Transportes, digitalização e
smart cities

Princípios chave

Princípios chave
• A digitalização das infraestruturas e cidades é uma tendência atual, que irá mudar e
revolucionar os modelos que se utilizam para gerir as infraestruturas urbanas, sejam estas
transporte, água, energia ou comunicações. Juntamente com a digitalização das infraestruturas
e o surgimento de smart cities, existe uma tendência mundial para aumentar o envolvimento do
setor privado no financiamento e gestão direta de infraestruturas urbanas e serviços públicos
(Rouhani et al., 2016, Iossa e Martimort, 2015; Roumboutsos, 2015).
• Os grandes investimentos em transportes, tais como sistemas de metro, ligações ferroviárias
suburbanas ou sistemas de autocarros rápidos, estão a ser desenvolvidos com um
envolvimento ativo do setor privado (Chen et al., 2016; Berechman et al., 2006; Fiorio et al.,
2013).
• O mesmo pode ser observado para sistemas de abastecimento de água e gestão de resíduos,
bem como para produção/distribuição de energia (Carpintero e Petersen, 2016, Kanakoudis e
Tsitsifli, 2014).

Princípios chave
• Ao mesmo tempo, têm vindo a surgir fatores de mudança críticos, tais como uma crescente
urbanização, assimetria do desenvolvimento económico em todo o mundo, os impactos das
mudanças climáticas e desastres naturais, bem como as mudanças sociais e políticas
(Henderson et al, 2017, Finger e Jaag, 2015). .
• Os bancos de desenvolvimento e os fundos multilaterais de ajuda ao desenvolvimento estão a
condicionar os seus investimentos com reformas que promovem os modelos de PPP e
concessões (Babatunde e Perera, 2017). Além disso, uma grande parcela dos seus
investimentos é direcionada a investimentos "inteligentes", iniciativas de financiamento que
devem ajudar a reduzir as emissões de carbono do setor de infraestrutura e/ou promover a sua
inovação tecnológica, o que, em última instância, ajudará a aumentar a eficácia e eficiência das
infraestruturas públicas (Klijn e Koppenjan, 2016).

Smart cities
• Embora o termo “smart city” tenha sido usado com frequência, o contexto e o conteúdo da
expressão variam significativamente (ver, por exemplo, Gibson et al., 1992, ou Barbosa, 2016,
Hayat, 2016).
• Outras utilizações menos abrangentes do termo "smart cities" referem-se a uma cidade ou
investimento que realiza uma ação para diminuir a pegada de carbono ou para aumentar a
resiliência a desastres naturais ou sociais. Muitas cidades, por todo o mundo, realizam
investimentos em "cidade inteligente" para melhorar o desempenho social, ambiental e/ou
económico (sustentabilidade geral). Um desses exemplos é a cidade de Shangai que, em 2011,
aprovou e implementou um plano chamado "Smart Shanghai" que envolveu ações específicas
em diversas áreas, tais como: registos de saúde, rastreabilidade de segurança alimentar, efaturas de eletricidade, água e gás (ARUP, 2014).
• O nível de inovação em cada "cidade inteligente" varia significativamente por todo o mundo, e o
que é "inteligente" numa cidade pode ser "business as usual" noutra. É necessário refinar o
significado da expressão.

Smart cities
• A segunda questão a abordar é uma análise geral da forma como as PPP foram utilizadas para
desenvolver investimentos em smart cities.
• Grande parte da inovação em smart cities está a ser realizada pelo setor privado, por exemplo,
através do desenvolvimento de software e hardware para incorporar na monitorização de
edifícios e infraestruturas capazes de recolher e processar big data, e novos materiais para
melhorar o desempenho energético, redes de energia inteligentes ou sistemas de informação
em tempo real na mobilidade (Vanolo, 2014).
• No entanto, não é expectável que o papel do setor privado seja meramente o de um fornecedor
de tecnologia, mas sim um parceiro ativo, capaz de fornecer conhecimento especializado de
financiamento e gerir, assumindo a responsabilidade (e o risco) de conduzir as infraestruturas e
serviços públicos urbanos para a "era inteligente" (Neirotti et al., 2014). Coloca-se, portanto, a
questão se é possível ter verdadeiras parcerias em projetos exploratórios de grande escala?).

