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Sétimo Programa-Quadro (7PQ)
Programas específicos

Cooperação Ideias

Pessoas Capacidades

Euratom JRC

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/jrc/home_en.html
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Cooperação
Temas

Saúde 6.100 M€

Alimentação, Agricultura e Pescas, e Biotecnologia 1.935 M€

Tecnologias da Informação e Comunicação 9.050 M€

Nanociências, Nanotecnologias, Materiais e novas 
Tecnologias de Produção 

3.475 M€

Energia 2.350 M€

Ambiente (incluindo Alterações Climáticas) 1.890 M€

Transportes (incluindo Aeronáutica) 4.160 M€

Ciências Socioeconómicas e Ciências Humanas 623 M€

Segurança e Espaço 
Space 1.430 M€

Security 1.400 M€

Total COOPERAÇÃO 32.413 M€

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html
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Tecnologias da Informação e Comunicação
Desafios

1 - Rede Universal (Pervasive) e Confiável e Infra-
estruturas de Serviço 

2 - Sistemas Cognitivos e Robótica
3 – Caminhos alternativos para Componentes e 

Sistemas
4 – Tecnologias para Conteúdos Digitais e Idiomas
5 – TIC para a Saúde, Envelhecimento com 

qualidade, Inclusão e Governança
6 - TIC para uma Economia de baixo teor de 

Carbono
7 - TIC para Manufactura e Fábricas do Futuro
8 – TIC na Aprendizagem e no acesso aos Recursos 

Culturais 
Tecnologias Futuras e Emergentes (TFE) 
Cooperação Internacional
Acções Horizontais: e.g.“Pre-Commercial Procurement”
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Desafio 6: 
TIC para uma Economia de baixo teor de Carbono

Objectivos
Programa de Trabalho 2011-12

6.1 Redes Inteligentes de energia
6.2 Sistemas TIC para a Eficiência Energética
6.3 TIC para a Gestão Eficiente dos Recursos 

Hídricos
6.4 PPP EEB: TIC para os Edifícios Energeticamente 

Eficientes e Espaços de Uso Público

6.5 PPP EEB: TIC para os Bairros de Energia Positiva

6.6 Baixo teor de carbono para mobilidade 
multi-modal e transporte de mercadorias

6.7 Sistemas cooperativos para a mobilidade 
de energia eficiente e sustentável

6.8 PPP GC: TIC para os veículos totalmente 
elétricos
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Missão:
Preparar FOTs (Field Operational Tests 
- testes de campo operacionais) com 
tecnologias de comunicação 
interveiculos.
Com base na arquitectura europeia 
comum para sistemas de comunicação 
veículo para x, definida pela Task-
Force sobre Sistemas Cooperativos 
liderada por COMeSafety, o projeto 
desenvolve uma especificação 
detalhada de um tal sistema e um 
protótipo suficientemente robustos 
para serem utilizados em futuros 
testes de campo operacionais (FOT’s).

Coordenador: DAIMLER
Custos Totais : ± 8,5M€
Contribuição EC :  5 M€
Data de Início: 1/07/2008
Duração: 24 meses

PRE-DRIVE C2X

Tópicos de Pesquisa:
• Serão desenvolvidas todas as 

ferramentas e métodos necessários 
para a verificação funcional e testes 
de Sistemas Cooperativos em 
ambiente de laboratório e em 
estrada, no quadro de um teste de 
campo operacional (FOT).

• Os instrumentos e métodos 
desenvolvidos serão aplicados ao 
protótipo PRE-DRIVE C2X para 
verificar o seu bom funcionamento 
e para fazer uma avaliação de 
impacto, incluindo um teste de 
aceitação do utilizador.
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EU 27
Acidentes c/ feridos

1 323 036

Cooperative Intersection Safety

Objectivos
• Desenvolver e demonstrar um Sistema de 

Segurança Cooperativa para cruzamentos com 
vista a melhorar a segurança do tráfego

• Comunicações bidirecionais V2X e fusão de dados 
cooperativa

• Advertências cooperativas e estratégias de 
intervenção. 

