O porquê do SIMON?
Transportes, mobilidade, acessibilidade e estacionamento são assuntos
extremamente importantes para pessoas com deficiência, especialmente em
áreas urbanas onde estes podem encontrar vários problemas à sua mobilidade.
O SIMON é um projeto financiado com fundos Europeus que aborda soluções
inovadoras que melhoram a experiência de mobilidade para pessoas com
mobilidade reduzida. O projeto centra-se no combate à fraude na utilização dos
Dísticos de Estacionamento para pessoas com deficiência, fornecendo uma
solução para a gestão dos direitos de acesso, bem como a utilização de bases de
dados disponíveis da cidade (transportes públicos, informação de acessibilidade,
lugares de estacionamento) fornecendo uma ferramenta poderosa para ser
utilizada por cidadãos com mobilidade reduzida.

Serviços e Aplicações SIMON
O SIMON Mobile é a aplicação móvel para os
cidadãos. Em combinação com a nova bolsa
para o Dístico de Estacionamento para pessoas
com deficiência, os utilizadores podem
autenticar-se quando estacionam em áreas da
cidade. Para além disso, esta aplicação oferece
vários serviços de mobilidade: planeia rotas
usando transportes públicos ou privados,
acesso a lugares de estacionamento, identifica
lugares de estacionamento livres/ocupados,
informação sobre acessibilidade e transportes,
etc.
O SIMON Controls é a aplicação para os fiscais de
estacionamento, usada para validar a utilização
correta – ou detetar o abuso – dos lugares
reservados. A ferramenta
da Autoridade
Operadora é uma aplicação baseada em Web que
permite a autoridade pública gerir o esquema do
Dístico Azul e a operação de interação com o
SIMON. Esta inclui obter informações sobre todo o
sistema e estatísticas da atividade dos utilizadores.

Testes piloto em Madrid, Lisboa, Parma e Reading
As aplicações e serviços SIMON estão a ser testados nas cidades de Madrid, Lisboa, Parma e
Reading.
Durante 2015 foi realizado um piloto de pequena dimensão em cada um dos locais piloto com a
colaboração de alguns utilizadores selecionados. Foi disponibilizada para teste uma primeira
versão protótipo dos serviços e aplicações. Procedimentos específicos foram seguidos para que
os utilizadores se familiarizassem com a aplicação móvel, aprendessem ou compreendessem as
funcionalidades principais tal como detetassem elementos passíveis de melhoria.
Durante 2016, as diferentes aplicações e serviços
desenvolvidos no projeto SIMON serão testadas,
em laboratório e em condições reais. Os
utilizadores podem usar o protótipo do Dístico
de estacionamento para pessoas com deficiência
em combinação com o SIMON Mobile para
estacionar. Para além disso, a aplicação móvel
SIMON Mobile está disponível para qualquer
utilizador que queira testar as funcionalidades
mobilidade e acessibilidade.
Como participar?
Se vive em Madrid, Lisboa, Parma ou Reading, pode participar no teste piloto do SIMON.
Para mais informações sobre os detalhes da sua cidade, pode consultar aqui:
http://simon-project.eu/pilot-phase-pruebas-piloto-fase-sperimentale/

Para obter o SIMON Mobile
O SIMON Mobile está disponível gratuitamente para todos os interessados:
pessoas com mobilidade reduzida, associações, entidades públicas, profissionais
e público em geral.
Atualmente a aplicação móvel está disponível em Inglês, Espanhol, Italiano e
Português para equipamentos Android e iOS e pode ser descarregada através do
Google Play Store ou iTunes.
O link para a aplicação móvel também está disponível no website do SIMON:
http://simon-project.eu
Os utilizadores de Madrid, Lisboa, Parma e Reading podem ainda solicitar,
através deste website, a sua participação nos testes piloto com o nova bolsa para
o Dístico Azul para validar as funções.
Ajude-nos a avaliar o Simon Mobile, diga-nos o que pensa!

Mais informação
Visite o website: http://simon-project.eu

Siga-nos no Facebook e no Twitter
• Twitter: https://twitter.com/SIMONEUProject
• Facebook: https://www.facebook.com/SIMONsolution/
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