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“Muitas cidades 
Europeias sofrem com 
o congestionamento 
automóvel causado pelo 
aumento exponencial da 
utilização do carro, bem 
como de outras motorizadas. 
O aumento do número de 

cidadãos Europeus a aderir ao transporte 
público constitui, por isso, um objectivo 
muito exigente e difícil de atingir por parte 
das autoridades locais, especialmente em 
cidades de pequena e média dimensão onde a 
utilização do carro para deslocações urbanas é 
considerado conveniente e sustentável.
O projecto Ad Personam está focado nos 
percursos casa-trabalho-casa dos cidadãos 
residentes em cidades de 100.000 a 250.000 
habitantes, com o objectivo de encorajar 
deslocações pendulares mais sustentáveis e 
eficientes.
O aspecto inovador deste projecto consiste 
na metodologia utilizada para atingir o 
seu objectivo: a implementação de um 
Programa de Marketing Directo dirigido 
a um grupo-alvo de sensivelmente 1.000 
cidadãos por cidade, para os quais foi 
concedido um plano de viagem personalizado 
para testar gratuitamente as vantagens do 
Transporte Público no decurso de “semanas 
promocionais”, organizadas em 7 cidades 
Europeias piloto e desenvolvidas no âmbito da 
Semana Europeia da Mobilidade.
O sucesso desta iniciativa e o forte 

compromisso evidenciado com os cidadãos 
envolvidos nas diferentes fases do Ad 
Personam demonstram que a estratégia de 
implementação prosseguida é a mais correcta: 
em cidades de pequena e média dimensão, 
os cidadãos podem ser mais eficientemente 
persuadidos a procurar o Transporte Público 
se não se recorrer unicamente a campanhas 
publicitárias tradicionais, antes mobilizando 
ferramentas de promoção e comunicação mais 
personalizadas e dirigidas às necessidades 
individuais.
A metodologia testada no âmbito do Ad 
Personam pode com certeza ser melhorada 
e aperfeiçoada, mas estou convencido de 
que a estratégia de Marketing Directo para a 
promoção do Transporte Público pode levar à 
diminuição da utilização da viatura privada em 
cidades Europeias.
Este Guia é elaborado com o objectivo 
específico de oferecer-lhe informação útil que 
ilustre a metodologia desenvolvida no âmbito 
deste projecto ancorada na experiência das 7 
cidades piloto.
Espero que outras cidades aprendam com 
esta experiência e sejam capazes de replicar a 
iniciativa Ad Personam nos seus territórios.

Giorgio Pighi, Presidente da Câmara 
Municipal de Modena
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Ad Personam é um Programa de Marketing 
Directo para o Transporte Público. O projecto 
visa promover o Transporte Público Local 
(TPL) em cidades de pequena e média 
dimensão e está particularmente focado em 7 
cidades piloto, situadas em 7 países Europeus 
distintos. Trata-se de um projecto Europeu, 
co-financiado pela Comissão Europeia no 
âmbito do Programa Europeu da Intelligent 
Energy Europe. 

p. 2

p.3

p.4

p.5

p.6

p.7

p.22

p.24

p.27



40% dos cidadãos da UE residem em 
áreas urbanas com menos do que 200.000 
habitantes. O carro assume-se como o meio 
de transporte predominante, tornando-o o 
modo de transporte mais popular em áreas 
urbanas. 

As cidades de pequena e média dimensão 
normalmente deparam-se com problemas 
comuns relacionados com os hábitos de 
mobilidade dos seus cidadãos:
cO transporte público local (TPL) é 

escassamente utilizado quando 
consideradas as reais potencialidades do 
serviço;

cQuem utiliza o TPL são sobretudo aqueles 
que não têm acesso a transporte motorizado 
ligeiro ou que não estão capacitados para 
conduzir;

cSão cada vez mais frequentes os fenómenos 
de congestionamento de trânsito, sobretudo 
nas horas de ponta e nas viagens entre casa 
e trabalho;

cA qualidade do ar tem vindo a deteriorar-se, 
como consequência do fenómeno crescente 
da poluição do ar; 

cOs cidadãos têm um conhecimento limitado 
sobre o transporte público, no que diz 
respeito a rotas, horários e tarifas;

cOs cidadãos têm muitas reticências acerca 
de reais ou supostas características do 
transporte público (como atrasos, baixa 
frequência, velocidade inadequada, má 
cobertura do serviço) o que desencoraja a 
sua utilização;

cOs sistemas de comunicação tradicionais 
e as campanhas de promoção dos 
transportes públicos locais, sobretudo 
baseadas em ferramentas convencionais 
pouco apropriadas, têm experimentado um 
impacto reduzido junto dos cidadãos.

O projecto Ad Personam pretende concorrer 
para os objectivos “3x20” da União Europeia. 
Torna-se, por isso, necessário proceder a uma 
avaliação completa e constante do seu impacto, 
com especial atenção aos chamados custos 
externos do sector dos transportes sobre o 
ambiente, a economia e sobre a componente 
social, incluindo a temática da saúde e as 
poupanças de tempo.
 

Programa de 
Marketing Directo 
para o Transporte 
Públ ico: uma 
definição

O que é…
Um Programa de Marketing Directo para o 
Transporte Público consiste numa campanha 
de consciencialização pública, baseada 
numa comunicação personalizada dirigida 
ao envolvimento dos cidadãos. Fazendo uso 
de ferramentas inovadoras, pretende-se 
estabelecer relações individuais com cada 
cidadão e providenciar respostas e soluções 
personalizadas às necessidades de mobilidade 
de cada um.
O que é que não é…
Este programa não constitui uma campanha 
de divulgação dirigida a toda a população, 
desprovida de foco sobre determinados grupos 
de cidadãos e áreas territoriais.

O sistema Planeador 
de Viagem: uma 
ferramenta essencial 
para os planos 
personal izados de 
viagem

O Planeador de Viagens (Travel Planner) 
calcula o itinerário mais conveniente, baseado 
em parâmetros como a localização da 
residência e do local de trabalho da pessoa 
seleccionada. Esta eficiente ferramenta de ICT 
permite desenhar planos personalizados de 
viagem e, por via disto, demonstrar o roteiro 
mais adequado para as deslocações casa-
trabalho-casa utilizando a rede de TPL.
O Planeador de Viagens permite aos cidadãos 
visualizar e avaliar no concreto as alternativas 
que o sistema de TPL se lhes oferece e 
relacioná-los com o modo de transporte que 
habitualmente utilizam. Esta ferramenta é um 
mecanismo fácil de utilizar e eficaz quando se 
pretende evidenciar as vantagens decorrentes 
da utilização do TPL.

Porque nos deveriamos 
preocupar com a temática 
dos transportes nas cidades 
de pequena e média 
dimensão?

O conceito de Programa 
de Marketing Directo
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Modena

Besançon

Lancaster

Baia Mare

Albacete

HeraklionFunchal

Onde estão local izadas as 7 
cidades pi loto?

Aprendendo com a experiência 
das 7 cidades pi loto do Ad Personam:  
Como planear um Programa de Marketing Directo para o 
Transporte Públ ico?

Quais são os principais passos?

Aqui estão as principais etapas da estratégia comum para 
a implementação do projecto prosseguida pelas 7 cidades 
piloto, incluindo os resultados alcançados, os problemas 
com que elas se depararam e as soluções encontradas.

Passo 1 Desenvolver uma campanha de promoção focada 

Passo 2 Informar os cidadãos e recolher informação

Passo 3 Definir critérios específicos para atingir o público-
alvo e seleccionar os cidadãos pretendidos

Passo 4 Desenhar planos de viagem personalizados e 
enviá-los aos cidadãos participantes

Passo 5 Lançar uma semana promocional

Passo 6 Analisar o feedback dado pelos cidadãos acerca do 
Transporte Público Local e avaliar a sua motivação 
para continuar ou não a utilizar esse modo de 
transporte
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Resultados globais 
do Programa de Marketing 
Directo nas 7 cidades piloto

Quais são as melhores dicas?