Demonstradores e test sites

V2X
D-GPS + 

map

Video 

camera

Laserscanners

Right Turning Left Turning Crossing Right-of-Way Red Light Violation

Addressed Scenarios (Selection)
Coordenador: 

Total 6.5 M €

Contribuição EC 3.9 M €

Inicio Junho 2008

Duração 36 months

Em cruzamentos
569 893 (43%)

outros
753 143 (57%)

Stereo-

camera

77 GHz 

Radar

Lidar 

Scanner

24GHz 

Radar

V2X

GPS+ADAS-

Map

Laser-

scanners 
24GHz 

Radar

V2X

Laser-

scannersUltrasonic

eHorizon

Cam-

era
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The Integrated Wireless and Traffic Platform for Real-Time 
Road Traffic Management Solutions

Visão: 
para criar uma plataforma de comunicação e de simulação de tráfego global, 
sustentável, aberta entre veículos e facilitar a avaliação em grande escala, 
multidimensional e precisa de soluções TIC de cooperação, para a gestão da 
mobilidade, a fim de aumentar a competitividade da indústria europeia bem 
como o progresso económico, social e ambiental.

Coordenador: Thales 
Communications
Custo Total : ± 4.42m€
Inicio: 01/07/2008
Duração: 30 meses
Website: http://ict-itetris.eu/

"Para obter os primeiros resultados
sobre os benefícios e problemas
enfrentados no desenvolvimento de
sistemas cooperativos, existe ainda a
necessidade de avaliá-los no longo
prazo e grande dimensão "

 V2x Cooperative 

Communications 

Advanced Traffic 

Management 

Open-source 

Platform 

Large Scale 

Scenarios 
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Headunit, V2X..

EVITA

full

Central 

gateway

EVITA 

medium

ESP

EVITA 

medium

Engine 

control

EVITA 

medium

GPS sensor

EVITA 

small

Vehicle serial 

no . provider

EVITA 

small

Break 

actuator

EVITA 

small

Airbag 

actuator

EVITA 

small

EVITA

Coordenador: Fraunhofer Institute SIT

Duração: 36 M (July 2008 – June 2011)

Custo Total : €6 M

URL: http://evita-project.org

Objectivo:

Projetar, verificar e desenvolver um 
protótipo para uma arquitetura de redes 
seguras para a electrónica do automóvel.

Motivação:

A segurança TI no veículo é necessária 
como base para uma comunicação inter-
veicular segura.

Abordagem:

Módulos de segurança de hardware como 
base de confiança. Especificações abertas

http://evita-project.org/
http://evita-project.org/
http://evita-project.org/
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Missão:
Demonstrar que os Sistemas Cooperativos 
V2V/V2I podem cumprir com regras de 
privacidade futuras

Áreas de Investigação :

Coordenador: TRIALOG

Inicio: 1/03/2008 

Duração: 24 months

Abordagem:
• Desenvolver mecanismos de protecção da 
privacidade e métricas de privacidade

• Desenvolver uma terminologia de 
privacidade

• Detectar violações de privacidade
• Desenvolver métricas para avaliar o 
reconhecimento da privacidade

• Definir a abordagem para a avaliação de 
privacidade

• Definir uma arquitetura para o 
reconhecimento da privacidade

• Definir e validar as diretrizes de privacidade
• Investigar os desafios específicos 

Resultados Esperados:
• O desenvolvimento de uma arquitetura 
cooperativa de privacidade verificável, que 
permita a execução de políticas de 
privacidade

• Políticas expressas em registros de 
metadados associados aos dados de 
aplicação

• Arquitetura que garanta a execução segura 
das políticas 

Privacy Enabled Capability in Cooperative Systems & Safety Applications
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Missão:
Apoiar o desenvolvimento e actualização de uma Arquitetura ITS 
para a UE para incorporar os requisitos dos Sistemas Cooperativos.

