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OBJETIVOS
• Concepção, modelação e simulação de um sistema de gestão de mobilidade de nova geração orientado às
necessidades de balanceamento em tempo real da procura e oferta de mobilidade da cidade;
• Configuração de uma rede social de objetos de mobilidade baseada no desenvolvimento de bicicletas interativas
que incorporam os conceitos de Internet of Things e de redes sociais de pessoas criando efeitos de comunidade
associados à mobilidade urbana;
• Criação e teste de novos conceitos de infraestrutura de mobilidade sensorizada e autosuficiente adaptada a novas
formas de mobilidade;
• Desenvolvimento de modelos de negócio, de serviço e de operação que permitam alavancar as capacidades de
sensorização IoT integrando multidevices;
• Criação de interfaces múltiplos com o utilizador, a cidade e os operadores da mobilidade, permitindo o
aparecimento de novos atores do ecossistema de mobilidade urbana com serviços diversificados;
• Criação de novas metodologias de caracterização da mobilidade na cidade com base em inputs de tempo real
(através de sondas móveis, fixas ou crowdsourcing), gerando relevantes indicadores de análise;
• Criação de ferramentas e indicadores para medição do bem-estar em cidades com base no processamento de
sinais cardíacos adquiridos de forma seamless na bicicleta.

ATIVIDADES
•Estudos preliminares
•Definição de especificações
•Desenvolvimento
•Construção de protótipos
•Testes e validação

