COFINANCIADO PELO MECANISMO INTERLIGAR
A EUROPA – UNIÃO EUROPEIA

DESIGNAÇÕES: Arc Atlantique 3 e MedTIS 3

ENQUADRAMENTOS / NECESSIDADES DOS PROJETOS
O Programa CEF da Comissão Europeia cofinancia o desenvolvimento e instalação de diversos equipamentos
de sistemas inteligentes de transportes (ITS) e telemática na rede rodoviária transeuropeia, inserida no âmbito
dos vários corredores europeus de transportes.
Na Europa existem cinco projetos europeus de corredores de ITS, nomeadamente Arc Atlantique, MedTIS,
Crocodile, NEXT-ITS, e URSA MAJOR. Destes, Portugal pela sua localização geográfica, integra os
associados ao corredor Atlântico (Arc Atlantique) e corredor Mediterrânico (MedTIS).

OBJETIVOS DOS PROJETOS
Estes consórcios têm como objetivo o financiamento do desenvolvimento e instalação de diversos
equipamentos relacionados com sistemas de controlo de velocidade, sistemas de telemática rodoviária,
sistemas de controlo e gestão de trafego e serviços de assistência rodoviária e telecomunicações.

CONSÓRCIOS
Consórcio Arc Atlantique tem como foco a rede de estradas do corredor Atlântico, em que além de Portugal
fazem parte da candidatura Espanha, França, Irlanda, Bélgica e Holanda.
Consórcio MedTIS tem como foco a rede de estradas do corredor Mediterrânico, em que além de Portugal
fazem parte da candidatura Espanha, França e Itália.
Em Portugal, além da IP, são parceiros dos consórcios as concessionárias da APCAP.
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PAPEL IP
A rede rodoviária, sob jurisdição da IP, que beneficia do Consorcio Arc Atlantique é constituída pela A20, IC23,
IP1, IP2, IP3 e IP4.
No caso do Consórcio MedTIS, a rede rodoviária da IP beneficiada é constituída pela A4 (Operação Direta) ,
IC17/ CRIL e A26 / IC33.

EQUIPA IP E GESTÃO DOS PROJETOS
A gestão técnica das candidaturas Arc Atlantique e MedTIS é da responsabilidade da DAT.

FINANCIAMENTO
466.600€ no âmbito do CEF

PERÍODO DE EXECUÇÃO
Os projetos decorrem entre 07-02-2017 e 31-12-2020

MAIS INFORMAÇÕES:
https://arcatlantique.its-platform.eu/
https://medtis.its-platform.eu/