Se pretende implementar um Programa de Marketing 
Directo, não perca as principais dicas baseadas numa 
visão crítica e global oferecida pelas 7 cidades piloto

c Foque o Programa de Marketing Directo num 
grupo-alvo

c Obtenha suporte de instituições e organizações 
locais para conferir maior visibilidade ao projecto

c Prepare um cronograma eficiente e realista

c Utilize ferramentas e canais de comunicação 
eficientes

c Estabeleça uma relação pessoal com cada 
participante

CAMPAnhA PUbLICITáRIA DO PROjECTO
Foram implementadas 7 campanhas de promoção do projecto compreensivas 

1

EnVIO DOS QUESTIOnáRIOS  
363.372 questionários enviados
10.117 questionários devolvidos 

 

AnáLISE DAS DESLOCAçõES CASA-TRAbALhO-
CASA DOS PARTICIPAnTES E SELECçãO 

DO GRUPO-ALVO

5.507 TíTULOS DE VIAGEM 
GRATUITOS E PLAnOS 

PERSOnALIzADOS DE VIAGEM 
distribuídos 

SEMAnA PROMOCIOnAL 
2.521 cidadãos participantes 

FEEDbACk
RESULTADOS FInAIS: 838 novos utilizadores 

de Transporte Público

Albacete: 252
baia Mare: 105
besançon: 134

Funchal: 60
heraklion: 40

Lancaster e Morecambe: 45
Modena: 202

2

5

3

6

4
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Quais são os principais passos?

Descrição Deste passo

Conceda uma grande 
visibilidade local ao projecto 
Ad Personam 
c Utilize os canais de difusão pública 

que tiver disponíveis: posters, 
anúncios nos jornais locais, rádio e 
anúncios televisivos para despertar a 
atenção pública para o projecto.

cComunique os principais objectivos e 
desafios do projecto através de uma 
campanha específica:
- Transporte Público Local, uma 

oportunidade a não perder: 
utilizando o sistema de TPL pode 
poupar tempo e dinheiro, para 
além de se tratar de uma opção 
ambientalmente sustentável e de 
preveni-lo do stress relacionado 
com a condução. 

- As vantagens em participar no 
Programa: aos cidadãos que 
participam na semana promocional 
serão providenciados planos 
personalizados de viagem, 
acompanhados de títulos de 
viagem gratuitos e com viagens 
ilimitadas durante a semana 
promocional.

cRealce a dimensão Europeia do 
projecto: o Ad Personam é co-
financiado pela Comissão Europeia 
sob os auspícios da Intelligent 
Energy Europe – um programa 
Europeu que inclui parceiros 
provenientes de um leque muito 
alargado de países.

Dicas Das ciDaDes piloto
Procure o apoio dos meios de 
comunicação social e utilize os canais de 
comunicação mais eficientes

Uma vez que o sucesso do projecto é 
fortemente dependente da 
implementação de uma campanha 
eficiente de comunicação, precisará 
certamente de identificar os canais de 
informação mais relevantes no seu 
próprio contexto de modo a, 
cirurgicamente, atingir o público-alvo. 
Os meios de comunicação social serão, 
indubitavelmente, um bom meio de 
publicitar os serviços providenciados 
pelo sistema de TPL.
baia Mare considera que o sucesso do 
Ad Personam é parcialmente devido 
ao elevado apoio que os meios de 
comunicação social concederam ao 
projecto durante a Campanha. É de 
realçar, entre outros aspectos, que 
o lançamento da Campanha foi alvo 
de cobertura mediática, sendo muito 
bem promovido a este respeito. A 
cidade do Funchal por seu turno, 
acredita que as conferências de 
imprensa constituem um mecanismo 
eficaz para atrair a atenção pública, 
pelo que foi particularmente dinâmica 
no envolvimento dos três jornais 
locais e, bem assim, da televisão 
regional. Ademais, o parceiro local 
está convencido que as newsletters 
produzidas periodicamente constituem 
ferramentas úteis para informar os 
cidadãos acerca do desenvolvimento 
do projecto, dado serem divulgadas em 

suporte digital e traduzidas na língua de 
cada parceiro. 
Em contraste com o acima exposto, 
os parceiros locais de Lancaster 
e Morecambe criticam a falta de 
interesse dos órgãos de comunicação 
social locais nos projectos inovadores 
de promoção do TPL, o que pode 
ter impedido o projecto de granjear 
uma boa cobertura mediática. 
Consequentemente, não utilizarão no 
futuro anúncios nos jornais quando 
voltarem a implementar um projecto 
similar, uma vez que a audiência 
destes é reduzida, tendo uma análise 
custo-benefício revelado que este canal 
não é eficiente nem tão pouco eficaz. 
Albacete também notou que os artigos 
publicados na imprensa tiveram um 
impacto baixo do ponto de vista do 
marketing, dado que eles tendem a 
ser lidos muito rapidamente e sem 
verdadeiramente captar a atenção dos 
cidadãos.
Da mesma forma segue a rádio, a qual 
mostrou exercer um fraco impacto e 
uma má capacidade de comunicação 
no Funchal. A razão parece residir 
no facto da maioria dos ouvintes 
serem utilizadores de carros; sucede 
que as viagens em meio urbano são 
muito curtas, em média menos de 
15 minutos, e a elevada presença de 
túneis interrompem constantemente a 
emissão, pelo que é comum recorrer-
se ao CD em favor do rádio. Por outro 
lado, a rádio provou ser um sucesso em 
Albacete, sendo o projecto publicitado 
por pequenos anúncios que foram 
ouvidos pelos cidadãos no seu caminho 
para o trabalho.
Finalmente, a Internet representa 
claramente um meio de comunicação 
eficiente. Com efeito, afigura-se um dos 
canais de comunicação mais baratos 
e acarreta a vantagem de alimentar 
directamente a base de dados dos 
participantes.

Passo 1  Desenvolver uma campanha focada de publicitação 
do projecto 

Implemente uma campanha focada de 
marketing 

As comunicações focadas serão mais 
facilmente apercebidas pelos cidadãos. 
no Funchal, diferentes abordagens 
provaram atingir diferentes segmentos 
de cidadãos, permitindo potencialmente 
que todos tenham conhecimento do 
projecto.
besançon considera que não é 
necessário desenvolver campanhas 
em larga escala que incentivem os 
cidadãos a envolver-se no Programa. 
Conclui, por conseguinte, que o 
orçamento alocado a esta tarefa foi 
desmesurado quando comparado com 
as actuais necessidades do projecto. 
Da mesma forma, a equipa do projecto 
em Lancaster e Morecambe sublinha 
que os e-mails personalizados têm 
um custo significativamente inferior 
às campanhas de larga escala que 
utilizam jornais e publicidade de rua.
Para Modena é importante focar no 
Programa de Marketing Directo de 
forma a difundir uma campanha de 
promoção do TPL bem sucedida.

Capte os condutores de carros

A experiência em Lancaster 
e Morecambe mostra que a publicidade 
disposta no exterior dos autocarros 

é um bom mecanismo para atrair a 
atenção dos condutores bloqueados no 
congestionamento. Esta característica 
saiu reforçada pelo facto da entidade 
gestora do projecto ter especificado 
as rotas de autocarros nos quais a 
publicidade foi colocada. Em contraste, 
notam que a divulgação em abrigos de 
autocarros pode não ser plenamente 
visível pelos veículos em atravessamento. 
heraklion sugere que se reforce a 
disseminação de folhetos e desdobráveis 
directamente a todos os condutores, 
sobretudo aqueles que (des)esperam 
parados em filas de trânsito.

Desenvolva um diálogo construtivo 
com um slogan comunicativo 
atractivo

A tradução do conceito Ad Personam 
para o Português “Transporte à Medida” 
no Funchal foi particularmente bem 
conseguida, como também surtiu um 
bom efeito a marca específica criada 
para o projecto. Este slogan expressa 
efectivamente um transporte que vai ao 
encontro das necessidades pessoais de 
cada um.
Em besançon e Modena as 
campanhas de rua foram fortemente 
personalizadas, tendo-se recorrido 
a nomes próprios das pessoas nos 
posters colocados na via pública. Esta 
iniciativa suscitou muitos comentários 
positivos do público em geral e os 
jovens divertiram-se na procura 
de diferentes nomes próprios nos 
autocarros.

Enfatizar os aspectos originais do 
projecto

A originalidade do projecto, baseada 
na abordagem de Marketing Directo, 
precisa de ser realçada na campanha 
de promoção. Modena notou que as 
campanhas de marketing tradicional 
que vinham sendo prosseguidas nos 
últimos 10 anos tiveram resultados 
muito menos satisfatórios.

Prossiga uma campanha 
de comunicação contínua

Uma vez que o objectivo é o de manter 
as pessoas envolvidas no Programa 
e atingir novos participantes, é 
necessário desenvolver campanhas de 
comunicação contínuas. Em heraklion, 
isto tem sido feito com recurso ao 
endereço electrónico da Câmara 
Municipal e através de anúncios 
permanentes nos autocarros. Esta 
campanha pode, por conseguinte, 
aumentar a consciencialização pública 
para o tema.

