COFINANCIADO PELO MECANISMO INTERLIGAR
A EUROPA – UNIÃO EUROPEIA

PROJETO Nº: 2014-EU-TM-0317-S
DESIGNAÇÃO: EIP - Europe ITS Platform

ENQUADRAMENTO / NECESSIDADE DO PROJETO
Os projetos apoiados pelo programa CEF pretendem resposta ao desafio societal relativo ao
congestionamento das vias rodoviárias e ao aumento do consumo energético associado, problemas que
derivam da procura crescente por este tipo de transporte por efeito da dinamização da economia europeia e
das exigências de mobilidade dos cidadãos. Esta problemática deverá ser ultrapassada com recurso a
soluções inovadoras de serviços inteligentes de transportes (ITS) ao invés da abordagem tradicional de
expansão das infraestruturas. Os ITS são aplicações avançadas de gestão dos sistemas de transporte que
fazem a interligação de diferentes tecnologias e áreas de conhecimento: as tecnologias de informação, as
telecomunicações, a eletrónica e a engenharia dos transportes. A utilização de ITS conduz a um melhor
desempenho energético e ambiental, e a uma maior segurança e eficiência das redes de transporte
transeuropeias. De forma a assegurar um nível constante de qualidade elevada dos serviços ITS pela Europa
é necessário proceder à harmonização das diferentes abordagens de desenvolvimento e implementação das
soluções ITS.

OBJETIVOS DO PROJETO
O projeto EU EIP aborda a área das tecnologias de transportes inteligentes, consistindo numa plataforma que
funciona como um Centro de Gestão do Conhecimento, ao monitorizar, avaliar e divulgar os resultados
gerados pelos projetos europeus dos corredores de ITS, dos quais a IP integra 2 deles (Arc Atlantique e
MedTIS). Neste contexto, a Plataforma EU ITS constitui um fórum aberto que reúne os principais intervenientes
europeus para uma implementação eficaz de sistemas ITS nos corredores de transporte da Europa. Estes
intervenientes abrangem os Ministérios Nacionais, as Autoridades Rodoviárias, os Operadores Rodoviários e
outros stakeholders tanto do setor público como privado, provenientes de praticamente todos os EstadosMembro da UE e países vizinhos.

CONSÓRCIO
Consórcio com 18 parceiros europeus, liderado pelo Ministério das Infraestruturas de Itália , tendo como
parceiros portugueses a IP, IMT e Armis.

PAPEL IP
A componente do projeto europeu EU EIP referente à participação da IP foca-se nos NAP – “National Access
Points”, que constitui um tipo de sistema de transporte inteligente que visa a criação do ponto único nacional
de acesso à informação de tráfego.

EQUIPA IP E GESTÃO DE PROJETO
A IP participa com uma equipa multidisciplinar, sob a gestão da DAT.

COFINANCIADO PELO MECANISMO INTERLIGAR
A EUROPA – UNIÃO EUROPEIA

FINANCIAMENTO
37.500€ no âmbito do CEF

PERÍODO DE EXECUÇÃO
O projeto decorrerá entre 01-07-2015 e 31-12-2020

MAIS INFORMAÇÕES:
https://eip.its-platform.eu/

