frente

horários e ligações
com dados em tempo real

Inovador em Portugal, o lisboa.MOVE-ME permite
saber horários, ligações, pontos de interesse
e melhores percursos. Tudo em tempo real
e de uma maneira rápida, cómoda e eficaz.

Como ter acesso?
O sistema MOVE-ME está disponível para
ambiente Android e iPhone e pode ser
descarregado diretamente nas lojas on-line
ou através do endereço lisboa.move-me.mobi.
Caso não disponha de telemóvel, não se
preocupe, qualquer utilizador pode aceder
ao serviço e beneficiar das vantagens desta
aplicação através do acesso à internet.

A sua opinião é
importante para nós
Para continuamente disponibilizarmos um serviço
que esteja de acordo com as suas expectativas,
não deixe de colaborar com este projeto.
Faça-nos chegar a sua opinião através
do e-mail civitas@opt.pt.

Quais as vantagens
do lisboa.MOVE-ME?
Tudo o que sempre quis saber sobre os seus
percursos na cidade de Lisboa de forma intuitiva,
gratuita e na palma da sua mão. Ao utilizar
o lisboa.MOVE-ME beneficia de informações
atualizadas sobre as próximas partidas, a partir
do local onde se encontra (ou através de outra
localização que indique), tempos de espera
associados e localização das paragens e principais
pontos de interesse que estão ao seu alcance.
A aplicação também permite construir, em tempo
real, rotas e planear viagens através da descrição
de pontos de passagem definidos pelo utilizador
e que, interligados, originam uma rota à sua escolha.
Planeie as suas viagens para qualquer local
da cidade e descubra as vantagens de viajar nos
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É uma aplicação móvel gratuita que oferece
o acesso a um conjunto diversificado e completo
de informação sobre os transportes públicos
disponíveis em Lisboa.

O sistema MOVE-ME foi desenvolvido no âmbito
do projeto CIVITAS Elan, pela empresa OPT Optimização e Planeamento de Transportes, S.A.,
com a colaboração de diversos operadores
de transporte das cidades do Porto e de Lisboa.
Foi inicialmente implementado na cidade
do Porto, tendo sido distinguido em 2012
com o prémio de Inovação Tecnológica.
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