Envolver eleitos locais

Em heraklion, o envolvimento dos 
eleitos locais nas actividades de 
comunicação, bem como nos meios 
de comunicação social podem 
ser considerados como factores 
de sucesso. besançon também 
considera que uma carta assinada pelo 
Presidente da Câmara pode ser eficaz 
quando se trata de envolver cidadãos. 
Em  Albacete, o grande volume de 
e-mails que foi enviado a mais de 
5.000 cidadãos não teria sido possível 
sem o forte apoio e entusiasmo do 
presidente da Câmara Municipal, que se 
encontrava fortemente empenhado com 
o carácter pioneiro desta ferramenta de 
comunicação.

Envolver pessoas famosas

De acordo com os parceiros locais, 
em  Lancaster e Morecambe, o apoio 
e a participação de individualidades 
famosas, como os jogadores de futebol 
são disso exemplo, representam um 
factor de marketing importante para 
promover o Programa. Pode ajudar 
a promover a imagem do transporte 
público como uma actividade «fixe».
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Descrição Deste passo
Cooperar ao nível local com todos 
os parceiros do projecto para 
identificar a metodologia a utilizar 
para contactar cidadãos e a/s área/s 
específicas, até individuar o grupo-
alvo

c As áreas específicas de interesse 
são as zonas residenciais e de 
trabalho onde o serviço de TPL é 
particularmente competitivo.

cUm sistema de georeferenciação 
deve ser utilizado para delimitar os 
números de polícia mais próximos 
de uma determinada paragem de 
autocarro (normalmente, utiliza-
se um raio de 300 metros desde a 
paragem).

cnesta fase, já estarão definidos e 
segmentados os potenciais clientes 
para o Programa de Marketing 
Directo: procure incluir no segmento 
alvo cidadãos que estão em 
condições mais favoráveis para se 
envolver no programa.

Prepare e envie um questionário aos 
cidadãos quando os seleccionar.

c Obtenha informação acerca dos 
hábitos de mobilidade dos cidadãos: 
neste questionário deverá procurar 
informações acerca dos dados 
pessoais dos indivíduos (incluindo 
profissão, endereço pessoal, local 
de trabalho, modos de transporte 
utilizados quotidianamente, horário 
de trabalho, entre outra informação 
valiosa o plano personalizado de 
viagem).

Desenvolva uma base de dados a 
partir dos questionários recebidos 
e analise as deslocações casa-
trabalho-casa dos respondentes.

c A base de dados será utilizada para 
seleccionar o grupo alvo.

Dicas Das ciDaDes piloto
A carta inicial: estabeleça um 
primeiro contacto com todos os 
potenciais participantes 

c Envie cartas personalizadas

Funchal e Modena insistiram na 
entrega de mensagens personalizadas 
aos cidadãos como passo essencial 
para começar a envolvê-los e evitar 
que a carta seja encarada como 
publicidade comercial não solicitada. 
no caso concreto do Funchal, apesar 
da primeira carta ter sido enviada 
sem endereço, a entrega postal foi 
o canal de comunicação com maior 
impacto. Todavia, apesar dos meios de 
comunicação terem permitido uma boa 
promoção do projecto e especialmente 
do Operador de TPL, a sua eficácia 
no recrutamento de cidadãos foi 
considerada limitada.heraklion 
por seu turno, optou por métodos 
de comunicação mais intensivos, 
como as abordagens face-a-face ou 
a elaboração de focus groups em 
bairros e outras áreas territorialmente 
circunscritas. De acordo com baia 
Mare, a forma mais eficiente de captar 
a atenção dos potenciais utilizadores 
de transporte público consiste na 
mobilização de voluntários incumbidos 
da distribuição directa de cartas aos 
cidadãos. Modena arrepende-se de não 
ter organizado um envio postal mais 
dirigido e diferenciado, uma vez que 
os questionários foram enviados em 
duplicado às famílias locais através da 
revista municipal da cidade.
Quando se pretende acercar de 
estudantes, Modena sugere o envio de 
e-mails como forma mais apropriada 
para captá-los.

c Desenvolva parcerias com outras 
instituições

Os parceiros locais podem amplificar 
e disseminar a mensagem do 
projecto. Sendo que as cidades piloto 
estão focando nos trabalhadores,  
Funchal e besançon aconselham o 
estabelecimento de parcerias com 
o tecido empresarial privado e com 
as administrações locais. Estes 
organismos podem funcionar como 
plataforma intermédia de difusão do 
projecto ao enviarem cartas e e-mails 
aos seus empregados, aumentando, 
com isto, o número de interessados. 
Da mesma forma, organizações vitais 
para o tecido urbano, com o são as 
Universidades, podem perfeitamente 
ser associadas ao projecto quando 
o objectivo é o de atingir grupos de 
cidadãos como os estudantes. no  
Funchal, em particular, o sucesso 
da abordagem snowball ou bola de 
neve revela que, se os parceiros 
locais dispusessem de maior suporte 
institucional, a participação teria sido 
muito superior.

Questionários: Recolha de 
informação sobre os cidadãos

c Utilize o efeito “snowball” para 
difundir a mensagem

Com uma taxa de retorno dos 
questionários cifrada em 4%, as cidades 
piloto consideram que os questionários 
enviados pelo correio tiveram fracos 
resultados. Contudo, Funchal notou 
que o efeito “snowball” afigura-se 
como um canal de comunicação 
chave em cidades de pequena e 
média dimensão. O “efeito snowball” 
significa que a equipa de gestão do 

projecto seleccionou alguns cidadãos 
que se revelaram mais entusiastas 
com o projecto e incitou-os a distribuir 
questionários aos seus familiares e 
colegas que partilhassem de idêntica 
motivação. no Funchal, todos os 
questionários entregues em mão foram 
devolvidos devidamente preenchidos, 
atingindo este processo comunicativo 
de passa a palavra uma auspiciosa taxa 
de 100% de retorno. 

c Atingir os cidadãos através de 
contacto directo na rua

De forma a conseguir mobilizar apoio e 
visibilidade pública para o projecto, 
foram gizadas diversas campanhas de 
comunicação na rua. no Funchal, esta 
abordagem foi desenvolvida com os 
principais organismos locais e 
empresas sedeadas no centro da 
cidade, sendo este uma área 
privilegiada numa rede de transportes 
públicos sobretudo radial. De acordo 
com o Operador de transportes públicos 
local, esta foi a forma mais eficiente 
para captar o interesse dos cidadãos e 
mostrou ser uma boa estratégia de 
marketing, pese embora o facto de a 
grande maioria dos questionários tidos 
como inválidos terem sido preenchidos 
na rua por cidadãos que não tinham 
real interesse ou não estavam em 
posse de todos os critérios para 
participar efectivamente.
Quatro meses após o lançamento da 
campanha de comunicação, besançon 
aplicou um inquérito na rua de modo 
a sondar o impacto da campanha 
Ad Personam naquele estágio de 
aplicação do projecto. Os principais 
resultados colocaram a descoberto 
que as campanhas personalizadas de 
marketing foram as mais eficazes, uma 
vez que permaneceram na memória 
dos cidadãos durante mais tempo.

 

Passo 2  Informar os cidadãos e recolher informação

Q u a i s  s ã o  o s  p r i n c i p a i s  p a s s o s ?

p. 12
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Descrição Deste passo
Especificar os critérios de selecção 
do público-alvo  

c A identificação das principais áreas 
de intervenção e, bem assim, do 
público-alvo, podem ajudar sobre-
maneira a atingir a segmentação 
mais apropriada com vista a captar 
o cidadão que mais propenso está a 
utilizar o transporte público me-
diante o desenvolvimento de uma 
campanha de marketing directo.

cCom estes critérios, deverá ser 
possível ficar com uma ideia clara 
acerca de quem seleccionar e onde 
fazê-lo.

Seleccione, pelo menos, 500 - 1.000 cida-
dãos para participar na semana promo-
cional do Transporte Público, os quais vão 
representar o público-alvo do Programa 
de Marketing Directo. 

Dicas Das ciDaDes piloto

Definir critérios relevantes

hábitos de mobilidade e local de 
residência são dois dos principais 
critérios que devem ser considerados 
na selecção dos participantes.

