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Aveiro, 29 de Novembro de 2010 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro 
 
  
                 No seguimento da deliberação de abertura de Concurso Público para a Elaboração 

do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro, tomada pelo 

Conselho Executivo da Região de Aveiro no passado dia 24JAN11, vimos por esta meio 

informar que o mesmo foi hoje publicado em Diário da República, com prazo de execução de 

12 meses e um preço base de 400.000 euros + IVA. 

 

 Tendo como origem o PTD (Plano Territorial de Desenvolvimento para a Sub-Região 

do Baixo Vouga) elaborado em 2008, o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da 

Região de Aveiro, representa um dos Projectos Comuns do Contrato de Delegação de 

Competências com Subvenção Global, realizado entre o MaisCentro e a Região de Aveiro, 

tendo como principal objectivo elaborar um documento estratégico e operacional que sirva de 

instrumento de actuação e sensibilização, fomentado a articulação entre os diferentes modos de 

transporte, implementação de um sistema integrado de mobilidade e minimização dos custos de 

investimento e exploração. 

 

 A elaboração do Plano Intermunicipal de Mobilidades e Transportes da Região de 

Aveiro assentará em princípios orientadores nacionais e internacionais no domínio da 

Mobilidade, destacando-se a gestão da mobilidade em transporte público, no qual serão 

analisados os transportes escolares, bem como as questões da Mobilidade Sustentável e 

Eléctrica e da sensibilização para a utilização de modos suaves de deslocação.  

 

                     Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

 
                    José Ribau Esteves, eng.  

                    Presidente do CE/Região de Aveiro 
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