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 INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Aviso n.º 15652/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de quatro postos de 
trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal do Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, I. P.

1 — Nos termos do disposto nos números 1 a 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas — LTFP — aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e 
em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 
de abril, alterada a republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público que, 
por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), 
de 08 de julho de 2021, se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data de publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, para o 
preenchimento de quatro postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal do IMT, I. P., para o exercício de funções públicas em regime 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado.

2 — O procedimento concursal destina -se à ocupação de quatro postos de trabalho da carreira 
e categoria de técnico superior, destinado a candidatos que possuam vínculo de emprego público 
por tempo indeterminado, aos quais correspondem as seguintes funções:

Ref.ª A — Área de Mobilidade Urbana — Direção de Serviços de Estudos, Avaliação e Pros-
petiva: apoiar a implementação da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável; apoiar 
o desenvolvimento da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal; conceber e realizar 
ações de promoção da mobilidade sustentável e da intermodalidade e qualidade dos serviços de 
transporte público, em colaboração com outros departamentos e entidades; apoiar, promover e 
divulgar a inovação associada à mobilidade de pessoas e bens; promover a implementação de 
instrumentos de política publica de promoção da mobilidade sustentável, designadamente planos 
e estratégias bem como outros instrumentos de estímulo aos transportes públicos; assegurar a 
representação nacional, em reuniões e grupos de trabalho técnicos, junto de instituições europeias 
e associações internacionais de mobilidade e transportes — 1 lugar;

Ref.ª B — Área de Mobilidade Urbana — Direção de Serviços de Estudos, Avaliação e Pros-
petiva: acompanhar o Projeto U -Bike, incluindo a articulação com Instituições de Ensino Superior 
parceiras e recolha e tratamento da informação financeira e orçamental associada ao projeto; 
promover, acompanhar e prestar informação sobre instrumentos de planeamento de mobilidade; 
apoiar o acompanhamento e avaliação de políticas públicas na área da mobilidade, acompanhar a 
elaboração dos instrumentos de gestão territorial, bem como dos instrumentos setoriais de escala 
nacional e regional, integrando as correspondentes estruturas de coordenação, nos termos da lei, 
e emitindo parecer, quando exigível — 1 lugar;

Ref.ª C — Área de Planeamento e Prospetiva — Direção de Serviços de Estudos, Avaliação 
e Prospetiva: apreciar instrumentos estratégicos, de âmbito nacional, europeu e internacional, nas 
áreas do ambiente, energia e segurança em matéria de transportes e mobilidade; acompanhar e gerir 
projetos; assegurar a representação nacional, em reuniões e grupos de trabalho técnicos, junto de 
instituições europeias e associações internacionais de transportes e mobilidade; apoiar o desenvol-
vimento de atividades de recolha, produção e sistematização de informação quantitativa e qualitativa 
sobre transportes e mobilidade, bem como informação complementar (socioeconómica, ambiental e de 
ordenamento do território); acompanhar a elaboração dos instrumentos de gestão territorial, bem como 
dos instrumentos setoriais de escala nacional e regional, integrando as correspondentes estruturas 
de coordenação, nos termos da lei, e emitindo parecer, quando exigível; elaborar, autonomamente ou 
em grupo, pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade e executar outras atividades 
de apoio geral ou especializado em matéria de transportes e mobilidade — 1 lugar;
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Ref.ª D — Área de Planeamento — Direção de Serviços de Estudos, Avaliação e Prospetiva: 
promover a realização de estudos e planeamento estratégicos sobre os transportes terrestres, 
marítimos e respetivas infraestruturas, identificando problemas de articulação modal, défices de 
capacidade e outros estrangulamentos, propondo medidas e programas para a sua superação; 
preparar cenários de desenvolvimento dos transportes e da mobilidade, integrando políticas setoriais 
e espaciais, acompanhando as trajetórias de descarbonização traçadas para o setor; pronunciar -se 
sobre os instrumentos estratégicos, de âmbito nacional, europeu e internacional, nas áreas do am-
biente e energia em matéria de mobilidade e transportes; elaborar estudos e análises prospetivas 
sobre inovação nos transportes e na mobilidade, que permitam antecipar a introdução atempada 
de políticas públicas, com vista a maximizar o aproveitamento da inovação para os objetivos de de-
senvolvimento nacional; apoiar a realização de eventos destinados à divulgação e debate de temas, 
estratégias, planos, programas e outros instrumentos relativos ao setor dos transportes terrestres, 
divulgando os respetivos documentos de suporte, assentos e relatórios; assegurar a representação 
nacional, em reuniões e grupos de trabalho técnicos, junto de instituições europeias e associações 
internacionais de mobilidade e transportes; acompanhar e gerir/Gestão de projetos — 1 lugar;

3 — Os candidatos devem estar habilitados com licenciatura em:

Ref.ª A — Geografia, Engenharia do Território, Planeamento Regional e Urbano,
Planeamento e Gestão do Território ou Arquitetura
Ref.ª B — Geografia, Planeamento Regional e Urbano, Planeamento e Gestão do Território 

ou Arquitetura
Ref.ª C — Engenharia do Ambiente, Engenharia do Território, Geografia, Planeamento Regional 

e Urbano, Planeamento e Gestão do Território ou Relações Internacionais
Ref.ª D — Geografia, Planeamento Regional e Urbano, Planeamento e Gestão do Território, 

Engenharia do Território, Engenharia Civil ou Economia

4 — O aviso integral do procedimento concursal será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), e, por extrato, na página eletrónica do IMT, IP, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

3 de agosto de 2021. — O Conselho Diretivo: Eduardo Elísio Silva Peralta Feio, presidente — 
Luís Miguel Pereira Pimenta, vogal.
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