Programa CIVITAS Plus - Projecto MODERN
Participação da cidade de Coimbra
O Programa CIVITAS, promovido e financiado pela União Europeia, destina-se a promover políticas de
desenvolvimento de “um transporte mais limpo e melhor” na cidade, que contribua para melhorar a qualidade
de vida dos seus habitantes, nomeadamente através da redução da poluição gerada pelos transportes, a
implementação de medidas de poupança de energia, o respeito pelo meio ambiente e a promoção de um estilo
de vida menos dependente do automóvel.
Considerando a importância que este prestigiado Programa pode vir a ter para o desenvolvimento sustentável
na cidade de Coimbra nas áreas da mobilidade e da redução dos consumos e melhoria da qualidade das
fontes energéticas, a Autarquia de Coimbra promoveu a sua candidatura ao Programa CIVITAS Plus, através
da sua integração num consórcio constituído com as cidades de Brescia (Itália), Victória (Espanha), Craiova
(Roménia) e Ostrava (República Checa).
Este consórcio atribuiu ao seu projecto a designação MODERN (MObility, Development and Energy use
ReductioN) e formalizou em Bruxelas a apresentação da sua candidatura em 28 de Junho de 2007.
Seguiu-se uma fase de apuramento em que a Comissão Europeia escolheu, entre dezenas, os 5 projectos com
melhor qualidade para passarem à fase seguinte de negociação, tendo o Projecto MODERN sido classificado
em segundo lugar. Na fase de negociação o consórcio passou a integrar 4 cidades, tendo desistido a cidade de
Ostrava.
No passado dia 15 de Outubro foi assinado com a Comissão Europeia o Contrato de co-financiamento, tendose dado início ao Projecto MODERN a partir dessa data.
A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) é a entidade titular do Projecto e os Serviços Municipalizados de
Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) são os coordenadores do Projecto ao nível da parceria local que
conta ainda com os seguintes parceiros:
- Universidade de Coimbra (UC);
- Critical Software, SA (CSW)
- Prodeso – Ensino Profissional, Lda (PRODESO);
- Perform Energia, Lda (PE);
A comparticipação da Comissão Europeia para a cidade de Coimbra será na ordem de um milhão de Euros,
competindo aos diversos parceiros desenvolver nesta cidade as seguintes medidas:
1. Incremento de Combustíveis Alternativos
2. Produção local de energias renováveis para alimentação da Rede de Tracção Eléctrica dos
Troleicarros (mini-hídrica na actual ponte-açude da cidade)
3. Novo Sistema de Bilhética
4. Centro de Infomobilidade e marketing de mobilidade
5. Acções de Gestão da Mobilidade
6. Formação orientada para a condução segura (centro de formação com simulador de condução de
viaturas pesadas dotado de cabine sensível aos movimentos simulados)
7. Estudo de Viabilidade de Novos Serviços de Mobilidade (car sharing, car pooling, etc,)
8. Ferramentas de “Infomobilidade” para gestão de informação de tráfego (com possibilidade de introduzir
a prioridade aos transportes públicos em alguns cruzamentos semaforizados e com o incremento dos
painéis de informação ao público disponibilizada em tempo real nas paragens).
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