Foque o Programa de Marketing 
Directo num grupo alvo  

Em próximas campanhas deste tipo,  
Modena procurará focar públicos-

alvo mais concretos, por exemplo, 
captando aqueles que trabalham no 
sector da educação ou em organismos 
públicos, conseguindo assim induzir 
mudanças comportamentais em 
pessoas com afinidade umas com as 
outras, beneficiando dos contributos do 
processo “bola de neve”. O Programa 
de Marketing Directo pode, numa 
fase posterior, ser dirigido a grupos 
diferentes e focado noutras zonas 
territoriais. heraklion por seu turno, 
sugere que se estenda os critérios 

de selecção a todos os indivíduos 
residentes na cidade que efectuam 
deslocações intra-urbanas, desta forma 
não restringindo o foco nos cidadãos 
que se deslocam especificamente para 
o centro da cidade. A cidade aconselha, 
do mesmo passo, a que se inclua as 
categorias etárias dos 15 aos 30 anos e 
dos 30 aos 55 anos.

Passo 3  Definir critérios específicos para 
atingir o público-alvo e seleccionar os 
cidadãos pretendidos 

Critério de selecção para o 
público-alvo do Ad Personam: 
cidadãos empregados que 
efectuem viagens quotidianas 
casa-trabalho-casa 

O critério comum ao público-alvo 
das cidades piloto reside no facto de 
todas as pessoas se encontrarem na 
condição de empregadas e utilizarem 
viatura motorizada privada para as 
suas deslocações pendulares. 
no que à identificação da área 
geográfica diz respeito, foi decidido 
envolver todos os cidadãos de 
forma indiscriminada e considerar 
critérios de geomarketing assentes 
na oferta de transporte público para 
seduzir cada cidadão seleccionado. 
Foram implementadas quatro fases 
sequenciais de selecção nas 7 
cidades piloto até que o público-alvo 
fosse finalmente composto por 1.000 
indivíduos.

c1a selecção por questionário
– Veículos motorizados privados 

utilizados para viagens casa-
trabalho-casa;

– Trabalhadores, uma vez que são 
eles os principais utilizadores de 
veículos motorizados privados;

– Pessoas em idade activa: um 
segmento etário pode ser 
definido, dado estar associado 
às especificações sociais e 
económicas de cada projecto 
local;

– Residentes e trabalhadores de 
uma determinada área urbana, 
que podem facilmente aceder aos 
serviços de transporte público.

c 2a selecção utilizando a base de 
dados dos questionários

– Condutores de viaturas ligeiras 
de passageiras e não somente 
passageiros;

– Aqueles que não efectuam 
deslocações intermédias todos os 
dias, uma vez que o intercâmbio 
com o Transporte Público requer 
mais dispêndio de tempo quando 
comparado com a utilização da 
viatura ligeira;

– Aqueles que não regressam a 
casa para o almoço, uma vez 
que essa deslocação pode ser 
inviável;

– Propensão para a mudança 
acima de 7 numa escala de 
1 a 10 sendo 10 totalmente 
propenso à transição para o 
TPL, conseguindo, com isto, 
seleccionar os candidatos mais 
abertos e receptivos à mudança 
modal;

– Cidadãos que informam o seu 
número de telefone, uma peça 
fulcral de informação de forma a 
obter o seu feedback.

c 3a selecção através do Planeador 
de Viagens

– área coberta pelo sistema de 
Transporte Público e cidadãos que 
viajam em horário coberto pelo 
TPL;

– Duração da viagem por autocarro 
aproximadamente equivalente à 
duração da viagem realizada por 
carro em cada cidade piloto;

– Inexistência de viagem de 
intermédia, uma vez que o tempo 
de espera adicional desencoraja a 
utilização do autocarro;

– Distância até à paragem de 
autocarro para as deslocações 
desde casa até ao trabalho e vice-
versa.

c 4a selecção a partir da base de 
dados com os itinerários, se uma 
selecção adicional for necessária

– Considerar os cidadãos que 
trabalham no centro da cidade, 
uma vez que esta zona é a que 
normalmente apresenta maiores 
constrangimentos a nível de 
tráfego e de estacionamento;

– Conceder prioridade ao público 
mais sensível ao Transporte 
Público.

Para mais detalhes, consulte: 
www.marketingpublictransport.eu – Secção de 
“Downloads”: Identification of areas of intervention 
and target group 
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Descrição Deste passo

Obtenha ou desenvolva um sistema 
para o Planeamento de Viagens 

Com base nos detalhes dos 
participantes, produza planos de 
viagem personalizados que vão 
ao encontro das necessidades 
expressas pelos indivíduos: referindo 
onde é que podem optar por cada modo 
de transporte, como funciona e qual a 
duração de cada viagem.

cGraças à base de dados construída 
a partir dos resultados dos 
questionários, pode planear viagens 
rápidas em carreiras frequentes.

Entregue planos personalizados 
de viagem e títulos de transporte 
gratuitos ao seu público-alvo

c Os títulos de transporte gratuitos 
servem para encorajar os 
participantes a testar o transporte 
público durante a semana 
promocional.

Demonstre que o TPL é uma 
alternativa real e concreta ao carro

Dicas Das ciDaDes piloto
Como ponto de partida para um sistema 
inteligente de TPL, Albacete reconhece 
na abordagem personalizada um dos 
aspectos mais marcantes do projecto 
Ad Personam, o qual é perfeitamente 
susceptível de ser replicado e adaptado 
para outros projectos.

Desafios subjacentes ao Plano de 
Viagem

c Obtenha ou desenvolva o 
seu próprio sistema para o 
Planeamento de Viagens

Em baia Mare e no Funchal onde 
nenhum sistema para o Planeamento 
de Viagens havia sido desenvolvido, 
o desenvolvimento da ferramenta 
requereu bastante trabalho e o 
envolvimento de toda a Empresa, 
tendo a experiência revelado ser assaz 
valiosa.

c Ultrapasse os problemas técnicos

O itinerário calculado pelo software 
nem sempre pode ir ao encontro 
das necessidades dos viajantes. 
Assim, dado que alguns itinerários 
produzidos em besançon não foram 
relevantes para o seu público-alvo, a 
solução passou por confirmar todos 
os percursos personalizados e corrigir 
eventuais erros e desvios. Da mesma 
forma, as referências geográficas no 
Funchal não estavam disponíveis com 
o nível exigido de fiabilidade, razão pela 
qual a localização dos endereços das 
residências e dos locais de trabalho 
tiveram que ser feitas manualmente, 
com recurso a um software específico 
desenvolvido internamente, que 
coadjuvou na identificação dos 
endereços.
Devido a desenvolvimentos urbanos 
recentes, as novas estradas construídas 
em Albacete não estão incluídas no 
sistema de Planeamento de Viagens 
da cidade, pelo que foram necessários 
alguns ajustamentos nas cartografias 
do município.

Descrição Do passo
Durante a semana promocional, os 
cidadãos seleccionados utilizaram os 
transportes públicos e os títulos de 
viagem que lhes foram disponibilizados, 
seguindo os itinerários propostos 
para as suas deslocações casa-
trabalho-casa. Este evento permitiu ao 
público-alvo testar em contexto real 
as vantagens associadas ao sistema 
de TPL e visou mitigar percepções 
enviesadas de que as viagens em 
autocarro seriam dispendiosas e 
morosas.

Dicas Das ciDaDes piloto
Encontre o melhor período do ano para 
organizar o evento

Lancaster e Morecambe organizaram 
a semana promocional numa altura 
crucial do ano, por forma a permitir ao 
maior número de cidadãos uma nova 
forma de deslocação pendular. A Região 
tem presente que a escolha do período 
é determinante ao nível da adesão 
ao projecto, repercutindo-se positiva 
ou negativamente na transformação 
dos hábitos de mobilidade. De facto, 
um quadro meteorológico adverso, 
com muita chuva e vento, levou a que 
a semana promocional tivesse fraca 
adesão em Lancaster e Morecambe 
tendo levado os potenciais participantes 
a optar por se deslocar de carro em vez 
de autocarro.

Lide da melhor forma com as suas 
circunstâncias próprias

Outras questões esporádicas com 
que possa se deparar têm que ser 
consideradas na escolha do período 
promocional. no Funchal, a semana 
promocional foi efectuada em pleno 
período eleitoral, tendo os numerosos 
trabalhos de beneficiação da via pública 
acarretado atrasos nos autocarros e 
alterações nos percursos. Em Modena, 
coincidiu com uma fase em que o 
Operador de Transportes Públicos 
implementou mudanças significativas 
(nos horários, carreiras e tarifas), em 
consequência da aquisição da Empresa 
de Transportes Públicos, criando 
alguma confusão e desorientação entre 
os potenciais clientes. Em Lancaster 
uma greve geral dos trabalhadores 
dos correios atrasou severamente 
a distribuição dos vouchers com os 
títulos de transporte acompanhados 
dos planos personalizados de viagem, 
conduzindo naturalmente a atrasos na 
semana promocional.

