ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Polos Geradores
MOVIMENTO INTELIGENTE

A TIS suporta todo o
processo de planificação e
implementação das
medidas de gestão de
fluxos intensos de
veículos e de pessoas.

Grandes geradores são espaços como centros
comerciais, recintos desportivos e de
espetáculos e grandes eventos.
A facilidade de acesso dos visitantes e clientes a
estes geradores é determinante na imagem de
sucesso do evento, envolvendo a articulação de
um número significativo de entidades cujos
últimos objetivos operacionais nem sempre são
coincidentes, e implica a consideração de um
conjunto de intervenção.

ALGUMAS QUESTÕES FUNDAMENTAIS:
Como gerir os
fluxos na
proximidade do
evento e como
encaminhar de
forma eficiente os
diferentes tipos de
viaturas para as
diferentes bolsas
relativas ao
estacionamento?

Como gerir os
condicionamentos
de tráfego de
exceção?

Quais as condições
necessárias para
que os
espetadores e
visitantes optem
por serviços de
transporte
organizado em
detrimento da
viatura própria?

Qual a informação
que deve ser
disponibilizada ao
público sobre as
melhores
alternativas de
acesso ao evento,
nos diversos
modos de
transporte?

Como aproveitar
os diferentes
canais de
comunicação
disponível ao
público antes da
viagem e no
local?

Qual a avaliação
efetuada pelos
visitantes e quais
os pontos críticos a
eliminar?
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selecionada
da TIS


Planos de
Mobilidade Lisboa,
Oeiras, Cascais,
Funchal



Estudos de tráfego,
sinalização e
estacionamento
para grandes
geradores



Gestão da procura
no acesso à Expo 98



Centro Integrado de
Gestão de Visitantes
da Cova da Iria,
Santuário de Fátima

PRINCIPAIS VANTAGENS E BENEFÍCIOS:
Promotor

Visitantes

Promover a imagem da
organização

Redução do tempo perdido

Gerir os recursos humanos
no terreno de forma mais
racional

Melhor orientação e
encaminhamento dos
veículos e pessoas

Melhor gestão e
dimensionamento dos
espaços afetos à
acessibilidade

Aumento da qualidade
percebida em termos de
organização do evento

Aumento da Segurança

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: vasco.colaco@tis.pt | diogo.jardim@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 cartografia, formação e comercialização de
software, relativos a sistemas de transportes e sua inserção territorial e ambiental. A sua oferta inclui Engenharia de Tráfe go, Planeamento Urbano e Regional, Transportes
Coletivos, Mobilidade Sustentável, Energia e Ambiente, Logística, Economia de Transportes, Regulação e Políticas e Inovação.