Coordenador: Peter Jesty 
Consulting Limited
Custos Totais : 1.350 M€
Contribuição EC : 1.045 M€
Inicio: 07/05/2008
Duração: 36 months

E-FRAME
(CSA)

Actividades Currentes :

 Alargar a Arquitetura-Quadro 
Europeia para os ITS (FRAME) para 
incluir Sistemas Cooperativos.
 Criar orientacoes sobre a captura, 

e possível resolução de questões 
operacionais e de implementação 
de uma determinada arquitetura 
ITS.
 Estudar as questões de 

normalização para Sistemas 
Cooperativos identificados por 
determinadas arquiteturas ITS.
 Organizar reuniões com as partes 

interessadas para estudar os 
aspectos de negócio e de aplicação 
da "FRAME Extended Architecture".
 Fornecer orientações práticas sobre 

o uso da "FRAME Extended 
Architecture".

Stakeholder

Aspirations

Create ITS

Architecture

FRAME Architecture

(V4 with Cooperative

Systems functionality)

“European ITS

Communications

Architecture”

Additional studies

  - Organisational Issues

  - Deployment Plan

  - Cost Benefit

  - Risk Analysis

Component

Specifications

COMeSafety

Project

PRE-DRIVE C2X

Project

COOPERS

Project

SAFESPOT

Project

CVIS

Project

Other Cooperative

Systems Projects

CEN / ETSI

Communications

Standards

Communcations

Specification

ITS Procurement

& Deployment

Communications

Requirements
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Missão:
"Desenvolver uma combinação de 
Sistemas Cooperativos e instrumentos 
utilizando comunicações veículo-
infraestrutura a fim de ajudar os 
condutores a eliminar de modo 
sustentável o consumo desnecessário 
de combustível e os operadores a gerir 
o tráfego rodoviário da maneira mais 
eficiente em termos energéticos".

Coordenador: 

ERTICO ITS Europe
Custos Totais : ±22.5 M€

Contribuição EC :  ±13.7 M€

Inicio: Q1/2010

Duração: 36 meses

Objectivos:
 Mostrar que uma combinação de Sistemas Cooperativos poderá

reduzir o consumo de combustível em cerca de 20%.
 Desenvolver casos-tipo eCoMove, um conceito do sistema e uma 

arquitetura.
 Desenvolver uma plataforma comum V2V e V2I baseada nos 

resultados do projecto CVIS.
 Desenvolver um modelo estratégico para o consumo macroscópico 

de energia para uma rede rodoviária completa.
 Desenvolver, testar e validar as aplicações: ecoSmartDriving, eco 

Freight & Logistics, e ecoTrafficManagement & Control. 
 Avaliar aplicações em quatro ensaios de campo (3 cidades e uma 

auto-estrada interurbana).
 Avaliar problemas de execução, proceder a uma análise custo-

benefício, e propor um plano de implementação.

The future

eCoMove Solutions

Situation today

Energy consumption of

“perfect eco-driver”

Wasted energy due to:

- Inefficient deceleration

- Wrong gear & engine speed

- Excessive speed, acceleration

- Poor anticipation

- Congestion

- Poorly synchronised signals

- Choice of inefficient route

- Lack of know-how, motivation

Energy consumption of

“perfect eco-driver”

Residual wasted energy

eCoMove benefit

~~ ~~ ~~

ecoSmartDriving

ecoFreight & Logistics

ecoTrafficManagement + Control

~~

Energy

Time

V2V & V2I = Vehicle to Vehicle &, Vehicle to Infrastructure communication

- Inefficient deceleration

- Wrong gear & engine speed

- Excessive speed, acceleration

- Poor anticipation

- Congestion

- Poorly synchronised signals

- Choice of inefficient route

- Lack of know-how, motivation

(IP)
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MOre Safety for All by Radar Interference Mitigation

Missão:
• Investigar interferências em radares nos veiculos
• Definir possíveis contramedidas
• Realizar uma norma para um simulador de 

interferências radar 
• Validar as contramedidas aplicada

O Consórcio:

GRC
Coordenador: 

Dr.-Ing. Martin Kunert, Robert Bosch 

GmbH

Custos Totais : 4.82 M€

Contribuição EC :  2.97 M€

Inicio: Jan. 2010

Duração: 36 meses
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IN-TIME

Intelligent and Efficient Travel Management 

for European Cities

Missão:
Realizar um sistema pan-europeu multimodal para RTTI (Real-Time Travel 
Information), através da implementação de uma interface normalizada e 
harmonizada entre os operadores e prestadores de serviços, visando a redução do 
consumo de energia do viajante individual, mudando o comportamento de 
viagem.

