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MPT® NA GUINÉ-BISSAU PARA DESENHAR A PRAÇA MAIS IMPORTANTE DO PAÍS 

A mpt® viajou, no mês de Janeiro, para Guiné-Bissau, com o objetivo de dinamizar reuniões de trabalho no âmbito do 

projeto para a requalificação da Praça dos Heróis Nacionais. O traço, por nós desenhado, pressupõe a valorização da 

Praça, priorizando a escala humana, tornando-o num espaço mais pedonal e menos rodoviário. Simultaneamente, 

sublinha o valor endógeno do local, relacionado com o tema da passagem dos portugueses pelo território. Este novo 

projeto revela a expressão internacional que os trabalhos da mpt® alcançam, quer ao nível do planeamento, quer do 

desenho urbano. É, sem dúvida, motivo de orgulho para toda a nossa equipa que, diariamente, estuda, trabalha, planeia 

e desenha, Cidades para Todos.   

ESTAMOS A DESENHAR A FUTURA PONTE PEDONAL DE AMARANTE 

O novo projeto desenvolvido pela mpt® para a cidade de Amarante, promoverá a harmonia entre a futura ponte pedonal 

sobre o Rio Tâmega em simbiose com dois elevadores públicos, permitindo transformar Amarante declivosa, numa 

“cidade plana”. Paralelamente, estimular-se-á a prática dos modos suaves, humanizando ainda mais,  o Centro Histórico, 

valorizando o Património edificado e natural.  

No mês de Março, a mpt® procedeu à entrega dos primeiros esquiços, ao Sr. Presidente Dr. José Luís Gaspar. 

VALONGO DÁ PRIORIDADE AO PEÃO 

A mpt® está a planear, com a Câmara Municipal de Valongo, a eliminação de Barreiras Urbanísticas e Arquitetónicas, 

promovendo a criação de uma cidade mais inclusiva, equitativa e democrática para Todos.  

O Plano Municipal de Acessibilidade para Todos, desenvolvido e entregue, recentemente, pela mpt®, analisou as 

condições de acessibilidade em espaço público, localizando as principais barreiras, e promoveu soluções corretivas para 

os locais. Este estudo permitiu, através de ferramentas SIG. definir prioridades de investimento.  

A entrega do projeto de execução para Praça Machado dos Santos, considerada o “coração formal da cidade”, vem aplicar 

este conceito de acessibilidade e prioridade ao peão. O traço simples integrado na paisagem, estimulando a criação de 

um ambiente de vivência urbana, eficiência de recursos e sustentabilidade ambiental, foram premissas solicitadas pela 

Câmara Municipal, e integradas no novo projeto mpt® para a cidade.  

ESTAMOS A ELIMINAR BARREIRAS URBANÍSTICAS E ARQUITETÓNICAS NA CIDADE DE BRAGA 

A mpt® está a trabalhar em Braga com o objetivo de eliminar as barreiras urbanísticas e arquitetónicas em 4 Bairros 

fundamentais da Cidade, a saber: Montélios, Makro – São Vítor, Quinta da Fonte e Torre Europa. 

Com a introdução de sistemas de acalmia de tráfego, valorizando os modos suaves e integrando ainda o conceito de 

Zonas 30, será possível transformar as ruas das áreas de intervenções, em espaços de socialização e vivência urbana, 

aumentando a equidade social e a qualidade de vida na cidade. 

PLANOS DE MOBILIDADE EM DESENVOLVIMENTO 

A mpt® é a empresa líder no desenvolvimento de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) a nível nacional, 

reflexo do vasto Know-How adquirido na matéria e experiência no planeamento do território em toda a sua dimensão, 

simultaneamente na componente prática e direta com os territórios municipais. 

A mpt® encontra-se a desenvolver as segundas Fases - Estratégia de Intervenção – dos PMUS para os municípios de 

Amarante, Fafe, Guimarães e Nazaré. Através destes estudos, os municípios definirão as políticas estratégicas em 

matéria de Mobilidade Urbana e Eficiência Energética, a dinamizar nos próximos anos.  

