
 

Sede: Avenida Elias Garcia n.º 103, 1050 - 098 Lisboa - Portugal 

imt@imt-ip.pt - http://www.imt-ip.pt/ 

 

1 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

“Covid-19 | Informação útil sobre transportes e mobilidade” 

Novo microsite do IMT, I.P com aplicação para motoristas profissionais agora em 

inglês  

 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. disponibiliza, também agora a versão em inglês do seu 

novo portal, “Covid-19 - Informação útil sobre transportes e mobilidade", em https://covid-19-imt-

ip.hub.arcgis.com/. 

O Microsite tem uma área onde os motoristas profissionais, portugueses e agora também os motoristas 

estrangeiros que circulem em Portugal, podem ter acesso a aplicações úteis à sua atividade. Estas 

aplicações contêm informação em constante atualização sobre: 

 Serviços disponíveis nas áreas de Serviço e de Repouso na Rede Nacional de Autoestradas: áreas 

de serviço; áreas de repouso; postos de combustível, e instalações sanitárias; 

 Centros de inspeção a funcionar por marcação; 

 Postos de fronteira terrestres abertos.  

 

O novo portal concentra também informação útil para os cidadãos e empresas sobre transportes e 

mobilidade no âmbito das medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19, tais como: 

 Novas regras de atendimento presencial do IMT, I.P. 

 Contactos para atendimento telefónico e por mail; 

 Acesso ao IMTonline (que disponibiliza diversos serviços as áreas de condutores, veículos e 

transportes);  

 Comunicados e legislação especifica relativa ao combate ao COVID-19) no âmbito da mobilidade e 

dos transportes;  

 Medidas de contingência para o setor da mobilidade e dos transportes; 

 Contactos e links úteis. 
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The Portuguese Mobility and Transport Agency launched a microsite in English that contains an 

application for professional drivers 

 

The Portuguese Mobility and Transport Agency makes now available the English version of its new microsite 

called “Covid-19 - Useful information on transport and mobility", at https://covid-19-en-imt-ip.hub.arcgis.com/.  

On this microsite, Portuguese and from now on foreign professional drivers can access an application which 

provides useful information for their professional activity.  

This application contains constantly updated information about: 

 Available facilities in Service and Rest Areas, on the National Motorway Network: service areas; rest 

areas; fuel stations, and sanitary facilities; 

 Roadworthiness Test Centres working on an appointment basis; 

 Open border checkpoints. 
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