
www.interregeurope.eu/MATCH-UP

Promoção da descarbonização 
através da conjugação 

estruturada entre modos de 
transporte menos poluentes.

Para notícias e mais informações,  
visite o site do Match-Up: 

Estabelecimento  
de sinergias
Os parceiros desenvolverão parcerias com 
os atores locais com o intuito de delinear 
estratégias conducentes à descarbonização. 

Serão criados grupos de discussão.

Contactos:
Rose Power, EU Projects Officer,  
Southern Regional Assembly 

  +353 (0)51 318106 
 rpower@southernassembly.ie

Co-Coordenador do projeto:
 Match-up@unibo.it

Que instrumentos de 
gestão territorial serão 
abrangidos pelo Match-Up?
No decurso do Projeto Match-Up, os parceiros 
tornarão os seus instrumentos de gestão de 
mobilidade mais eficientes e enquadrados 
com as diretrizes da sustentabilidade.  

O Match-Up fomentará a adoção de políticas 
centradas na multimodalidade, favorecendo 
a promoção da mobilidade sustentáveis nas 
quatro áreas piloto do Match-Up:

Funchal

Timişoara, 
Roménia

Northeim, 
Alemanha

Southern & Eastern, 
Ireland

Coordenador: 
Universidade de 
Bolonha, Itália

Duração do Projeto:  
1 de junho 2018 a  
30 novembro 2022

DOMÍNIO
Economia de 
descarbonização



Porquê o Match-Up?
A dependência em relação ao transporte individual 
motorizado e a problemática decorrente, 
nomeadamente as emissões de poluentes e ruído 
assumem-se como um dos principais desafios da 
Comissão Europeia. Desta forma, as estratégias 
integradas orientam-se para a multimodalidade e 
para uma combinação equilibrada entre usos do solo 
e o planeamento urbano no domínio dos transportes.

O Match-Up centra-se na potenciação da 
intermodalidade, no qual os cidadãos combinam  
os modos de transporte, em particular:

Aumento da multimodalidade e da utilização dos 
modos de deslocação menos poluentes.

Duração do Projeto
O projeto tem a duração de 4 anos e meio 
sendo que as atividades dividir-se-ão em 
duas fases:

Objetivos
O Projeto Match-Up tem como objetivo 
potenciar a implementação de estratégias 
de mobilidade conducentes à melhoria da 
eficiência e competitividade dos modos de 
transporte suaves. 
Os objetivos serão alcançados através de:

Parceiros

Universidade de  
Bologna (Itália) 
Coordenador

Southern Regional 
Assembly (Irelanda)

Northeim 
(Alemanha)

Câmara Municipal  
do Funchal (Portugal)

Câmara Municipal de 
Timişoara (Roménia)

Que papel desempenhará 
o Match-Up?
A partilha de experiências interregionais  
em diferentes escalas contribuirá para  
a aquisição de competências entre as 
diversas autoridades.  
Para tal, serão estabelecidas 
sinergias entre os diversos 
agentes intervenientes no 
planeamento territorial, 
potenciando-se assim 
uma visão estratégica 
consensual. 

Fase I 
junho 2018  

- novembro 2020
Troca de experiência 
e desenvolvimento 
de quatro planos  

de ação

Fase II 
dezembro 2020 - 
novembro 2020

Implementação  
e monitorização  

dos planos  
de ação

[[ Identificação de estratégias enquadradas na 
política de multimodalidade.

[[ Definição de requisitos conducentes a uma 
gestão otimizada da mobilidade.

[[ Desenvolvimento de ferramentas e métodos 
de avaliação das medidas implementadas e 
aplicação de ações corretivas.

Bicicleta 
(mobilidade 

ciclável)

Andar a pé 
(mobilidade 

pedonal)

Transporte 
Público 
Coletivo

Veículos 
elétricos 

(mobilidade 
elétrica)


