
ADT são Costa Rica, Finlândia, França, Luxemburgo, Holanda e Portugal, com as cidades-membro de 
Curitiba (Brasil), Roterdã (Holanda), Lisboa (Portugal) e Frente Atlântica Porto-Gaia-Matosinhos 
(Portugal). 

 >> Mais informações 
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