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PROXECTO EUROPEO TRAFAIR 

“Understanding Traffic Flows to Improve 

Air Quality” 
 

Programa europeo: PROGRAMA EUROPEO CONNECTING EUROPE FACILITY - 

TELECOMMUNICATION 2014-2020 (CEF).  

Connectig Europe Facility é un programa da UE destinado a facilitar a 

interacción transfronteiriza entre as administracións públicas, as empresas e os 

cidadáns, mediante o despliegue de infraestructuras de servicios dixitais (DSI) e 

redes de banda ancha. Os proxectos financiados contribuirán á creación dun 

ecosistema europeo de servicios dixitais interoperables e interconectados que 

respalden o mercado único dixital. 

 

Periodo de vixencia do proxecto: O período de duración do proxecto é de 24 

meses. A data de inicio foi o pasado 1 de novembro de 2018 e a data de fin será 

o vendeiro 31 de outubro de 2020. 

 

Obxectivo do proxecto: Os impactos ambientais do tráfico son unha gran 

preocupación en moitas áreas metropolitanas europeas. A contaminación do 

aire provoca 400.000 mortes cada ano, converténdose na primeira causa 

ambiental de morte prematura en Europa. Unha das principais fontes de 

contaminación atmosférica é o tráfico e o transporte por estrada  Non obstante, 

os municipios e os cidadáns carecen dunha ferramenta integral e rápida para 

estimar o nivel de contaminación derivada de diferentes condicións de fluxo de 

tráfico que permitirían optimizar as estratexias de control.  

 

O obxectivo do proxecto TRAFAIR é desenvolver servizos innovadores e sostibles 

que combinan datos de calidade do aire, condicións climáticas e fluxos de 

tráfico para producir novaa información en beneficio dos cidadáns e das  
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Autoridades. O proxecto TRAFAIR xerará beneficios concretos aos cidadáns, 

empresas e administracións en toda a UE a través dun servizo que aumentará a 

conciencia do aire que respiramos todos os días e proporcionará ás 

administracións públicas ferramentas para coñecer a calidade de aire dentro da 

cidade. 

Para acadar este ferramenta se mercarán sensores de baixo custo de tráfico e 

contaminación e se instalarán en diferentes puntos da cidade. Ditos sensores 

mediarán o nivel de partículas contaminantes e permitirán coñecer os fluxos de 

circulación das partículas contaminantes no aire. 

 

Socios do proxecto:  

O xefe de Fila é a Universidade de Módena e Reggio Emilia en Italia. 
 

Nº 
SOCIO 

SOCIO  ACRONIMO FEDER % 
FEDER 

ACHEGA 
MUNICIPAL 

TOTAL 

1 Universitá degli Studi 
di Modena e Reggio 
Emilia 

UNIMORE 451.065,00 75% 150.355,00 601.420,00 

2 Università degli Studi 
di Firenze 

UNIFI 232.725,00 75% 77.575,00 310.300,00 

3 Universidade de 
Santiago de 
Compostela 

USC 180.563,00 75% 60.187,00 240.750,00 

4 Comune di Modena CMO 112.350,00 75% 37.450,00 149.800,00 

5 Regione Toscana TR 112.350,00 75% 37.450,00 149.800,00 

6 Concello de Santiago 
de Compostela 

CSC 126.795,00 75% 42.265,00 169.060,00 

7 Fundación Pública 
Gallega Centro 
Tecnológico de 
Supercomputación de 
Galicia 

CESGA 97.103,00 75% 32.367,00 129.470,00 

8 Universidad de 
Zaragoza 

UNIZAR 267.233,00 75% 89.077,00 356.310,00 

9 Lepida SpA LP 67.965,00 75% 22.655,00 90.620,00 

  
TOTAL 

  
1.648.149,00 

  
549.381,00 

 
2.197.530,00 

 

Páxina web do proxecto: http://www.trafair.eu./ 
 
 

http://www.trafair.eu./

