Nota de imprensa (técnica):
A rede Integra Travel EU1 e a empresa Horários do Funchal, operador de transportes públicos do
Funchal, com mais de 22 milhões de passageiros transportados por ano, desenvolveram uma
iniciativa inédita de partilha e disponibilização de informação sobre os horários e percursos das
carreiras desta empresa.
O desafio lançado pelo Integra foi abarcado com determinação e uma nova forma de disponibilização
e partilha de dados está a ser ensaiada. Os dados estáticos relativos aos horários e percursos do
serviço são cedidos a diversas entidades responsáveis por planeadores de viagens sob a supervisão
da rede Integra Travel EU que funciona como gestora do processo, não só na verificação da correção
da informação final apresentada ao viajante nas várias plataformas, mas também na resolução de
questões técnicas ligadas à organização e atualização da informação.
Sendo a Horários do Funchal e os Transportespúblicos.pt ambos membros da rede Integra, estes
últimos foram, naturalmente, o primeiro planeador de viagens a beneficiar da iniciativa, estando já
em funcionamento desde o início de Outubro a plataforma Transportespúblicos.pt Madeira, na qual
são disponibilizados todos os horários detalhados das carreiras que circulam no Funchal e zonas
envolventes. Posteriormente, a informação foi também cedida ao planeador de viagens internacional
Rome2rio, permitindo efetuar a indicação de percursos 'porta-a-porta' desde qualquer parte do
mundo até ao Funchal, ou dentro da própria cidade, numa plataforma disponível em oito línguas, nas
quais também se incluí o mandarim (chinês).
Está prevista a disponibilização dos dados das carreiras à conhecida plataforma Google (Transit, Earth
e Maps) já a partir de Janeiro de 2014. Está também a ser estudada a possibilidade de inclusão de
mensagens com avisos e outra informação em tempo real, bem como a extensão da iniciativa a
outros sistemas, nos quais se incluem as plataformas móveis.

Nota de imprensa (grande público):
A rede Integra Travel EU2 e a empresa Horários do Funchal, operador de transportes públicos do
Funchal, com mais de 22 milhões de passageiros transportados por ano, desenvolveram uma
iniciativa inédita de disponibilização de informação dos horários das carreiras desta empresa. Uma
nova forma de partilha de dados está a ser ensaiada. Os dados são cedidos a diversos planeadores de
viagens sob a supervisão da rede Integra que funciona como gestora do processo.
O primeiro planeador a beneficiar da iniciativa foi o Transportespúblicos.pt Madeira, no qual são
disponibilizados todos os horários detalhados das carreiras que circulam no Funchal e zonas
envolventes. A informação sobre as carreiras está também disponível no planeador internacional
Rome2rio, permitindo mostrar percursos de viagem 'porta-a-porta' até ao Funchal e dentro da
própria cidade. Esta aplicação está disponível em oito línguas, nas quais também se inclui, por
exemplo, mandarim (chinês).
Está prevista a inclusão, a partir de Janeiro de 2014, da conhecida plataforma Google (Earth e Maps).
Também estão em estudo outras melhorias, como a inclusão de mensagens com avisos de incidentes
ou alteração de percursos.
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Para mais informação sobre a origem e o desenvolvimento da rede Integra consultar informação aqui.
Idem.