Mantenha os cidadãos envolvidos e 
informados desde o início do projecto

O processo de comunicação precisa 
de ser contínuo de forma a manter os 

participantes conscientes e mobilizados 
para o projecto. Para lidar com o hiato 
temporal que mediou a campanha 
promocional da fase de implementação, 
Funchal e besançon enviaram 
cartas intermédias aos participantes, 
relembrando-lhes que o projecto 
estava em curso e que eles deveriam 
esperar receber novas informações 
oportunamente por parte da equipa 
gestora do projecto.
O contacto próximo com o público-
alvo desempenha um papel decisivo 
na percepção da conveniência do 
Transporte Público. De facto, Albacete 
percebeu que os cidadãos sentem fazer 
parte do projecto quando recebem 
um título de viagem personalizado. 
no Funchal, os novos clientes foram 
responsáveis por 21% de todas as 
viagens efectuadas durante a semana 
promocional denotando a importância 
que uma experiência bem conseguida 
no TPL pode exercer sobre a fidelidade 
ao modo de transporte. Quanto mais 
os passageiros viajaram na semana 
promocional, mais propensos estiveram 
a mudar da viatura particular para o 
Transporte Público. Em média, quase 
metade dos cidadãos que recebem 
um plano de viagem personalizado 
nas 7 cidades piloto efectivamente 
participaram na semana promocional.

Passo 4  Desenhar planos de viagem personalizados 
e enviá-los aos cidadãos participantes

Passo 5  Lançamento da Semana 
Promocional 

Albacete possui um 
sistema GPS que informa 
em tempo real acerca das 
frequências dos autocarros. 
Graças ao novo sistema de 
Planeamento de Viagens, 
o qual é complementar ao 
sistema GPS existente, os 
cidadãos têm a oportunidade 
de analisar a melhor opção 
disponível para chegar ao seu 
local de destino.  

De acordo com os parceiros locais 
em Lancaster e Morecambe, 
a semana promocional deve 
ser estendida, permitindo uma 
utilização do transporte público 
mais sustentada no tempo e, 
assim, um melhor entendimento 
da abordagem que se pretende 
transmitir.
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Descrição Do passo
Avalie o nível de participação do 
público-alvo durante a semana 
promocional
Desenvolva um inquérito 
motivacional ex-post ao público-alvo 

c Encontre as razões pelas quais 
alguns cidadãos não participaram na 
semana promocional

c Reúna opiniões, comentários e 
descubra as motivações que levaram 
o público-alvo a aderir à semana 
promocional

c Recolha informação que possa ser 
relevante para outras iniciativas de 
Marketing Directo

c Utilize a STIMER, um sistema 
electrónico de bilhética que permite 
monitorizar todas as viagens 
efectuadas pelo público-alvo

Dicas Das ciDaDes piloto
Interpele os participantes utilizando um 
meio de comunicação apropriado

Utilize o canal de comunicação que 
achar mais apropriado, em função das 
características locais, para obter 
feedback dos participantes. Em  
heraklion, as pessoas realmente 
tiveram prazer em providenciar 
feedback acerca da iniciativa em geral. O 
inquérito é necessário para obter uma 
perspectiva global acerca da experiência 
Ad Personam. 
Todas as 7 cidades piloto desenvolveram 
inquéritos telefónicos mas este pode 
ser conduzido de forma diversificada. 
Os parceiros locais de baia Mare e 
Lancaster e Morecambe manifestaram 
dificuldades em contactar os cidadãos 
por telefone, uma vez que estes 
responderam por vezes com erros ao 
pedido de dados no inquérito inicial ou 
não quiseram efectivamente participar 
no inquérito telefónico. Propuseram, por 
isso, reduzir a dimensão do inquérito 
telefónico a detalhes básicos (como, 
por exemplo, se continuam ou não a 
utilizar o sistema de TPL, e as suas 
perspectivas globais sobre a iniciativa) 
ou, em alternativa, utilizar um método 
diferente de recolha de dados, como 
o inquérito postal em papel e/ou 
entrevistas directas no próprio domicílio.
no cômputo geral das 7 cidades 
piloto, 2.200 cidadãos, entre os 5.500 
que constituíram o público-alvo, 
completaram o inquérito telefónico.

Quando não for possível utilizar o 
STIMER, procure alternativas

Uma vez que besançon não dispõe de 
sistema de bilhética com cartões sem 
contacto, cada pessoa que recebeu 
o pacote personalizado foi chamada 
para saber se utilizou ou não o passe 
gratuito durante a semana promocional. 
Em Lancaster e Morecambe foi pedido 
aos participantes que preenchessem 
e devolvessem um diário de bordo, 
habilitando-se, com isto, a um título 
anual de transporte público. Dos 960 
títulos entregues, quase 100 pessoas 
forneceram detalhes acerca dos seus 
hábitos diários de mobilidade.
  
Reúna informação importante para 
projectos futuros no domínio da 
mobilidade

O projecto Ad Personam pode ser muito 
útil para definir potenciais clientes de 
TPL. Com efeito, toda a informação 
recolhida dos participantes pode ser 
utilizada numa análise O/D sobre a 
mobilidade dos cidadãos que não são 
utilizadores de transporte público, 
donde resulta um importante acervo 
com informação útil para a gestão da 
mobilidade urbana.
Esta análise permite aos gestores 
identificar a forma mais eficiente de 
comunicar com vista a contactar o 
público-alvo potencialmente interessado 
em subverter os seus comportamentos 
modais. Isto foi particularmente evidente 
uma vez que várias questões incluídas 
no inquérito ex-post referem-se a 
actividades desenvolvidas nos tempos 
livres e à tipologia de jornais que lêem 
comummente.
Em baia Mare, a informação recolhida 
nos questionários revela o grau de 
sobreposição entre as necessidades 
dos cidadãos e a oferta de transporte 
público.

Passo 6  Analisar o feedback dado pelos cidadãos acerca do 
Transporte Público Local e avaliar a sua motivação para 
continuar ou não a utilizar esse modo de transporte

O Ad Personam permitiu a 
besançon adquirir 134 novos 
clientes sistemáticos. Com 
5.000 viagens realizadas 
por mês, é possível afirmar, 
apenas 1 ano após o termo 
da semana promocional, 
que a experiência redundou 
num grande sucesso. Por 
conseguinte, o retorno do 
investimento foi considerado 
excelente.

Como caracterizar o participante no Ad Personam?   

De acordo com os inquéritos levados a cabo, o público-alvo 
do Ad Personam parece ser constituído por cidadãos que não 
encaixam bem no perfil de utilizadores de transporte público, 
sobretudo se os compararmos com aquelas que são as 
características e as tendências nacionais.

Os participantes são sobretudo mulheres (cerca de 70% dos 
inquiridos), com educação de nível superior e com elevadas 
qualificações profissionais, que utilizam a Internet e lêem jornais 
com frequência.

não parecem ser particularmente influenciados por questões 
de ordem ambiental. De facto, a protecção ambiental não parece 
constituir um móbil essencial para a mudança comportamental, 
mas pode, em todo o caso, ser um estímulo adicional relevante 
para persuadir os cidadãos a utilizar o sistema de TPL. O 
interesse na salvaguarda do ambiente porventura encorajou 
alguns cidadãos a participar na semana promocional, não 
tendo sido, contudo, suficiente para torná-los fiéis ao transporte 
público.

O participante no projecto Ad Personam poderá utilizar o 
transporte público no futuro, de forma a evitar o stress e a 
poupar dinheiro. De facto, parece que os cidadãos percepcionam 
a sua mobilidade como uma questão financeira.

As actividades conduzidas nos tempos livres 
são importantes para encontrar 
tendências e programar projectos 
futuros e a promover o 
sistema TPL em
 zonas altamente 
populares.
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Foque o Programa de 
Marketing Directo num 
público-alvo homogéneo
cDefina critérios específicos e 

adaptados ao seu contexto para 
seleccionar o público-alvo, de forma 
a enfatizar a natureza personalizada 
da abordagem.

cFoque uma área territorialmente 
circunscrita dentro da malha 
urbana: conduza o projecto numa 
área específica ou numa carreira 
concreta, servida por um bom 
serviço de transporte público.

cContacte outros públicos-alvo, 
incluindo pessoas que efectuam 
escolhas modais rotineiras, como 
estudantes ou cidadãos seniores. 
Incentivos como descontos na 
aquisição de passes podem ser 
utilizados para incentivar a utilização 
do TPL nas deslocações casa-
trabalho-casa.

cConsiderando os cidadãos não 
interessados ou não mobilizados, 
isto é, aqueles que não tomaram 
parte na semana promocional, a 
iniciativa parece ter sido útil, tendo 
informado os cidadãos acerca dos 
possíveis modos alternativos.

