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EPTA European model for Public Transport 
Authority as a key factor leading to 
transport sustainability 

 Desenvolvimento de Modelos para 
Autoridades de Transportes Públicos 
na Europa, como factor-chave para a 
sustentabilidade do sector dos 
transportes 



European model for  
Public Transport Authority 

  9 países: 11 parceiros 
 SRM - Reti e Mobilità (IT), 

COORDENADOR 
 Região Emilia-Romagna (IT) 
 Província de Rogaland (NO) 
 Universidade de Aberdeen (UK) 
 POLIS (BE) 
 Município de Razlog (BG) 
 Município de Brasov (RO) 
 SASTH Thessaloniki (GR) 
 ALOT (IT) 
 Município de Praha-Suchdol (CZ) 
 Câmara Municipal de Almada (PT) 



► 7 funções tipo das Autoridades de Transporte 
 Regular, Planear, Concessionar/Contratar, Integrar, Promover, 

Gerir e Controlar 
 
► Hipótese 
  Concentrar as 7 funções numa única entidade, que apoiará e 

assegurará a articulação entre todos os actores relevantes 
 
► Transferência de boas prácticas europeias entre os parceiros, para 

informar a definição do “Modelo EPTA” para o funcionamento e 
competências de uma Autoridade de Transportes europeia  

 

Abordagem e  
Princípios orientadores 



Objetivos do Projecto 

► Trocar e partilhar experiências sobre o desenvolvimento e 
operação de uma Autoridade de Transportes, através de sessões 
de formação e workshops; 

► Identificar um modelo para novas Autoridades de Transportes; 

► Estabelecer orientações e desenvolver instrumentos para a 
criação e organização de Autoridades de Transportes em 
diferentes níveis de administração:  local, regional e nacional; 

► Consolidar e transferir boas prácticas;  

► Disseminar os resultados e conclusões do projecto. 
 



Algumas tarefas  
previstas no projecto 

►Workshops dirigidos aos agentes do sector da mobilidade e 
transportes; 

► Cursos de formação técnicos sobre os diferentes temas 
relacionados com a intervenção das Autoridades de Transporte; 

►Web site e e-learning em www.eptaproject.eu: terá à disposição 
diversa informação técnica; 

► Staff exchanges para os parceiros do projecto; 

► Divulgação e disseminação dos resultados: press-releases, 
newsletters e brochuras. 

 

http://www.eptaproject.eu/
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Workshops e  
Sessões de formação EPTA 

► Rogaland, NORUEGA: Junho de 2013 

 WS5 “Good practices of successful campaign for public transport promotion” 

 TC4 “Funding for services: to operators or to citizens?” 
 

► Razlog, BULGÁRIA: Novembro de 2013 

 WS6 “The service contract management: policies in action” 

 TC5 “Good Practices for the service contract management” 
 

► Praga, REPÚBLICA CHECA: Março de 2014 

 WS7 “Quality, efficacy and efficiency in transport” 

 TC6 “Monitoring, incentives, comparison tools” 



Resultados e 
Outputs EPTA 

 Modelo EPTA 

 Position Paper & Orientações técnicas 

 Planos estratégicos para o 
estabelecimento de Autoridades de 
Transportes 

 



► Elaborar um estudo técnico (feasibility study) para 
alcançar os seguintes objectivos: 

 Enquadrar e estabelecer as bases de actuação da CMA nas 7 
funções EPTA (Regular, Planear, Concessionar/Contratar, 
Integrar, Promover, Gerir e Controlar), estudando as funções e 
competências dos Municípios atuais e futuras em processos de 
contratualização e gestão de serviços de transporte colectivo 

Principal tarefa de Almada 
no projecto EPTA 



► Elaborar um estudo técnico (feasibility study) para 
alcançar os seguintes objectivos: 

 Desenvolver o conceito da Casa da Mobilidade de Almada,, 
enquanto fórum local de mobilidade urbana, que deve 
assumir-se como plataforma de encontro, partilha e debate de 
soluções entre os agentes envolvidos no sistema de mobilidade 
urbana e seus subsistemas, tendo em vista a sua boa gestão e 
uma eficaz prestação de serviços de transporte colectivo e 
partilhado; 

Principal tarefa de Almada 
no projecto EPTA 



Obrigada pela Vossa atenção 
 
 

www.eptaproject.eu 
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