Smart cities
Autor

Gibson et al. (1992)
Giffinger, et.al
(2007: 11)
Caragliu et al (2011)
Cohen (2012)
Boston Consulting
Group (2014)
Dameri and
Benevolo (2015)
Barbosa (2016)
Hayat (2016)

Definição

“Uma cidade inteligente é aquela que utiliza todos os recursos e tecnologia disponíveis de forma inteligente e
coordenada com o intuito de desenvolver centros urbanos que, uma vez integrados, são habitáveis e sustentáveis.”
“Uma cidade inteligente é uma cidade bem-sucedida, construída sobre uma combinação “inteligente” de dotações e
atividades de cidadãos autónomos, independentes e conscientes.”
As cidades são inteligentes "quando os investimentos em capital humano e social e em transporte (tradicional) e a
infraestrutura de comunicação moderna (TIC) alimentam o crescimento económico sustentável e uma qualidade de
vida elevada, com uma governação participativa inteligente"
“As cidades que utilizam as tecnologias de informação e comunicação para oferecer serviços aos seus cidadãos”
“As smart cities adotam serviços e conceitos inovadores para melhorar a sustentabilidade ambiental, a viabilidade
económica e o bem-estar dos cidadãos através da utilização de: 1 – Tecnologias com base nas TIC (por exemplo,
sensores e data analytics); 2 – Tecnologias inovadoras que não se fundamentam nas TIC (por exemplo, veículos de
baixas emissões), e; 3 – Conceitos de planeamento urbano (por exemplo, modelos para melhorar a sustentabilidade)”
“As smart cities procuram “utilizar tecnologia de ponta e tecnologia de informação e comunicação (TIC) especializada
para implementar condições de vida melhores nas grandes metrópoles, envolver os cidadãos na administração das
cidades e dar suporte ao desenvolvimento económico sustentável e à atratividade da cidade.”
"Integra as tecnologias digitais nos principais sistemas de infraestrutura da cidade, dependendo da infraestrutura da
Cidade Digital para construir edifícios inteligentes, sistemas de transporte, escolas, empresas, espaços públicos, serviços
públicos, etc., e integra-os em sistemas urbanos inteligentes.
Implementa sistemas urbanos inteligentes para apoiar o desenvolvimento socioeconómico, cultural e ecológico e
melhorar a qualidade de vida ".
“As smart cities têm como objetivo alcançar um desenvolvimento sustentável com uma qualidade de serviço melhorada
e água e ar limpos a um preço acessível para todos os cidadãos.”

Smart cities
• As várias definições encontradas de smart cities são distintas e têm âmbitos de aplicação
variados, mas existem características comuns, tanto explícitas como implícitas, que podem ser
resumidas da seguinte forma:
1) Investimento em tecnologia;
2) A tecnologia pode melhorar a qualidade de vida;
3) A tecnologia não é uma meta em si;
4) Conceito de sustentabilidade subjacente;
5) Necessidade de coordenação/integração.

Smart cities e infraestrutura
inteligente
• A discussão sobre smart cities é inseparável da discussão sobre infraestrutura inteligente,
embora os termos tenham sido frequentemente usados sem distinção. A maioria dos conceitos
e princípios das smart cities aplicam-se, na realidade, aos próprios sistemas de infraestrutura
(por exemplo, smart grids) que suportam atividades sociais e económicas urbanas.
• Para esclarecer a utilização dos termos, é importante estabelecer as semelhanças e diferenças
entre os mesmos. As smart cities incorporam não só o ambiente construído, mas também o
"software", ou seja, as empresas, start-ups, universidades e instituições tecnológicas e de
conhecimento que giram em torno das smart cities. Também inclui uma dimensão de
governação, bem como mecanismos de participação pública onde a tecnologia pode
desempenhar um papel importante, conforme foi discutido acima.
• O termo infraestrutura inteligente refere-se aos sistemas físicos de infraestrutura urbana de
suporte, tais como estradas, sistemas de água, caminhos-de-ferro, metros, etc. De facto, a
infraestrutura inteligente não está limitada aos ambientes urbanos, podendo também ser usada
em áreas rurais, menos urbanizadas.

Smart cities e infraestrutura
inteligente
• A gestão dos sistemas urbanos também evoluiu nas últimas décadas. Os cidadãos tornaram-se
mais conscientes, e as decisões políticas críticas em relação ao meio ambiente urbano estão
sujeitas a intensas discussões públicas. Os novos modelos de governança para transparência
e inclusão dos utilizadores diretos e indiretos e das partes interessadas, são normalmente
vistos como a norma e não como a exceção.