Impactos:
 Transferência modal, abandonando o tráfego individual: cerca 

de 3% dos utilizadores privados serão capazes de comparar os 
modos de transporte e fazer uma escolha.

 Melhoria da aceitação do cliente em relação ao funcionamento 
dos Transportes Publicos.

 Redução dos congestionamentos do tráfego rodoviário

 Melhoria da segurança (safety)

 Maior mobilidade de pessoas e mercadorias entre diferentes 
modos de transporte através da prestação de serviços de 
informação acessíveis e confiáveis.

 redução de emissões através de um sistema melhorado de 
gestão do tráfego.

 redução de consumos de energia

Coordenador:
Austria Tech Ltd

Custos Totais : 4.58 M€

Contribuição EC :  2.3 M€

Inicio: 01/Abril/2009

Duração: 36 meses



••• 18

• O 7º Programa-Quadro

• Projectos Europeus

• Sistemas Cooperativos

• Aplicações 

• Actividades Futuras

Conteúdo



••• 19

Colaboração e Sinergias
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Sistemas Cooperativos
[COM(2010) 389 final, 20.7.2010]

“São sistemas em que os veículos trocam dados e interagem com 
a infra-estrutura e com outros veículos próximos, permitindo 
assim a melhor informação possível dos condutores, reduzindo os 
riscos de acidentes e melhorando a fluidez do tráfego em geral.” 
…a Comissão irá propor a adopção das especificações técnicas 
necessárias para o intercâmbio de dados e informações entre 
veículos (V2V), entre os veículos e a infra-estrutura (V2I) e entre 
infra-estruturas (I2I).* 

Comunicação
Veiculo-Infraestrutura (V2I)

Comunicação

Veículo-Veículo (V2V)

* No quadro da aplicação do Plano de Acção STI
[Sistemas de Transporte Inteligentes] e da Directiva STI 
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Sistemas Cooperativos
Benefícios potenciais

Os potenciais benefícios incluem:

 aumento da capacidade da rede rodoviária;

 redução do congestionamento e poluição;

 tempos de viagem mais curtos e previsíveis;

melhor segurança do tráfego para todos os utentes da estrada;

menores custos operacionais do veículo;

 logística mais eficiente;

melhoria da gestão e controlo da rede viária (urbana e inter-
urbana);

 aumento da eficiência dos sistemas de transporte público;

 resposta melhor e mais eficiente a perigos, acidentes e incidentes.
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A abordagem da UE

Princípios

 Combina IDT, Política e coordenação e apoio

 Começa a partir das aplicações (segurança e eficiência)

 Sublinha a necessidade de convergir numa única 
Arquitetura de Comunicações

 promove normas internacionais e a harmonização (ETSI TC 
ITS, ISO/CALM, IEEE ...)

 Promove a cooperação internacional (Internacional WS on 
Vehicle Communications)

 Baseia-se nos resultados de trabalhos anteriores (GST, 
PREVENT ...)
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 Projectos Integrados CVIS, SAFESPOT e 
Coopers demonstraram um certo número de 
aplicações interoperáveis, tanto na segurança 
como na eficiência energética*.

 A Arquitetura Europeia de Comunicação ITS: 
um esforço conjunto coordenado por 
COMeSafety

 O projeto PRE-DRIVE C2x (iniciado em 2008) 
mantem e desenvolve a arquitetura, 
juntamente com o ETSI 

A abordagem da UE

Importantes resultados já obtidos

*Cooperative Mobility Showcase, Amsterdam, 23 to 26 March 2010

http://www.comesafety.org/index.php?id=109
http://www.prevent-ip.org/en/home.htm
http://www.network-on-wheels.de/vision.html
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A abordagem da UE
Cooperação internacional

A Europa defende uma abordagem global 
para os Sistemas Cooperativos que visa uma 

arquitetura de comunicações comum, 
interoperabilidade e normas abertas globais.

