
Sustainable shared mobility interconnected 
with public transport in European rural areas 
(developing the concept of 'smart rural 
transport areas' (SMARTA))

www.ruralsharedmobility.eu 

O
Projeto
SMARTA



O projeto SMARTA apresenta uma oportunidade muito 
interessante para conceptualizar, identificar e testar 
'serviços de transporte inteligente' em áreas rurais. O 
consórcio de projeto tem como objetivo compreender o 
mercado e o enquadramento em todos os países europeus e 
avaliar de que forma soluções de mobilidade sustentável, 
partilhada e a pedido podem ajudar a melhorar a mobilidade 
de dide diversas populações rurais.

A nossa missão

Os serviços de transporte público em zonas rurais na Europa 
estão sob pressão devido a uma combinação de fatores, 
incluindo medidas de austeridade, alterações demográficas e 
baixa conectividade em termos de infraestrutura de 
transporte e telecomunicações. A ausência de serviços de 
mobilidade resultou na emergência de áreas rurais altamente 
dependentes do automóvel, com o resultado inevitável de que 
osos cidadãos sem carros ficam dependentes de outros para se 
deslocarem, reduzindo as suas possibilidades de participação 
ativa na sociedade.

O SMARTA é um projeto com a duração de 30 meses que se 
foca em políticas e soluções de mobilidade existentes nas 
áreas rurais europeias, explorando formas de apoiar serviços 
de mobilidade partilhada sustentável com ligação aos 
sistemas de transporte público.
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O Consórcio

• Analisar os desafios da mobilidade em áreas rurais, incluindo o mercado e o contexto político em todos 
os países da UE (além de países selecionados do EEE, Canadá e Austrália)

•  Identificar boas práticas atuais e emergentes em todos os Estados-Membros da UE (e países terceiros) 
e os diferentes níveis de inovação

• Trabalhar com locais-piloto abordando a mobilidade rural, oferecendo assistência, serviços de
consultoria e suporte técnico

••  Monitorizar os aspetos-chave da operação e desempenho numa base contínua e avaliar os resultados
do piloto

• Posicionar o conhecimento adquirido nos projetos piloto dentro de um enquadramento de políticas de 
mobilidade rural na Europa mais abrangente, e o seu potencial para uma aplicação mais ampla

•  Partilhar e discutir os conhecimentos, resultados e recomendações adquiridos com as partes
interessadas relevantes

•  Desenvolver e implementar uma campanha de consciencialização acerca da mobilidade partilhada
sustesustentável, conectada com os transportes públicos nas áreas rurais europeias

O NOSSO CONSÓRCIO PROCURA:



As atividades de sensibilização irão melhor o entendimento por parte dos cidadãos acerca da abordagem, dos 
resultados e dos outputs do projeto, através do desenvolvimento e uso de ferramentas de divulgação e comunicação, 
incluindo folhetos, brochuras, websites e redes sociais. Para além disso, o consórcio construirá uma rede de 
stakeholders e partes interessadas relevantes que ajudarão a validar as descobertas e partilharão as suas opiniões, 
experiências e necessidades.

3. Sensibilização para a mobilidade rural

Durante o projeto, o consórcio trabalhará com locais-piloto, abordando serviços existentes em áreas rurais, onde serão 
testadas soluções inovadoras para serviços de mobilidade partilhada. Estes locais receberão assistência técnica 
especializada nos diferentes aspetos do projeto-piloto, e o consórcio monitorizará a operação, o desempenho e a avaliação 
dos resultados para ajudar a garantir um serviço que seja sustentável e possa ser implementado em maior escala.

2.  Melhorar o conhecimento sobre mobilidade sustentável

O Relatório de delimitação do âmbito SMARTA irá tornar-se uma referência fundamental stakeholders Europeus e 
globais que procuram uma visão abrangente do estado da arte atual da mobilidade sustentável nas áreas rurais 
europeias. O documento definirá uma visão das futuras 'áreas de transporte rural inteligente' e soluções técnicas 
que podem ser implementadas, e desenvolverá uma metodologia robusta demonstrando como esse 'potencial' 
inteligente será testado em iniciativas piloto

1. Análise da mobilidade rural

O QUE É O
SMARTA?



O consórcio SMARTA gostaria de convidá-lo a indicar casos interessantes de boas práticas de 
toda a Europa - e mais além - para melhorar os serviços de mobilidade para as populações 
rurais e a acessibilidade destas áreas.

As boas práticas podem incluir:

• Soluções de mobilidade desenhadas para a população em geral, com enfoque em grupos vulneráveis
• Sistemas tecnológicos que permitam um planeamento mais eficiente das viagens
• Soluções de transporte nos interfaces de transportes para ligações de última milha
• Modos ativos, incluindo partilha de bicicletas e e-bikes
• Sistemas e soluções de transporte baseados na comunidade
•• Boa governança que garanta mobilidade rural sustentável
• Novos conceitos e modelos de negócios para melhorar a acessibilidade das áreas rurais
• Campanhas de marketing inovadoras

Para enviar as suas sugestões, contacte-nos ou visite o website do Projeto SMARTA -
www.ruralsharedmobility.eu.

ENVOLVA-SE: 
PARTILHE AS MELHORES
PRÁTICAS DA SUA
MOBILIDADE!



“A responsabilidade pelas informações deste folheto é de inteira responsabilidade dos autores. Não reflete 
necessariamente a opinião oficial da União Europeia. Nem as instituições e órgãos da União Europeia, nem 
qualquer pessoa agindo em seu nome são responsáveis pelo uso que possa ser feito das informações nela 
contidas ”.

Caso esteja interessado nas atividades e resultados do projeto SMARTA, poderá participar em um dos 
nossos workshops dedicados. A equipa de projeto irá organizar dois workshops dedicados onde serão 
convidados stakeholders relevantes na área da mobilidade para ouvir, discutir e fornecer as suas 
perspetivas e recomendações sobre a informação recolhida, os resultados e as recomendações 
provisórias decorrentes das principais atividades do projeto. Os workshops serão projetados para
serem abertos e interativos, de modo a que se agregue valor ao reunir uma ampla gama de
experiências disponíveis no setor.

Espera-se que estes workshops aboEspera-se que estes workshops abordem diversos temas de políticas,
práticas, serviços e inovação, tudo dentro de uma estrutura que
reconheça as necessidades das comunidades rurais e
a vida das pessoas que nelas vivem.

JUNTE-SE A NÓS NOS WORKSHOPS
SMARTA!