Smart cities e infraestrutura
inteligente
• A Royal Academy of Engineering (2012) alega que "a infraestrutura inteligente fornece os
dados para tomar decisões informadas" e que "a infraestrutura inteligente responde de forma
inteligente a mudanças no seu ambiente, incluindo exigências dos utilizadores e outras
infraestruturas, para alcançar um melhor desempenho”.
• Acrescenta ainda que "Também identifica um conjunto de requisitos, tais como: recolher dados
em tempo real acerca da utilização ou do desempenho; fornecer feedback que possa mudar os
comportamentos e/ou decisões do utilizador (por exemplo, sistemas de informações
inteligentes para condutores, ou contadores inteligentes, etc.); fornecer dados de desempenho
ao operador de forma a que a operação possa ser ajustada em tempo real (por exemplo,
decidir sobre quando aumentar o número de autocarros, com base num nível elevado de
utilização); fornecer dados aos reguladores para ajudar a monitorizar o nível de serviço e o
cumprimento da regulação aplicável, e; fornecer dados aos gestores de contratos para ajudar a
monitorizar a conformidade do contrato (Royal Academy of Engineering, 2012).

Smart cities e infraestrutura
inteligente
• Existem muitos eventos externos que afetam as infraestruturas, tais como:
• Tempestades e catástrofes naturais;
• Infraestruturas sobreutilizadas (por exemplo, engarrafamentos);
• Crise de financiamento (o que torna o financiamento mais caro e cria a necessidade de reduzir os custos de
manutenção);
• Aspetos legais e reguladores (alterações no quadro legal);
• Políticos (diferentes ciclos políticos afetam as infraestruturas de forma diferente).

• Para superar estes desafios, surgem as infraestruturas inteligentes quando os sistemas se
tornam capazes de aumentar a resiliência das cidades às alterações climáticas, aos ataques
terroristas ou simplesmente à alteração dos padrões urbanos e dos requisitos ambientais

Smart cities e infraestrutura
inteligente
• Dotar as infraestruturas de ”inteligência” tem impacto nos vários stakeholders
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• Para os operadores, a necessidade de obter mais informações sobre a sua infraestrutura está
relacionada com vários motivos:
• i) compreender a utilização da capacidade existente e, ajudar (quando aplicável) a planear os
serviços de forma mais eficaz;
• ii) obter mais informações sobre as condições dos ativos existentes, o que permite um
planeamento de manutenção mais eficaz e, assim, diminuir os custos globais do ciclo de vida e
aumentar a rentabilidade dos investimentos;
• iii) desenvolver ações-alvo que possam influenciar o comportamento do consumidor/utilizador,
tornando-o mais rentável.
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• Atualmente, os utilizadores são muito mais exigentes com a obtenção de informações em tempo real
de uma infraestrutura, de forma a que possam decidir e otimizar as suas escolhas pessoais. Isto é
particularmente relevante no setor de transporte, onde os utilizadores querem saber qual será a
duração do seu percurso conforme as condições de trânsito existentes, quais são as rotas alternativas
e qual será o custo da viagem. A infraestrutura também é relevante para o setor de energia, onde as
tarifas aplicáveis, que são potencialmente diferentes, podem levar a que os padrões de consumo
sejam economicamente mais racionais. O mesmo se aplica ao setor de água.
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• As entidades reguladoras precisam de mais dados para apoiar as suas atividades. Hoje, a
maior parte da regulação tem por base relatórios administrativos dos operadores e dos
utilizadores, o que torna o exercício da regulação um processo reativo. Para conseguir alcançar
uma regulação ativa, que seja capaz de influenciar e alterar comportamentos indesejáveis, os
reguladores têm de ter acesso a mais e melhores dados, bem como a modelos mais
sofisticados de análise de big data.
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• Seja o caso da nova linha de metro, ou o da atualização de um sistema de distribuição de
água, é necessário ter dados mais completos e fiáveis sobre os padrões existentes e as
condições dos ativos e, conseguir um planeamento mais informado dos investimentos em
infraestrutura, alterações regulatórias, ou qualquer nova ação governamental que possa
influenciar e melhorar a vida daqueles que dependem das infraestruturas (ou cidades).
• O simples exercício de realizar uma análise de custo-benefício seria significativamente
melhorado pela capacidade de ter dados em tempo real em relação à informação existente.