Obtenha suporte de 
instituições e organizações 
locais para conferir maior 
visibilidade ao projecto
cEnvolva os decisores públicos e 

políticos desde o início do projecto, 
enviando uma carta assinada por 
um eleito local/regional apelando 
à participação no Programa de 
Marketing Directo e comprometendo 
o próprio remetente com a utilização 
do serviço durante a semana 
promocional.

cTrabalhe em estreita colaboração 
com empresas privadas e com 
outras organizações para reunir o 
interesse de um relevante número 
de trabalhadores. As instituições 
podem, consequentemente, 
promover o projecto pelos seus 
próprios meios (nomeadamente 
enviando e-mails aos seus 
trabalhadores). Estas parcerias 
podem evitar a entrega 

indiscriminada de questionários, 
reconhecidamente ineficiente 
quando comparado com esta 
solução. Forte apoio local do tecido 
empresarial é, também ele, vital 
para garantir os melhores resultados 
do projecto.

cImplemente a Campanha em 
parceria com empresas privadas 
que desenvolvem Planos de Viagem 
Empresariais. O conceito de Plano 
de Viagem Empresarial é um convite 
ao tecido empresarial para agir de 
forma a encorajar o seu pessoal a 
utilizar modos alternativos ao carro.

cTrabalhe na relação com os meios 
de comunicação social; uma boa 
cooperação é essencial.

cDesenvolva medidas de suporte 
relacionadas com as políticas de 
mobilidade que podem reforçar a 
mobilidade sustentável, como o são 
as acções de restrição do acesso 
a algumas ruas, implementação 
de esquemas de Park & Ride ou 
estacionamentos pagos.

  

Construa um cronograma 
eficiente e realista
c Mantenha os cidadãos envolvidos

– Assegure que o período de tempo 
entre duas fases do projecto não 
é significativamente elevado, 
especialmente aquele que medeia 
a campanha de comunicação 
de lançamento e a semana 
promocional.

– Envie regularmente informação 
aos participantes e mantenha 
um contacto permanente com 
eles, seja por telefone, e-mails ou 
encontros periódicos.

cPlaneie um calendário estratégico
– Implemente o Programa de 

Marketing Directo durante 
um período de tempo curto, 
nunca superior a 6 meses, de 
preferência não intervalado pelas 
férias de Verão.

– Organize a semana promocional 
e a entrega do questionário 
num período que não colida ou 
se sobreponha com feriados 
nacionais ou com outros eventos 
de particular relevância que 
possam impedir os cidadãos de 

se envolverem activamente no 
projecto.

cCumpra os prazos.

Utilize ferramentas e canais de 
comunicação eficientes
c Implemente ferramentas de 

participação como plataforma para 
a comunicação contínua entre os 
cidadãos e as autoridades locais: a 
utilização de métodos participativos 
e de ferramentas de comunicação 
ágeis e bidireccionais facilitam 
o processo de diálogo contínuo 
entre autoridades locais com o 
público; ademais, estas ferramentas 
permitem concretizar os princípios 
da abordagem de baixo para 
cima (ou bottom up) com vista ao 
planeamento e implementação de 
medidas que afectam e alteram os 
hábitos dos cidadãos.

cIntegre ferramentas inteligentes de 
comunicação (ICT), uma vez que os 
cidadãos requerem-nas, sendo por 
isso bons mecanismos para envolvê-
los na vida sócio-económica da 
cidade. Ferramentas inteligentes de 
comunicação são também soluções 
apropriadas para a criação de 
bases de dados. Contudo, não foque 
somente na Internet como canal de 
comunicação. Multiplique os canais 
de comunicação até encontrar 
aquele que melhor se adaptar ao seu 
contexto particular.

c Intensifique a comunicação porta-
a-porta e considere o efeito «bola 
de neve» como um canal de 
comunicação chave no processo de 
sensibilização para novos hábitos.

Estabeleça uma relação 
pessoal com cada participante

c Realce a originalidade e as 
vantagens do conceito de Marketing 
Directo, focando, por exemplo, na 
redução do stress e na poupança 
de dinheiro e não tanto nas 
questões ambientais uma vez que 
a experiência empírica acumulada 
permite afirmar que o tema 
ambiental pesa pouco nas decisões 
quotidianas.

c Estimule relações pessoais directas 
com os seus potenciais clientes de 
modo a incentivar a utilização do 
transporte público: quanto mais as 
suas relações com o público-alvo 
forem cultivadas, mais activos e 
propensos os indivíduos estarão 
para com o projecto. É importante 
que os participantes sintam que 
você é capaz de atender às suas 
necessidades.

c Envie convites e questionários 
personalizados em detrimento de 
comunicação sem discriminação 
do destinatário, a qual pode ser 
encarada como publicidade não 
desejada.

c Aumente o número de contactos, 
sejam eles por telefone, por e-mails 
ou mesmo através de reuniões 
presenciais, de modo a enfatizar o 
cariz personalizado da abordagem 
Ad Personam.

c Adapte as actividades de 
disseminação e os materiais de 
comunicação ao seu público-alvo.

Quais são as principais dicas? 



Garanta a fidelidade dos clientes

cAs cidades piloto introduziram 
descontos variados durante a 
semana promocional. Em  baia 
Mare, por exemplo, 300 cidadãos 
usufruíram de um abatimento de 40% 
na aquisição do passe mensal nos 
dois meses subsequentes à semana 
promocional, em virtude de terem 
utilizado o conjunto de 7 bilhetes 
Ad Personam durante a semana 
promocional. besançon e heraklion 
ofereceram, respectivamente, 50% 
de desconto na aquisição do passe 
e 20% de desconto na compra de 
bilhetes. Aos novos utilizadores de 
transportes públicos de Modena foi 
entregue um desconto de 10€ na 
compra de um passe mensal ou 
anual, ao passo que no  Funchal foi 
atribuído um desconto de 20€ na 
aquisição do passe mensal.

Aumente o conhecimento acerca da 
rede de Transporte Público Local

c O número de contactos diários à 
ferramenta de Planeamento de 
Viagens disponível nos endereços 
electrónicos institucionais pode ser 
um indicador de impacto válido para 
aferir do acesso aos serviços de 
Transporte Público.  

Replique a iniciativa a outros 
públicos-alvo

Envolva os cidadãos que não 
participaram no Programa de 
Marketing Directo 
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Objectivos de longo prazo:  
Como tornar duradouros os impactos do 
Ad Personam, Programa de Marketing 
Directo para o Transporte Públ ico?

Em Lancaster e Morecambe foi planeado desenvolver 
actividades adicionais do Ad Personam no futuro. A 

Região de Lancashire espera promover o projecto 
junto dos operadores de transporte público em 

outras áreas da Região e a desenvolver, em 2011, 
uma campanha personalizada, por ocasião da 

introdução de um novo serviço rápido de ligação 
de autocarro.

A cidade de heraklion reúne 
planos para a criação de novas 

carreiras de transporte público 
para aumentar o número 

de passageiros a utilizar o 
sistema e para cobrir novas 

áreas residenciais e comerciais 
emergentes. A equipa do projecto 

está convicta que, no caso da 
iniciativa Ad Personam ser 

aplicada novamente, a medida 
seria não só bem acolhida como 

com certeza conduzida de forma 
mais eficiente e eficaz.

Albacete entrevê, no projecto Ad Personam, o ponto de partida 
para a criação de um sistema de TPL mais inteligente e 
personalizado. Exemplo eloquente disto é o empenho que a 
Câmara Municipal da cidade exerce sobre a ferramenta do 
Planeador de Viagens, tendo inclusive integrado este software 
no seu endereço electrónico. Pretendeu-se, com isto, dar 
continuidade ao projecto Ad Personam e a concretizar 
colaborações público-privadas de forma a suster os impactos 
da iniciativa a longo prazo. Desta forma, a Câmara Municipal 
procura promover o projecto junto da associação empresarial 
e industrial da cidade, da câmara do comércio e dos 
sindicatos, entre muitas outras entidades.

A cidade de baia Mare pretende estender o 
projecto às escolas locais e às universidades. 
Em adição, os parceiros locais esperam 
disseminar o projecto em todo o país, 
envolvendo outros operadores de transporte 
público e incitando-os a executar um 
Programa de Marketing Directo.

