Fundo para o Serviço Público de Transportes
Avisos para financiamento de ações de curto e médio prazo a publicar em 2019
#

1

Tipologias de
Beneficiários Elegíveis

Aviso

Identificação preliminar de tipologias de ação elegíveis *

Descarbonização da frota
de táxis

o Empresas de transporte de táxi
o Pessoas individuais ou coletivas
(por posto de carregameno)

o Aquisição de táxis elétricos
o Aquisição e instalação de Postos de Carregamento

2

Renovação de Taxímetros

o Empresas de táxi

o Aquisição de taxímetros

3

Implementação de
Sistemas de Transporte
Flexível

o Comunidades Intermunicipais

o Estudos e modelos de estimação da procura;
o Estudos e modelos de otimização de percursos, incluindo definição dos percursos diários, da
localização das paragens e do número e capacidade dos veículos;
o Estudos de avaliação económico-financeira, de financiamento, de tarifas, etc.;
o Desenvolvimento e implementação de plataformas informáticas para gestão dos pedidos e
otimização de percursos.

4

Apoio à aquisição de
sistemas e aplicações de
informação, interação e
serviço ao público

o Comunidades Intermunicipais
o Municípios
o Operadores de Serviço Público

o Aquisição e implementação de sistemas de informação ao público, podendo incluir hardware e
software necessários à montagem do sistema;
o Soluções de recolha e difusão da informação, a bordo ou em pontos estratégicos da rede;
o Disponibilização de portais de mobilidade, motores de pesquisa de caminhos e similares;
o Desenvolvimento de soluções digitais de informação / interação com o cliente;
o Desenvolvimento de soluções de desmaterialização de serviços (bilhética / emissão de faturas,
emissão de autos, justificações de atrasos, entre outros).

5

Apoio à capacitação das
autoridades de transporte

o Comunidades Intermunicipais

o AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA PLANEAMENTO,
MODELAÇÃO E GESTÃO DE REDES:
- Aquisição de hardware e software necessários à montagem do sistema de informação
geográfica, à modelação e ao planeamento de redes;
- Aquisição, desenvolvimento e implementação de sistemas automáticos de transferência da
informação operacional por parte dos operadores;
- Aquisição, desenvolvimento e implementação de modelos e sistemas de apoio à
sistematização e tratamento da informação.
o ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA E DA PROCURA PARA PLANEAMENTO DE REDES:
- Recolha e sistematização da informação sobre a oferta e procura de transportes, incluindo,
entre outros, inquéritos à mobilidade, inquéritos à satisfação dos clientes, pesquisas de mercado
sobre a oferta atual e potencial, contagens de tráfego, levantamentos da oferta real de
transportes públicos, bem como da frota e infraestruturas de apoio à promoção do transporte
publico;
- Estudos de adequação da oferta à procura, incluindo a identificação e quantificação de
eventuais obrigações de serviço público (OSP) e de compensações pela imposição de OSP;
o OUTRAS ASSESSORIAS INERENTES À CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE E
IMPLEMENTAÇÃO DO RJSPTP:
- Assessorias jurídicas, financeiras e técnicas estritamente no âmbito dos contratos de serviço
público a celebrar;
- Ações de formação de quadros estritamente inerentes à implementação do RJSPTP;
- Outras ações indispensáveis à implementação do RJSPTP.

7

Projetos e Estudos para a
melhoria, modernização e
integração tarifária /
bilhética

o Comunidades Intermunicipais
o Municípios
o Operadores de Serviço Público

* A definir no Aviso de abertura de candidaturas

*