Smart cities e o setor dos transportes
• O setor dos transportes urbanos está finalmente a exibir sinais de uma atualização
tecnológica forte e rápida, após anos de inovação estagnada. Podemos dividir os
recentes desenvolvimentos em dois tipos:
i.
ii.

Inovações incrementais que proporcionam transportes mais eficientes, seguros e
confortáveis, mas não representam nenhuma disrupção significativa do sistema e;
Inovações estruturais - que reorganizam os modelos de negócio existentes.

Smart cities e o setor dos transportes
• Inovações incrementais
• As inovações incrementais incluem os desenvolvimentos feitos nos sistemas de emissão de
bilhetes, que eliminaram a necessidade de bilhetes físicos e permitiram avançar para a
compreensão da "mobility as a service" (Hensher, 2017). Outros tipos de avanços tecnológicos
emergentes estão relacionados com a tecnologia dos veículos. O nível de eficiência dos
veículos a diesel está a aumentar, mas está a atingir um máximo. Os operadores estão-se a
direcionar para outros tipos diferentes de tecnologia, tais como: gás natural comprimido (CNG);
veículos híbridos; hidrogénio e; veículos elétricos. A tecnologia que está a crescer mais rápido
é a CNG, já que os custos de aquisição e operação são semelhantes aos do diesel (com
custos de aquisição marginalmente mais altos, mas custos de operação marginalmente
menores). Para os veículos elétricos, os custos operacionais são muito menores, embora os
custos de aquisição sejam o dobro, e a autonomia é muito baixa (cerca de 50 km numa
operação urbana real). Outros tipos de inovações estão relacionados com o "software" para a
gestão de operações, seja para comboios, autocarros, elétricos, ou mesmo para o trânsito (com
painéis de informação dinâmicos de gestão de procura em tempo real).

Smart cities e o setor dos transportes
• Inovações estruturais
• As inovações estruturais são alterações na organização existente e no planeamento de
serviços de mobilidade. Os conceitos de "partilha" e "autónomo" são aplicáveis. Ficou claro que
um baixo nível médio de utilização em sistemas de transporte público (cerca de 30% da taxa de
ocupação geral) (ITF, 2015) só pode ser superado através de uma reformulação dos modelos
de negócios existentes. No entanto, muito recentemente, algumas investigações evidenciaram
o potencial de partilhar modelos, o que pode reduzir o número de veículos existente em até
95% (ITF, 2015).

PPP e Smart cities
• Abordagem tradicional do modelo de PPP
• O funcionamento do modelo tradicional de PPP foi já amplamente discutido nos capítulos
anteriores. O modelo de PPP tem tido por base um modelo relativamente estável. Para um
determinado projeto, o setor privado calcula o CAPEX e o OPEX necessários, o que é facilitado
pela existência, na maioria dos casos, de vários sistemas semelhantes, e também prevê receita
(ou usa as previsões fornecidas pelo Governo). Ao medir o nível de risco de um projeto (por
exemplo, país, projeto e risco financeiro), o modelo calcula o retorno esperado. Embora
extremamente complexo na prática, o modelo de PPP é relativamente simples em termos
conceptuais.
• A realidade mostrou que as PPP têm um valor de risco elevado, com perdas potencialmente
elevadas, especialmente quando se tem em consideração os efeitos negativos das
renegociações ex-post.

PPP e Smart cities
• Tipos de PPP em smart cities
• Uma análise geral dos principais avanços tecnológicos em cada setor revela a existência de
uma incorporação real de soluções tecnológicas nos sistemas atuais e uma crescente
preocupação em ter capacidade para melhorar o desempenho dos sistemas de infraestruturas.
Para ilustrar a forma como as PPP estão a ser usadas em diferentes níveis de inovação
tecnológica, ou não, podemos dividir em três classes para o desenvolvimento de PPP:
• PPP standard (“Business as usual”);
• PPP de inovação incremental e;
• PPP de inovação disruptiva.
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PPP e Smart cities
• PPP standard
• As PPP standard dizem respeito a projetos BOT típicos ou a concessões para a construção e
operação de sistemas. Estas envolvem geralmente contratos de longo prazo, superiores a 20
anos (e podem ser mais dependentes dos níveis de investimento) e também envolvem um
nível significativo de financiamento pelo setor privado.

