
 

          

 

 

 
 

Designação do projeto| Projeto ‘Cooperative Streets – C-Streets’ 
 
Código do projeto| INEA / CEF / TRAN / M2018 / 1796634 
 
Objetivo principal | Implementação de uma plataforma de informações para serviços de mobilidade 
  
Região de intervenção | Norte 
 
Entidade beneficiária | Município da Trofa 
 
 
Data da aprovação |06-06-2019 
 
Data de início | 01-01-2019 
 
Data de conclusão| 31-12-2023 
 
Valor do Investimento Total | 835 877,00 EUR 
 
Custo total elegível | 835 877,00 EUR 
 
Apoio financeiro da União Europeia | 417 938,50 EUR 
 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos  

 

No âmbito da CEF-T-2018-MAP-TRANSPORT-Intelligent Transport 

Services for Road foi submetida uma candidatura conjunta com o 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP, entidades 

públicas e privadas, no passado dia 24 de outubro 2018, no valor global 

de 35.287.943,00€, designada ‘Cooperative Streets – C-Streets’.  

O projeto piloto apresentado pelo Município da Trofa, designado por 

Mobilidade Integrada da Trofa – MIT, prevê a Implementação de uma 

plataforma de informação para serviços de mobilidade com capacidade 

para fornecer informação não apenas ao Ponto de Acesso Nacional, 

mas também ao público em geral para viagens multimodais, de acordo 

com os protocolos europeus de troca de dados.  

A plataforma permitirá integrar informações dos seguintes serviços: 

Informações sobre estacionamento; Dados de tráfego e Transporte público escolar. 

Esta plataforma deverá também possibilitar a gestão e monitorização do plano de mobilidade ao nível municipal e estabelecer as 

especificações necessárias para garantir a confiabilidade e a continuidade dos serviços de viagem multimodais, para toda a rede de transporte 

do Município da Trofa e aplicável nos termos do artigo nº. 5 da Diretiva 2010/40 / UE. De igual modo, contempla a instalação de um sistema 

de gestão automática do estacionamento que promova a utilização dos parques Nª Senhora das Dores e Dr.ª Lima Carneiro, com 170 lugares, 

e o da EB/23 Napoleão Sousa Marques, com 144 lugares, e na vila de São Romão do Coronado, com aproximadamente de 60 lugares, em 

detrimento do estacionamento disponível na via pública. Pretende-se oferecer aos utilizadores, em tempo real, e de forma rápida e intuitiva, 

informação sobre a disponibilidade de estacionamento nestes locais.   

Este projeto piloto para o Município da Trofa tem um custo total elegível de 835.875,00€, financiado a 50%, com execução no período 

temporal de 2019-2023. 

 

 

Cofinanciado pelo Mecanismo  
Interligar a Europa – União Europeia 

COOPERATIVE STREETS

Executado Não executado