A cidade de Modena está actualmente 
reflectindo sobre o rumo a dar ao projecto Ad 
Personam, tendo já decidido desenvolver 
uma campanha de marketing directo 
similar a estudantes do ensino básico e 
secundário, extensível naturalmente 
às suas famílias, professores e ao 
pessoal auxiliar que labora nas 
escolas, pretendendo, com isto, 
diminuir o número de viagens 
efectuadas por carro nas horas 
de ponta.

no curto prazo, a cidade do Funchal 
pretende promover o Planeador de 
Viagens na Universidade local, uma vez 
que esta importante organização acolhe 
anualmente estudantes do Continente 
Português, bem como estrangeiros que não 
estão ainda familiarizados com o sistema 
TPL. Além do mais, a residência estudantil, os 
serviços administrativos e o campus principal 
da Universidade estão localizados em pontos 
distintos na cidade, o que aumenta as 
exigências de mobilidade e torna a utilização 
do transporte público local mais premente. 
A longo prazo, os parceiros locais 
visam desenvolver o sistema para o 
Planeador de Viagens online, o qual 
deverá ser colocado no endereço 
da horários do Funchal, desta 
forma agilizando as soluções 
de mobilidade. Graças aos bons resultados alcançados,  besançon 

pretende manter o rumo adoptado ao abrigo do projecto Ad 
Personam, apenas deslocando o foco para outros públicos-

alvo. De facto, os parceiros locais planeiam implementar 
este programa directamente em empresas e órgãos 
administrativos, como meios mais capazes de captar novos 
públicos para o transporte público. O desenvolvimento 
de parcerias com as empresas permitirá aumentar a 

consciencialização pública sobre este tema, bem como 
sobre a problemática que ele levanta. Por outro 

lado, a cidade pretende diversificar os 
grupos-alvo, incluindo os idosos, 

estudantes, novos residentes 
e pessoas em fase de 

mudança de 
casa.

Os objectivos das cidades piloto e as actividades 
planeadas para manter os objectivos do Ad Personam 
na agenda local das cidades
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Os testemunhos:  
o que é que os eleitos locais e os cidadãos 
part icipantes pensam desta experiência?

ALBACETE  

“A Câmara Municipal da 
cidade, em parceria com a 
Associação Industrial local, 
aliaram-se para desenvolver 
uma parceria permanente 
que promova formas 
sustentáveis e adequadas de 
deslocação pendular entre o 

centro e o parque industrial. O projecto 
Europeu Ad Personam visa promover o 
transporte público especialmente para as 
viagens casa-trabalho-casa, o que me parece 
ajustar-se perfeitamente no quadro da 
estratégia para a mobilidade urbana local”
Carmen Oliver jaquero
Presidente da Câmara Municipal de Albacete
 

“Estou profundamente 
entusiasmada com a 
utilidade dos Planos 
Personalizados de Viagem! 
Sinceramente, não utilizava 
o sistema de transporte 
público porque não tinha 
conhecimento de como me 

deslocar de casa até ao trabalho através desse 
meio. Foi também importante para mim 
receber um cartão de viagem personalizado 
com o meu nome e carregado com viagens 
para permitir que utilizasse o TPL, pois assim 
senti-me parte da Campanha.”
janett Reyes
nova utilizadora

LANCASTER E MORECAMBE  

“A Região de Lancashire tem vindo nos 
últimos anos a estimular proactivamente o 
desenvolvimento de iniciativas de 
marketing aplicadas aos transportes em 
toda a Região. O projecto Ad Personam é 
uma abordagem inovadora que veio 
estimular o crescimento da quota de 
utilizadores do sistema TPL. Trabalhando 

em estreita colaboração com os parceiros Europeus, 
aprendemos que todos nos deparamos com questões 
similares, mas que, ao partilharmos ideias, desenvolvemos 
uma abordagem comum. Isto foi uma experiência 
extremamente positiva, na qual tivemos muito prazer em 
participar”.
Tim Ashton 
Vereador no Gabinete de Auto-estradas e Transportes
Região de Lancashire

“Este projecto é excelente, muito obrigado por o terem 
implementado. nunca tinha apanhado o autocarro e só agora 
percebo quão fácil é utilizá-lo.”
Cidadão participante

BAIA MARE  

“Apesar do sistema de Transporte Público de baia 
Mare ter utilizadores fiéis, reconhecemos que é 
um desafio difícil convencer novos clientes à 
medida que o carro se vai tornando cada vez mais 
popular. Contudo, com o Programa de Marketing 
Directo, foi possível captar novos clientes e 
também, o que não é de somenos importância, 
identificar o perfil dos potenciais clientes. Acredito 

que esta iniciativa é mais eficaz em cidades de média dimensão, 
concorrendo para melhorar a imagem do TPL, tornando-o mais 
atento às necessidades particulares sentidas pelos cidadãos.”
Vasile barbul   
Director dos Serviços Públicos da Cidade de baia Mare e membro do 
Conselho de Administração da SC Urbis SA
 

»A ideia de um programa que planeia viagens que 
vão ao encontro das minhas necessidades 
específicas é muito bom. Com ele, descobri opções 
que até então desconhecia. Estou agora interes-
sada em receber mais informações sobre rotas e 
horários de carreiras de Transporte Público.
Pop Maria 
nova utilizadora

FUNCHAL  

“O projecto Ad Personam permitiu-nos 
testar e confirmar em condições reais 
uma estratégia comercial já largamente 
testada e validada nos mercados 
privados para venda de produtos e de 
serviços. Este projecto teve também o 
condão de permitir metamorfosear a 
imagem do Operador de Transportes 

Públicos, tornando-a mais humanista e atenta às 
necessidades reais e particulares dos cidadãos que 
serve.”
bruno Pereira
Vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal com o 
pelouro dos transportes 
 

 “Aproveito esta oportunidade para 
felicitar todos os responsáveis por esta 
iniciativa. Graças a ela abdiquei de 
utilizar o meu carro durante os dias 
úteis, deixando-o estacionado em casa 
e apanhando o transporte público para 
me deslocar para o trabalho. O projecto 
Ad Personam permitiu-me poupar 

algum dinheiro no final do mês com o estacionamento, 
mas os benefícios vão muito mais além, já que agora não 
preciso de conduzir, pelo que chego ao meu local de 
trabalho muito mais relaxada!”
Maria Margarida jardim 
nova utilizadora

BESANÇON  

“Os carros privados desempenham um papel 
importante na vida quotidiana dos munícipes, 
sobretudo para as deslocações casa-trabalho-
casa. não é, por isso fácil alterar hábitos deste 
tipo em favor do sistema de Transporte 
Público. É por esta razão que o Ad Personam 
é tão importante, porquanto pode facilmente 
demonstrar ao munícipe as soluções 

existentes, tornando o processo de decisão mais lúcio e 
racional.”
jean-Claude Roy
Vice-presidente responsável pelos Transportes e Mobilidade 
Grande Comunidade Urbana de besançon

 “Sugiro que todas as pessoas tentem utilizar 
o sistema TPL, dado que existe uma elevada 
frequência de autocarros com intervalos de 
tempo muito curto, tornando simples o 
processo de escolha do autocarro que melhor 
se ajusta às necessidades de todos.”
Valérie Arnault Delacour
nova utilizadora

HERAKLION  

“O projecto contribuiu em muito para o 
nosso projecto político «Cidade Verde 
2007-2013», que pretende transformar 
heraklion num ambiente urbano 
sustentável para todos aqueles que aqui 
residem e que nos visitam. A nossa 
ambição é clara, promover uma 
consciência mais ecológica de forma a 

melhorar a nossa performance em termos de consumo 
energético, poluição atmosférica, tráfego automóvel e 
reciclagem de resíduos, tornando estes temas bem 
presentes no imaginário e nas práticas de todos os nossos 
cidadãos. O Ad Personam enquadra-se aqui como uma 
ferramenta útil e multifuncional que serve esta estratégia 
global.”
Ioannis kourakis
Vice-presidente da Câmara Municipal de heraklion
 

“Com a iniciativa Ad Personam da 
Câmara Municipal de heraklion, senti que 
fazia parte da solução para um problema 
muito sério que a cidade tem em mãos 
para resolver. Estou agora orgulhoso de 
me ter juntado a essa iniciativa e vou 
sugerir aos meus amigos e familiares 
que se juntem também a este Programa.”