• PPP de inovação incremental
• As PPP de inovação incremental são as PPP que são desenvolvidas para subsistemas
parciais, como sistemas de emissão de bilhetes, ou a operação de redes elétricas. Tratam-se
de atualizações tecnológicas de sistemas existentes, que não representam uma reestruturação
da espinha dorsal do sistema, nem oferecem uma abordagem disruptiva. O objetivo das PPP
de inovação incremental é atualizar um serviço, manter os modelos de negócio e a estrutura
existentes. As PPP de inovação disruptiva criam melhorias disruptivas, ao construir novos
modelos de negócios e restruturar completamente as estruturas de mobilidade existentes.
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PPP e Smart cities
• PPP de inovação disruptiva
• As PPP de inovação disruptiva criam melhorias disruptivas, ao construir novos modelos de
negócios e restruturar completamente as estruturas de mobilidade existentes.

PPP e Smart cities
PPP STANDARD (“BUSINESS-AS-USUAL”)
PPP da Linha 1 do Metro de Hohhot (30 anos; Mongólia; 20MEuros; 2016)
Contrato de concessão de 30 anos para a construção, operação e manutenção do
projeto. 21.97 km com 19 estações.
Objetivo: libertar a pressão do trânsito urbano, melhorar a qualidade dos transportes
para os residentes, aumentar a velocidade média das viagens, e melhorar a
performance ambiental.
Novos contratos de autocarros (2 a 10 anos; Singapura; 4 BnEuros; 2016)
Em 2014, a Autoridade dos Transportes Terrestes (LTA) introduziu um novo modelo de
contratos de autocarros para conseguir dar uma melhor resposta aos utilizadores e às
necessidades comunitárias. A LTA possui os ativos (veículos, depósitos, etc.) e arrendaos ao operador e, os operadores gerem o sistema e recebem uma taxa fixa. A LTA é
responsável pelo planeamento de rotas e serviços. O processo incluiu 11 pacotes
diferentes. Os três primeiros incluíram contratos de 5 anos e mais 2 anos extra para
bom desempenho; os nove restantes têm contratos de 2 a 10 anos.
New Railway BOT (2016)
Caminho-de-ferro Norte-Sul, Projeto da Linha do Sul (34 anos; 3.5 bnEuros Filipinas;
2015)
O caminho-de-ferro Norte-Sul é um novo projeto ferroviário de 650 km, lançado em
2015, que liga o metro de Manila (a região da capital) com a cidade de Legaspi (capital
da província de Albay). O contrato envolve a conceção, construção, financiamento,
operação e manutenção do sistema. O contrato tem uma duração de 34 anos.

PPP DE INOVAÇÃO
INCREMENTAL

Sistema eletrónico de emissão de bilhetes em
Atenas (12 anos; Atenas; 70MEuros; 2016)
A Organização de Transportes Urbanos de
Atenas criou um contrato de PPP para
implementar um sistema integrado de
cobrança de tarifas automáticas (sistema
eletrónico de emissão de bilhetes). O contrato
inclui o financiamento, conceção, instalação,
suporte de operações, manutenção e gestão
técnica do sistema. O contrato é de 12 anos e o
operador será remunerado através de um
mecanismo de pagamento associado à
qualidade dos serviços prestados. O custo total
do projeto é de 70 MEur.

PPP DE INOVAÇÃO
DISRUPTIVA

Mobilidade partilhada na
Virgínia (Virgínia; 2017)
O Estado da Virgínia anunciou
recentemente uma parceria
público-privada inovadora para
a investigação e teste de
veículos
autónomos
em
estradas de trânsito elevado
em Washington, DC. O objetivo
principal do projeto é testar o
asfalto num conjunto de
autoestradas
altamente
utilizadas, ao integrar várias
tecnologias, como informações
de trânsito em tempo real e
(150 conectividade do veículo.

Operação de autocarros elétricos
autocarros; Bengaluru Índia; 2015)
A
Bangalore
Metropolitan
Transport
Corporation (BMTC) decidiu aumentar a frota
de autocarros em 150 novos veículos
totalmente elétricos. Este é o maior aumento
de veículos elétricos na Índia.

Mobility as a service (MaaS)
O setor privado surge como
fornecedor de tecnologia, sem
risco comercial significativo.

PPP e Smart cities
Modelos legais e institucionais
Modelos de negócio
Perceção pública

Estruturamento da parceria

Envolvimento das entidades reguladoras
Questões de privacidade

Abordagem PPP standard
Contratual.
Modelos de negócio bem estabelecidos e
testados.
Os utilizadores potenciais estão familiarizados
com os serviços.
Previsão das receitas e custos para determinar o
retorno de investimento adequado. O conjunto de
estudos de caso existentes permite fazer um
análise comparativa sobre os níveis de retorno.