http://www.edinphoto.org.uk/0_MAPS/0_maps_of_world.htm
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Apoio da CE aos Sistemas Co-operativos
O Espectro: Contexto International

bandas RF 75MHz em 5.9 GHz 
atribuidos desde 
1999

Decision CE para 30 MHz 
em5.9 GHz

atribuidos em 2008

20 MHz em 5.8 GHz 
atribuidos desde 1997 + 50 
MHz em 2002

IR Beacon

Ambiente 
Político

forte apoio político 
pelos MT’s do 
Governo Federal e 
dos Estados

forte apoio político por 
parte da UE e pela 
maioria dos governos 
nacionais 

Infra-estrutura ETC já 

instalada. Implantação de 
infra-estrutura de 
comunicações de 
segurança do veículo em 
andamento 

Actividades • Vehicle 
Infrastructure 
Integration (VII)

• Vehicle Safety 
Communications 
Consortium (VSCC)

• projectos EU : 
COMeSafety, CVIS, 
SAFESPOT, COOPERS, …

• SIMTD (Sichere 
Intelligente Mobilität 
Testfeld Deutschland)

• Car2Car Communications 
Consortium (C2C-CC)

• DSSS (Vehicle to 
Infrastructure 
Communications for safety)

• Smartway (Vehicle 
Communications 
Infrastructure for Safety and 
Mobility)

• ASV-4 (Vehicle to Vehicle 
Communications for Safety)

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.britclub.org/usa-flag.gif&imgrefurl=http://www.britclub.org/&h=329&w=492&sz=6&tbnid=fOnsRTLorYEOxM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dusa%2Bflag%26um%3D1&start=2&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://morewhat.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/EUflag.jpg&imgrefurl=http://morewhat.com/wordpress/%3Fcat%3D140&h=793&w=1181&sz=258&tbnid=DRdn2jhZ8Xai4M:&tbnh=101&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Deu%2Bflag%26um%3D1&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://library.thinkquest.org/05aug/01746/Japan%2520flag.gif&imgrefurl=http://library.thinkquest.org/05aug/01746/hyperlink.htm&h=351&w=497&sz=4&tbnid=OznrQ3RZGli_eM:&tbnh=92&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Djapan%2Bflag%26um%3D1&start=2&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2
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DECISÃO DA COMMISSION 2008/671/EC
relativa à utilização harmonizada do espectro de 

radiofrequências na faixa de frequências 5875-5905 MHz para 
aplicações relacionadas com segurança dos Sistemas de 

Transportes Inteligentes (ITS)

 Adoptada em 5 de Agosto 2008.

 O objectivo é harmonizar as condições de disponibilidade e 
utilização eficiente da banda de frequências de 5 875-5 905 
MHz para aplicações relacionadas com segurança dos 
Sistemas de Transportes Inteligentes (ITS) da Comunidade.

 Os Estados-Membros deverão, o mais tardar seis meses após 
a entrada em vigor da presente decisão, designar a faixa de 
frequências de 5 875-5 905 MHz para Sistemas de Transporte 
Inteligentes.

ECC
Electronic Communications Committee

C
E

P
T

Apoio da CE aos Sistemas Co-operativos
A decisão do Espectro
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•

Conclusão
ITS está cada vez mais complexo ...

Source: COMeSafety and COOPERS projects
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• Coordenador: 
ERTICO

• Duração:  4 anos 
desde 1/2/06

• Custo Total : 
41 M€

• Contribuição CE :    
22 M€

• Consórcio:
63 parceiros
12 países

Visão:

 Criar uma rede sem fios entre veículos e 
infra-estrutura.

 aumentar a eficiência através da 
cooperação veículo/infra-estrutura.

 utilizar comunicações V2V e V2I para 
aplicações de segurança e eficiência do 
tráfego utilizando tecnologias Car2Car e 
CALM:

• protocolo Car2Car para comunicações V2V 
e V2i, com base em geo-aware multi-hop 
routing.

