OFERTA TIS
PARA MUNICÍPIOS
MOVIMENTO INTELIGENTE

Transporte
Público

Transporte
Escolar

Transporte
Flexível

» Definição da rede
» Avaliação de custos
» Apoio à concessão
» Indicadores

» Definição da rede
» Redução de custos
» Apoio à
contratualização dos
operadores

» Definição da rede
» Sistemas de gestão
» Apoio à contratação
de operadores

SINERGIAS

Tráfego

Rede Pedonal

» Hierarquia da Rede
» Solução de
problemas
» Semaforização
» Estudos de Ruído

» Definição de percursos e sinalética
» Tipo de Materiais
» Acessibilidade para
todos

Estacionamento

Rede Ciclável

» Regulamento
» Plano Global
» Definição de Bolsas
» Tarifários
» Apoio à concessão

» Lógicas de oferta
» Definição de redes e
parqueamento
» Soluções construtivas
e tipos de materiais

Logística Urbana
» Regulamento de
cargas e descargas
» Estacionamento
» Novas técnicas
» Novas Tecnologias

Documentos Estratégicos
» PDM (Acessibilidade e Transportes; Mobilidade)
» Plano de Mobilidade e Transportes
» Plano de Acessibilidade para Todos

A TIS tem um
conjunto muito
diversificado de
produtos para
oferecer aos
Municípios.

Estes produtos
podem
desenvolver-se
a diferentes
escalas,
isoladamente
ou em
conjunto.

OFERTA TIS
PARA
MUNICÍPIOS
A TIS adapta-se a
diferentes tipos
de colaboração,
usando as
ferramentas mais
adequadas e
transferindo o
conhecimento
Tipos de Colaboração:
» Avença, através de uma bolsa de horas para
solução de pequenos problemas
» Soluções pontuais, com análise e propostas
para problemas específicos e localizados
» Estudos temáticos, territorialmente
contidos em zonas ou concelhos
» Estudos abrangentes, envolvendo diversos
temas, potenciando sinergias
» Planos, envolvendo diagnóstico, cenarização,
propostas, orçamentação e monitorização

Do Município para a CIM:
» Tratamento de territórios contíguos
» Alargar escalas
» Aproveitar sinergias

CIM

Instrumental:

(apoio ao desenvolvimento,
» Para análises de rede viária de pequena dimensão: PTV VISTRO
venda e formação)
» Para análises de redes viária e de transporte coletivo: PTV VISUM
» Para micro simulação (cruzamentos, novos sistemas de transportes, peões, etc.): PTV VISSIM
» Para análises geográficas: GEOMEDIA (Intergraph)

Precisa de apoio nesta área?
Confie nos mais de 20 anos de experiência da TIS a criar soluções sustentáveis, integradas
e all-in-one na área de mobilidade e transportes
O seu contacto na TIS: susana.castelo.pt |faustino.gomes@tis.pt

Portugal - Av. Marquês de Tomar 35, 6ºDto, 1050-153 Lisboa | T +351 21 3504400
Brasil - R. Gilberto Studart, 728, 2º, 60190-750 Fortaleza | T +55 8 532 492 903
Brasil - R. da Consolação, Nº 2904, 01416-000 Cerqueira César São Paulo

global@tis.pt |global@tis.br.com | www.tis.pt | www.tis.br.com
A TIS é uma consultora na área de mobilidade e transportes focada na elaboração e produção de estudos, pareceres, projetos e ca rtografia, formação e comercialização de
software, relativos a sistemas de transportes e sua inserção territorial e ambiental. A sua oferta inclui Engenharia de Tráfego, Planeamento Urbano e Regional, Transportes
Coletivos, Mobilidade Sustentável, Energia e Ambiente, Logística, Economia de Transportes, Regulação e Políticas e Inovação.

