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1 ENQUADRAMENTO 

O Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes de Viseu Dão Lafões (PIMT), é um instrumento de Planeamento 

e Gestão do Sistema de Transportes materializado num documento estratégico com fortes bases operacionais que 

servirá como ferramenta de ação, de sensibilização da população e dos stakeholders, de articulação entre os 

diferentes modos de transporte e a eficiência crescente dos modos de transporte alternativos numa lógica de 

descarbonização progressiva da mobilidade da região. 

 

Este Plano visa a implementação, de uma forma racional e eficaz, de um sistema integrado de mobilidade, com o 

mínimo custo de investimento e de exploração possível, e que leve a uma diminuição do uso do transporte individual 

(TI), garantindo simultaneamente a adequada mobilidade das populações, a equidade social, a qualidade de vida 

urbana e a preservação do património histórico e cultural da região. 

 

O projeto do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes foi aprovado em reunião do Conselho Intermunicipal 

de 7 de março de 2017, tendo estado em consulta pública, pelo prazo de 30 dias úteis envolvendo todos os cidadãos 

no processo de construção de melhores soluções para a mobilidade regional. 

 

Este documento apresenta assim, no Capítulo 2, as ações desenvolvidas, no Capítulo 3, as estrutura das sessões 

realizadas e no Capítulo 4 as notas finais sobre o processo de participação pública realizado. 

 



 

4 www.cimvdl.pt 

 Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes de Viseu Dão Lafões – Relatório Participação Pública | Maio de 2017 

 

2 SESSÕES REALIZADAS 

As sessões de participação pública realizadas no âmbito do PIMT tiveram como objetivos: 

▪ Convidar o público para o processo de decisão para promover a justiça, a equidade e a colaboração; 

▪ Informar e educar as partes interessadas acerca da intervenção planeada e das suas consequências; 

▪ Obter reações do público sobre as intervenções planeadas; 

▪ Contribuir para melhorar a análise de propostas, levando a um desenvolvimento mais criativo, intervenções 

mais sustentáveis e, consequentemente, maior aceitação e apoio do público, comparativamente ao que 

sucederia noutras circunstâncias; 

▪ Despoletar a responsabilidade social e a cidadania; 

▪ Contribuir para a aprendizagem mútua entre as partes interessadas e para a melhoria da prática de 

Participação Pública. 

 

Durante o período de Consulta Pública foram realizadas 4 sessões de participação – nos locais apresentados na 

Figura 1, tendo sido levadas a cabo pela equipa de projeto. 

 

 

Figura 1 - Locais e datas de realização de sessões de participação pública 

 

Adicionalmente foram utilizadas as novas tecnologias de informação com publicitação no sítio da internet da 

Comunidade Intermunicipal e dos municípios. 
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Figura 2 – Publicitação no sítio da internet da Comunidade Intermunicipal 

 

Não foram recebidos contributos por escrito nos canais disponibilizados para o efeito, nem através do endereço de 

e-mail pimt@cimvdl.pt nem por correio para Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, Rua Dr. Ricardo Mota 

nº 16, 3460-613 Tondela. 
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3 ESTRUTURA DAS SESSÕES 

As sessões de participação foram estruturadas em 3 partes: 

▪ Apresentação do PIMT pela equipa técnica de projeto; 

▪ Espaço de debate com a audiência; 

▪ Esclarecimento das intervenções por área temática junto dos posters. 

 

 

Figura 3 – Apresentação do PIMT pela equipa técnica de projeto 

 

 

Figura 4 – Espaço de debate com a audiência 
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Figura 5 – Posters explicativos por área temática 

 

Durante as sessões realizadas foram prestados todos os esclarecimentos às questões colocadas pela audiência. 

Sendo o PIMT um documento estratégico não é acessível ao público, em geral, compreender o impacto que um 

documento deste tipo terá na região. No entanto, e para o público presente ficou a mensagem  de que a Comunidade 

Intermunicipal e os municípios estão empenhados em implementar um sistema de mobilidade que irá ao encontro 

das necessidades das populações. 



 

8 www.cimvdl.pt 

 Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes de Viseu Dão Lafões – Relatório Participação Pública | Maio de 2017 

 

4 NOTAS FINAIS 

A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, detém agora um instrumento de Planeamento e Gestão do Sistema 

de Transportes materializado no PIMT: 

▪ um documento estratégico com fortes bases operacionais; 

▪ que servirá como ferramenta de ação, de sensibilização da população e dos stakeholders; 

▪ de articulação entre os diferentes modos de transporte e a eficiência crescente dos modos de transporte 

alternativos numa lógica de descarbonização progressiva da mobilidade da região. 

 

Dependerá assim da região Viseu Dão Lafões alavancar a mudança necessária para atingir: 

▪ um sistema integrado de mobilidade, com o mínimo custo de investimento e de exploração possível; 

▪ que leve a uma diminuição do uso do transporte individual (TI); 

▪ garantindo simultaneamente a adequada mobilidade das populações, a equidade social, a qualidade de 

vida urbana e a preservação do património histórico e cultural da região. 

 

Verifica-se que, apesar de não ser ainda comum o envolvimento das populações neste tipo de projetos, a aceitação 

de quem esteve presente afigurou-se positiva. 

 

Sendo um dos pilares do PIMT a divulgação e participação pública, considera-se que foram dados, com sucesso,  os 

primeiros passos para o envolvimento da população e que as ações previstas de envolvimento de todos os 

intervenientes do sistema de mobilidade contribuirão para a concretização dos ambiciosos objetivos estabelecidos 

no PIMT. 