Definir um regime regulatório claro e previsível
durante a vigência do contrato.
Relativamente reduzida a moderada.

Abordagem PPP “nova”
Parceria colaborativa
(Empresas de capital misto/empresas semipúblicas).
Modelos exploratórios e pouco testados num contexto
de negócio real.
Os serviços são desconhecidos para a maioria dos
potenciais utilizadores.
Abordagem flexível. Se utilizar uma abordagem
tradicional para definir o retorno sobre o investimento
tiver por base o nível de risco, o resultado será um
prémio de alto risco, o que pode prejudicar a aceitação
da utilização de PPP. Isto é particularmente relevante
num contexto de crescente preocupação com níveis
elevados de retorno para as PPP tradicionais.
Estabelecer um regime regulatório flexível, pelo qual o
regulador tem de adotar uma abordagem dinâmica às
mudanças no quadro regulatório, de forma a acomodar
incertezas imprevistas.
Elevada a muito elevada.

PPP e Smart cities
Planeamento

Produção
Avaliação do risco

Procura

Financiamento

Legislação e
Regulação

Abordagem PPP standard
Reduzido.
A autoridade pública estabelece à priori o nível de serviço e
os mecanismos para alterar o serviço contratado.
Baixo a moderado.
O risco de produção nas PPP standard é moderado ou
reduzido, dada a elevada experiência nas operações de
metro, ferrovias ou autocarros, o que diminui a incerteza.
O risco pode aumentar quando se trata de novos tipos de
veículos como os elétricos ou os de hidrogénio.
Moderado a elevado.
O risco de procura nas PPP é moderado a elevado, já que
há níveis existentes de utilização que podem ser utilizados
para prever a procura futura. Em projetos de PPP
greenfield, o risco pode ser elevado, porque não há à priori
dados históricos, pelo que as previsões têm por base
modelos matemáticos.

Abordagem PPP “nova”
Bastante elevado.
O modelo é totalmente flexível, o que dificulta o
planeamento típico dos modelos.
Bastante elevado.
Tendo em conta que a tecnologia utilizada é nova e muito
pouco testada num contexto de negócio real, esta pode
representar um risco significativo.

Muito elevado.
Comparado com as PPP tradicionais, o risco de procura é
muito elevado, já que o serviço é estruturado de forma
diferente. Os modelos matemáticos utilizados para rede de
metros standard ou para sistemas ferroviários têm sido
aprimorados com as experiências passadas. Para os novos
modelos de mobilidade, a experiência real é menor ou
inexistente, o que aumenta a incerteza da procura.
Moderado.
Muito elevado.
O risco de financiamento é moderado, porque há um fluxo O risco de financiamento é mutio elevado, porque há um
de caixa relativamente previsível.
fluxo de caixa com elevada incerteza.
Baixo.
Muito elevado.
A maioria dos quadros reguladores estão estabelecidos, e O caso da Uber é um bom exemplo do quão elevado pode
apesar de qualquer ajustamento comum aos modelos ser o risco regulatório para novos modelos de negócio.
regulatórios, os operadores têm ambiente regulador muito
estável.

PPP e Smart cities
Modelos de contratação

Abordagem PPP standard
Abertura de concursos púbicos típicos com base em 2
principais critérios: i) economicamente mais vantajoso, e; ii)
menor preço.
As leis dos contratos públicos estabelecem geralmente o
preço, ou uma combinação do preço e qualidade para a
adjudicação de contratos. Com um estabelecimento prévio
do nível de serviço, torna-se relativamente simples prever
os custos e receitas, e ajuda a preparar o melhor preço final
do concurso.

Abordagem PPP “nova”
Desconhecido
A procura de parceiros para PPP inovadoras não é claro, e
não há diretrizes específicas ou melhores práticas para
adotar, no que diz respeito aos termos a usar nos modelos
que as autoridades públicas podem usar para selecionar o
melhor. As leis europeias de aquisição autorizam o
estabelecimento de “parcerias inovadoras”, que são
concebidas para o desenvolvimento destes modelos,
apesar da estrutura prática destas aquisições ainda ser
muito confusa.

A digitalização no setor
rodoviário

