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Carpooling

• Modalidade de transporte incluída nos modos de transporte 

partilhado não individual;

• Consiste em partilhar um veículo motorizado, quando 

pessoas se juntam numa mesma deslocação;

• Um meio de reduzir os custos associados às viagens em TIM.

Instituto Superior Técnico 

É em tudo semelhante a uma boleia, combinada através de uma plataforma digital de utilização intuitiva.
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Plataforma de Boleias do Técnico - Lisboa 

exclusiva para servir a nossa comunidade académica é uma infraestrutura de                           
Carpooling, a partir da qual é possível compartilhar viagens

— para os campi, 

— dos campi para outro destino, 

— ou entre os campi da Alameda, Taguspark e CTN.

• https://carpooling.tecnico.ulisboa.pt/ 

• Mobile App “Técnico Lisboa Carpooling” na Play Store ou na App Store-Apple

• Acesso com as credenciais CAS dos sistemas informáticos do IST - Técnico ID, 

como no acesso ao sistema Fénix

Instituto Superior Técnico 
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Muito fácil de usar!
https://carpooling.tecnico.ulisboa.pt/ 1ªvez

Criar um perfil

Guardar!

Entrada no sistema

1) Email confirmação registo na plataforma

2) Email ativação da conta

Instituto Superior Técnico 
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A plataforma sugere viagens próximas.

Instituto Superior Técnico 
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Tagusprak Alameda
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• 826 inscritos

• 275 veículos

• 55 condutores colocaram ofertas de viagem, 
correspondendo a:

 7.483 viagens

 305.605 km percorridos em oferta de transporte efetiva

 23.429 lugares de boleia disponíveis

→ Com poupança potencial de:

 978.213 km de viagens em Transporte Individual Motorizado (TIM) 

 78 m3 (78.000 litros) de combustível

 Superior a 100 k€ de custos diretos em combustível

 127 tCO2eq 

Instituto Superior Técnico 

Técnico Lisboa Carpooling

A plataforma de boleias do Técnico

Em oito meses (desde 15.Set.17)
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Principal desvantagem associada normalmente à prática das boleias não existe 

nesta plataforma

• A exclusividade da plataforma de boleias do Técnico ameniza o problema da incerteza 
com a segurança, subsistindo apenas a componente rodoviária; 

• Consegue verificar a existência de pessoas conhecidas e amigos no universo do Técnico, 
entre condutores e passageiros;

• Sistema permite avaliar as viagens/condutores com uma apreciação de 1 a 5 estrelas;

• E possibilita a introdução de comentários acerca de condutores.

Instituto Superior Técnico 
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• É uma solução de transporte mais económica e sustentável para o Técnico, concorrendo 
para a sustentabilidade dos campi;

• Diminui os problemas de estacionamento no interior dos campi;

• Oferece mais tempo para conhecer descontraidamente cada um dos outros parceiros de 
viagem;

• Contribui para o desenvolvimento das relações humanas na academia;

• Torna as viagens menos aborrecidas;

• Reduz os custos de transporte dos automobilistas até 75% ou mais, e os custos de 
parqueamento na área circundante ao campus da Alameda.

Instituto Superior Técnico 

Tirando todo o proveito do automóvel como meio de transporte rápido e eficaz:
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Exercício...

Av. Roma  Taguspark são 40 km ida e volta / dia

22 dias / mês, 11 meses / ano   880 km / mês ou 9680 km / ano
ou seja, em circuito urbano poderá representar em média ca. 1000 € / ano em combustível,  ou 90 € /mês

Carpooling com Partilha a 2 → podemos dividir os custos do combustível por dois   poupar  500 € / ano  ou  45 € / mês
Carpooling com Partilha a 3 → podemos dividir os custos do combustível por 3        poupar  666 € / ano  ou  60 € / mês

Alguns exemplos…

• Seguro de acidentes pessoais de 100 k€ ≡ 20 € / mês
• Frequência de um ginásio ≡ 30 € / mês 
• Assinatura NetFlix + Revista National Geographic + Contribuição para uma ONG ambiental ≡ 25 € / mês

O aumento do rendimento disponível das pessoas que vivem do trabalho poderá advir da utilização de novas tecnologias 



https://carpooling.tecnico.ulisboa.pt/

Obrigado!

Plataforma de Boleias do 
Técnico – Lisboa

Carpooling

Mário de Matos,

sustentavel@tecnico.ulisboa.pt