Evagelia karouzou
nova utilizadora 

MODENA  

“A iniciativa Ad Personam provou que em 
cidades de média dimensão não é fácil 
persuadir cidadãos a utilizar o sistema de 
TPL. não obstante, uma abordagem de 
Marketing Directo afigura-se como uma 
ferramenta profundamente mais inovadora 
do que as campanhas de comunicação 
tradicionais. Os cidadãos carecem de 

encorajamento personalizado através de estratégias que 
apelem àquilo que valorizam, sugerindo mudanças da viatura 
privada para o transporte público. O projecto Ad Personam foi 
muito útil também para identificar e caracterizar o perfil dos 
novos potenciais clientes, que agora percebemos serem 
sobretudo do sexo feminino, com elevados níveis de ensino, 
utilizadores regulares da Internet, leitores assíduos de jornais 
e socialmente bem integrados na comunidade em que 
residem. Procuraremos tirar o máximo partido da informação 
recolhida em projectos futuros.”
Daniele Sitta 
Vereador da Câmara Municipal de Modena responsável pela 
Mobilidade e pelos Transportes
 

“Creio que a iniciativa Ad personam é muito 
interessante. Em Modena, muitas pessoas 
desconhecem como se deslocar de casa 
para o trabalho com o transporte público. 
há também uma espécie de preconceito 
contra o transporte público e campanhas 
como aquela que foi implementada com o 
Ad Personam dão aos cidadãos a oportuni-

dade de descobrir por si próprios que, pelo menos em alguns 
casos e em algumas ocasiões, apanhar o autocarro pode ser 
a solução mais conveniente. Por outro lado, o aumento do 
número de utilizadores do sistema de TPL pode hoje ser uma 
realidade devido às fortes melhorias que o serviço tem vindo 
a sofrer nos últimos tempos.”
Giuliano boni
novo utilizador



COORDENADOR

Câmara Municipal 
de Modena

Marco STAnCARI +39 059 2032273 marco.stancari@comune.modena.it

13 PARCEIROS LOCAIS PROVENIENTES DE 7 CIDADES PILOTO

Albacete (ES)
CEEI Albacete Foundation javier ROSELL +34 967 616 002 jrosell@ceeialbacete.com

nicolas López jimenez S.L. 
(Operador de TPL)

Leonardo GREGORIO +34 967 521 341 lgregorio@subus.es

baia Mare (RO)

Câmara Municipal 
de baia Mare

Mariana POPESCU +40 262 213261 mariana.popescu@gw.baiamarecity.ro

S.C. URbIS S.A. 
(Operador de TPL)

Ioan FIRTE +40 262 213034 urbis.exploatare@baiamare.rdsnet.ro

besançon (FR)

Grande área Comunitária 
de besançon

Yann ChAUVIn +33 3 81 65 06 71 yann.chauvin@grandbesancon.fr

keolis besançon 
(Operador de TPL)

Pierrick POIRIER +33 3 81 48 12 00 ppoirier@keolis.com

Funchal (PT)

horários do Funchal 
(Operador de TPL)

Claudio MAnTERO +351 291 705 555 claudiomantero@horariosdofunchal.pt

Câmara Municipal 
do Funchal

Livia SILVA +351 291 211053 livia.correia@cm-funchal.pt

heraklion (GR)

Câmara Municipal 
de heraklion

Manolis ALEXAkIS +30 2810 399399 alexakis@heraklion.gr

Astiko kTEL Irakliou S.A. 
(Operador de TPL)

Yiannis TAMPAkAkIS +30 2810 332789 giatam@hotmail.com

Lancaster (Uk)
Região administrativa 
de Lancashire

Andrew VARLEY +44 1772 533336 andrew.varley@lancashire.gov.uk

Modena (IT)
ACTM (Operador de TPL) Matteo DOMEnICALI +39 059 416963 domenicali@atcm.mo.it

aMo (Agência de Modena 
para a Mobilidade e TPL)

Daniele bERSELLI +39 059 9692007 berselli.d@agenziatpl.mo.it

1  ASSOCIAÇãO DE AUTORIDADES LOCAIS EUROPEIAS

Energy Cities

Associação de autoridades 
locais Europeias para a 
promoção de políticas 
locais de sustentabilidade 
energética

jean-Pierre VALLAR +33 3 81 65 36 85 jean-pierre.vallar@energy-cities.eu

kinga kOVACS +33 3 81 65 36 80 kinga.kovacs@energy-cities.eu

A Equipa Ad Personam
15 parceiros das 7 cidades europeias
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Com o apoio da:

Câmara Municipal do Funchal
Praça do Município
9004 - 512 Funchal
Contacto: Livia SILVA
Tel: +351 291 211 053
Fax: + 351 291 211 045
www.cm-funchal.pt

hORáRIOS DO FUnChAL
Transportes Públicos S.A.
Fundoa de baixo - São Roque
9020-242 Funchal
Contacto: Claudio MAnTERO
Tel: +351 291 705 555
Fax: + 351 291 705 556
www.horariosdofunchal.pt 

Energy Cities
2, chemin de Palente  
F-25000 besançon
Contacts: jean-Pierre VALLAR and kinga kOVACS
Tel: +33 (0)3 81 65 36 80
Fax: +33 (0)3 81 50 73 51
www.energy-cities.eu

Charter
Transport issues have a huge impact on EU 
urban communities:

 40% of EU citizens live in urban areas of less 
than 200,000 inhabitants.

 The car accounts for 75% of all kilometres 
travelled in EU urban areas, making it the  
most popular mode of transport. 

 Medium sized cities generally face common 
problems relating to the travel behaviour of 
their citizens, such as:
– Local public transport is often under 

utilised. 
– Increased traffi c congestion during peak 

hours.
– Increased levels of pollution causing poor 

air quality as a result of traffi c congestion. 
– Citizens often have a limited knowledge 

of the public transport that exists in their 
area (routes, timetables and fares, etc). 

– Citizens believe that the private car 
competes favourably with public 
transport, when comparing running costs 
and the turn-up-and-go convenience of 
having your own vehicle.  This makes 
car travel very attractive, especially for 
shorter journeys, resulting in citizens 
being unlikely to consider using public 
transport services. 

– Traditional advertising and marketing 
campaigns have had little impact in 
getting citizens to change their travel 
habits.

– Citizens perceive public transport to be 
ineffi cient and inaccessible, or they have 
had a bad experience using it.  This has 
discouraged them from using it again. 

– Public transport is mainly used by citizens 
who do not have access to their own 
motorised transport, or are unable to 
drive.

We would like to be 
part of the European 
Ad Personam Campaign – 
Marketing Public Transport

Joining the European Ad Personam Campaign 
allows us to:

 Benefi t from a tried and tested marketing 
public transport toolkit (including; 
project methodology, seven good practice 
case studies, recommendations and 
communication tools) aimed at changing 
citizens travel behaviour through 
personalised travel planning.

 Share best practice with other local 
authorities and/or public transport 
operators in Europe.

In order to ensure the continuing success 
of the Ad Personam Campaign and maintain 
a consistent approach across Europe, we 
commit to implementing the following 
activities in our city:

 Development of an advertising campaign.

 Analysis of the home-to-work journeys of 
citizens participating in the campaign. 

 Selection of at least 500-1,000 citizens to 
take part in the public transport promotional 
week, representing the target group of the 
direct marketing campaign.

 Production of personalised travel plans to 
be sent to the participating citizens.

 Launching of a promotional week where 
the participating citizens will take part in a 
free trial using public transport, following 
their personalised travel plan to make their 
home to work journeys.  

In return, Energie-Cités commits itself to:

 Provide local authority and/or public 
transport operators with a tried and tested 
ready to use toolkit for marketing public 
transport.

 On request, provide further information 
and general assistance to support the 
implementation of the Ad Personam 
Campaign. 

 Establish a link on the offi cial website 
www.marketingpublictransport.eu  
where a summary of our work can be found.

To be made in 2 copies and returned to: Energie-Cités / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon

Legal representative of the Local Authority / 
Public Transport Company of:

............................................................................................................................................

Mr/Ms: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Position: ......................................................................................................................

Date, stamp and signature

For acceptance

Energie-Cités
Gérard MAGNIN
Executive Director

Date, stamp and signature

ad personam

Comune 
di Modena
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A Direct 
Marketing 
Programme 
for Public 
Transport 
In medium-sized European cities

With the support of

Project 
co-ordinator

Campaign 
co-ordinator

www.marketingpubl ictransport .eu 

cVeja os vídeos online

cAdira à Campanha Europeia! 

Marketing Directo: 
uma nova ferramenta de 
promoção do Transporte Público