• CALM para ITS e Serviços Internet baseado 
na comunicação contínua por 802.11, GSM, 
UMTS, IR, IPv6, etc.

www.cvisproject.org

http://www.cvisproject.org/
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30

Aplicações para mobilidade eficiente

APLICAÇÕES DE REFERÊNCIA:
• Gestão de rede Cooperativa
• Cooperative area routing
• Controle de tráfego local 

Cooperativo
• Corredores BUS dinamicos
• Assistência ao viajante 

Cooperativa
• Informação ao condutor 

optimizada
• Gestão de Transporte de 

mercadorias e frota 
cooperativas

• Mercadorias perigosas 
• Reserva e gestão de zonas de 

estacionamento
• Acesso de veículos a zonas 

restritas

Variable Message Sign

Terrestrial Broadcast
RDS, DAB

UMTS
WiMAX

Beacon

•CALM-M5

•CALM-IR

•CEN-

DSRC

Info-Broadcaster

GSM-GPRS

Sat-Comm

GPS, Galileo

Broadcast
Transmitter

Vehicle-to-Vehicle (M5, IR, MM)

Hot-Spot
(Wireless LAN)
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SAFESPOT

www.safespot-eu.org

Coordenador:

CRF

Duração:

4 anos desde 1/2/06

Custo total:

37,6 M€

Contribuição CE:

20,6 M€

Consórcio:

51 parceiros, 

13 países

Desenvolver um
"Assistente Margem de 

Segurança" para prevenir os 
acidentes rodoviários

SAFESPOT
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Rear

Detection

Blind Spot

Side

Crash

Lane

Support

Collision

Mitigation

Extended Rear

Detection &

Blind Spot

Cooperative

Warning

Infrastructure Based

Warning

Road Side Equipment 

(local or remote)

Extended  Safe Distance 

and Speed

Estender a "Margem de 

Segurança" do condutor para detectar e 

evitar possíveis acidentes

“Dynamic vehicle net” e “vehicle to 

infrastructure net” expandem a 

cobertura dos sistemas de bordo do 

veículo

Lane Change

Assistant

SAFESPOT
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de veículos autónomos inteligentes desenvolvidos no Projeto Integrado PReVENT...

...para veículos inteligentes conduzidos em estradas inteligentes

Veiculos Inteligentes em Estradas Inteligentes

SAFESPOT
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Aplicações

Baseadas na Infra-
estrutura

Alerta de velocidade 

Prevenção de saída da via

Margem de Segurança para 
Veículos de Assistência e de 
Emergência

Sistema Co-operativo de 
Prevenção de Colisão em 
Cruzamentos

Alerta de Perigo e de Incidente

Baseadas no Veículo

Prevenção de Colisão Lateral

Prevenção de Colisão 
Longitudinal

Prevenção de saída da via

Proteção dos Utilizadores 

Vulneráveis

SAFESPOT
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Locais de Testes

SAFESPOT projetou aplicações de Sistemas 
Cooperativos baseadas em comunicações V2V e 
V2I para melhorar a segurança rodoviária (por 
exemplo, distância de segurança, detecção de 
condutor fantasma).

SAFESPOT implementou as aplicações num número 
de veículos de demonstração, incluindo carros, 
camiões e motos e em infra-estruturas rodoviárias 
em locais de teste diferentes.

As aplicações desenvolvidas irão prevenir os 
acidentes rodoviários, detectando antecipadamente 
situações potencialmente perigosas e alargar, no 
espaço e no tempo, a informação dos motoristas 
sobre a zona circundante.

SAFESPOT
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• Coordenador:         
Austria TECH

• Duração:                      
4 anos desde 1 Fev 06

• Custo total:
17 M €

• Contribuição CE :        
9.8 M€

• Consórcio:
40 parceiros 

• Melhoria da infra-estrutura rodoviária de 

sensores e das aplicações de controle de 

tráfego

• Estabelecimento de uma ligação entre 

sistemas de portagem rodoviária e o conceito 

I2V.

• Desenvolvimento de um conceito de 

comunicação e aplicações: de alerta de 

acidentes/incidentes; alerta das condições 

Meteorológicas; informação de zonas de obras; 

informações de utilização das vias; informação de 

limite de velocidade variável nos veículos; alerta de 

congestionamento do tráfego.

