
 

Moovit mapeia o transporte público de 
Guimarães em parceria com estudantes da 

Universidade do Minho

 
 

● Este é a primeira edição do programa Moovit University em Portugal 
● Foram lançadas edições com êxito em países como Brasil, Estados Unidos,           

México e Israel 
● Com parceria, estudantes, moradores e visitantes terão acesso a informações          

completas sobre transporte público na região 
 
Lisboa, 29 de maio de 2020 - O Moovit, empresa líder de soluções de Mobilidade como                
Serviço (MaaS) e aplicação de mobilidade urbana mais usada no mundo, e a             
Universidade do Minho -sob a direção do professor Professor Henrique Santos- serão            
parceiros no mapeamento do transporte público em Guimarães e outras partes do norte             
de Portugal. Com a parceria, toda a população da região será beneficiada com             
informações sobre suas as opções de transporte coletivo. 

http://www.moovit.com/


 
 
O trabalho conjunto, realizada por meio do LabSecIoT@DSI-UMinho, powered by          
Digitalsign, terá início na sexta-feira, 29 de maio, quando 50 estudantes da            
Universidade participarão de um webinar com o Moovit. Os alunos serão apresentados            
à criação de dados para formar um cheiro GTFS (General Transit Feed Specication),             
utilizado em aplicações de navegação, por meio do Transit Data Manager do Moovit.             
Serão mapeadas ou revistas informações sobre 40 linhas de autocarro na região. 
 
“Esta é a primeira ação do projeto Moovit University em Portugal, após atividades bem              
sucedidas no Brasil, Estados Unidos, Israel e outros países. Em iniciativas como essa,             
o Moovit se une aos universitários para trazer benefícios a toda a comunidade”, diz              
Manuel Molés, gerente de parcerias do Moovit 
 
O webinar será apresentado por equipa do Moovit, e por um dos seus embaixadores,              
Raúl Campos, designado para o Porto e Região Norte de Portugal. Os embaixadores             
representam os Mooviters, comunidade de editores locais do Moovit. Atualmente, são           
685 mil Mooviters em 142 países, responsáveis pelo mapeamento de 77% das cidades             
disponíveis na aplicação.  
 
Sobre o Moovit 
Moovit, uma empresa Intel, é o líder global de Mobilidade como Serviço (MaaS), e o               
aplicativo de mobilidade urbana mais utilizado do mundo. Mais de 800 milhões de             
usuários usam o Moovit gratuitamente para circular em mais de 3,2 mil cidades de 102               
países. Para empresas e governos, o Moovit oferece as suas soluções MaaS voltadas             
para operações e análise de dados, com comprovada eficiência em reduzir           
congestionamentos, aumentar o número de passageiros, e ampliar a eficiência e           
utilização dos serviços. 
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Manuel Moles Gerente de Parcerías 
manuel.moles@moovit.com 
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