REDE CICLÁVEL DE VILA NOVA DA BARQUINHA VAI SER DESENHADA PELA MPT® 

A mpt® encontra-se a planear para Vila Nova da Barquinha, a Rede Ciclável da Vila. Com este Plano pretende-se 

dinamizar, no município, os modos de deslocação suaves, através de uma rede urbana moderna, no design urbano e 

sinalética. No dia 24 de fevereiro a Eng.ª Paula Teles apresentou publicamente, na Assembleia Municipal, o novo Plano 

para a vila, que mereceu o elogio de todos os presentes.   

MPT® DESENVOLVE PAICD PARA FERREIRA DO ALENTEJO E CASTRO DAIRE 

Encontram-se abertos, no Balcão 2020, destinados para a Região do Alentejo, os Avisos para apresentação dos Planos 

PAICD (Aviso Nº ALT20‐43‐2017‐01) até 30 de abril; e Apresentação das Ações Aprovadas nos Planos PAICD (Aviso Nº 

ALT20‐43‐2017‐02), até 30 de outubro. 

Neste âmbito, estamos a desenvolver os Planos de Ação Integrados para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) para 

os municípios de Ferreira do Alentejo e Castro Daire, bem como a respetiva submissão da candidatura no Balcão 2020. O 

documento pretende identificar as comunidades desfavorecidas dos municípios, e definir ações estratégicas que visem 

colmatar as debilidades ao nível físico, económico e social.  

A MPT ASSINALA FESTIVIDADES ANUAIS COM INICIATIVAS CRIATIVAS 

A mpt assinalou o Carnaval, o Dia das Mulheres, e o Dia do Pai com iniciativas que apelaram aos sentimentos e humor 

dos nossos colaboradores. Criar no ambiente de trabalho, um espaço onde todos se sintam bem, é uma das premissas 

que a mpt vem incutindo no seu quotidiano, envolvendo os seus colaboradores em diversas dinâmicas relacionais, 

valorizando o bom ambiente e felicidade na empresa. 

EXPOSIÇÃO MPT EM SIMULTÂNEO COM A TRIENAL DE ARQUITETURA DE LISBOA 

A mpt® em parceria com a Câmara Municipal de Sines organiza, entre 22 de Abril e 21 de Maio, a Exposição Sines’Cópio 

360º, no Centro de Artes da Cidade, em simultâneo com a Trienal de Arquitetura de Lisboa.  

Neste espaço expositivo, será patente o processo de elaboração dos planos e projetos, derivados da Elaboração da Carta 

de Qualificação e Imagem da Cidade e Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, para a cidade de Sines realizados nos 

últimos anos pela mpt®. Também estarão patentes as principais intervenções urbanas a efetivar no desenho do território 

nos próximos anos. Por entre excertos de escrita e traços de desenho retirados desses estudos e planos e dos projetos 

em curso para o espaço público, Sines'Cópio dará uma visão 360º da futura cidade de Sines. Visite a exposição. 

ESTAMOS A TRABALHAR NA LINHA DE APOIO AO TURISMO ACESSÍVEL 

A Linha de Apoio ao Turismo Acessível posiciona-se como uma excelente oportunidade para dinamizar projetos e estudos, 

que visem a qualificação física e comunicacional dos destinos turísticos nacionais, em matéria de Acessibilidade e 

Mobilidade para Todos. 

A mpt encontra-se, face ao seu percurso em matéria de Acessibilidade e Mobilidade para Todos, a dinamizar reuniões de 

trabalho e esclarecimento com diversos municípios portugueses, no sentido de definir ações estratégicas, bem como 

desenvolver projetos de desenho urbano, para enquadrar na candidatura dos municípios à Linha de Financiamento. 

MPT® ATUALIZA VERSÃO DO SOFTWARE AIMSUN E RENOVA CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE 

A mpt adquiriu a última versão do Aimsun 8.2, software de modelação de tráfego e planeamento de transportes. A 

empresa está a desenvolver competências técnicas, na área dos transportes e tráfego, estando preparada para responder 

às solicitações dos Municípios, e Comunidades Intermunicipais, em particular no âmbito do quadro do novo Regime 

Jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros (RJSPTP). 

É também com enorme satisfação que a mpt® vê renovada a Certificação da Qualidade da mpt® de acordo com os 

requisitos da norma NP EN ISO 9001, aplicando-o à generalidade das suas áreas de negócio. 