• Demonstração dos resultados obtidos em 

importantes trechos de auto-estradas 

europeias.

www.coopers-ip.eu
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Aplicações:
• Alerta de acidente/incidente;

• Aviso das condições meteo;

• Informação aos condutores sobre obras, 
estado do pavimento, condição e fecho 
de estradas;

• Informação sobre utilização de vias em: 
lane keeping, lane restriction e 
accessibility to auxiliary lanes;

• Limites de velocidade variável;

• Tempo estimado de viagem até o 
destino final;

• ISA – Inteligent Speed Adaptation com 
os limites de velocidade variável;

• eCall – Alerta de acidente/incidente
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COOPERS visa o desenvolvimento de soluções inovadoras para uma Infra-estrutura de 
comunicação I2V, que será integrado com os sistemas de comunicação V2V

develop holistic 

cooperative systems
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• O 7º Programa-Quadro

• Projectos Europeus

• Sistemas Cooperativos

• Aplicações 

• Actividades Futuras

Conteúdo
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Sobre IDT Futuro
TIC para Sistemas Cooperativos

• Novas estratégias 
cooperativas e pró-ativas 
de gestão e controle do 
tráfego e da viagem;

• Aplicações de segurança 
Cooperativas V2V e V2I;

• Serviços de Mobilidade 
Cooperativos;

• Incluir a interacção entre 
o condutor, o veículo e a 
infra-estrutura;

• Contemplar as barreiras 
para a aceitação do 
utilizador, aprovação e 
implantação de serviços, 
responsabilidade, 
privacidade, 
confiabilidade e 
segurança.
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• Cada vez mais visto como a 
única opção de longo prazo;

• Potencial para melhorar 
significativamente a segurança e 
eficiência energética;

• Com mais de 90% dos acidentes 
a serem causados por erro 
humano, o impacto dos altos 
níveis de automação é claro;

• Platooning de veículos tem o 
potencial de aumento 
significativo da eficiência do uso 
viário e da redução do consumo 
de combustível.

Sobre IDT Futuro
Automatização
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Benefícios do veículo totalmente elétrico:

• Até 40% de poupança de energia;

• Reduzida dependência de combustíveis 

fósseis & impacto ambiental;

• Impacto sócio-econômico: 12 milhões de 

empregos e competitividade internacional

Indústria está 
dirigindo esta 
iniciativa (66%) e 
beneficia 
largamente dela

Electric Drive & Electronic components

ICT
V2X

Vehicle Stability

Control

Na sequência das reações de 

parceiros interssados como:

EGCI Ad-hoc Advisory Group, 

ERTRAC, EPoSS, SmartGrids ...

V2G
Safety

Communication Architecture

Energy storage systems

Sobre IDT Futuro
A Iniciativa “European Green Cars”
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Call 7
Objectivo 6.6

Low carbon

multi-modal mobility

and freight transport 

•ICT for low-carbon

multi-modal freight and logistics

•ICT for clean and 

efficient multi-modal mobility

•Coordination and Support Actions

Call 8
Objectivo 6.7 

Cooperative Systems

for energy efficient

and sustainable mobility

• Cooperative Systems for

low-carbon multi-modal mobility

• European Wide Service Platform
(EWSP) for cooperative system

enabled services

•Coordination and Support Actions

IPs, STREPs: 46M€

CSA: 4M€

IPs, STREPs: 37M€

CSA: 3M€

Objectivo 
6.8

Green Car: 
ICT for the 

Fully 
Electric 
Vehicle

Call PPP-GC 
2010 - 30M€

Call PPP-GC 
2011 - 30M€

Sobre IDT Futuro
TIC para Sistemas Cooperativos e FEVs
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Para acelerar a consecução dos objetivos específicos 
da sociedade:

• A CE considera a possibilidade de apoiar no âmbito do
8PQ um conjunto de projetos específicos de escala
e duração significativas que atravessam o ciclo de
inovação para o desenvolvimento de modernas infra-
estruturas de serviços pan-europeus;

• ELSAs irão mobilizar uma massa crítica de recursos,
incluindo subsídios para I & D, contratos pré-comerciais
e apoios à inovação e implantação

Orientações Futuras

European Large Scale Actions (ELSA)
bridging the innovation cycle to address societal challenges

in Transport
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eCall pan-Europeu: O que é?

Data

Voice

TELCO

Emergency Call 

Response Centre
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francisco.ferreira@ec.europa.eu


