MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
NOVA CARREIRA | Cabeceiras de Basto – Vila Real
O Município de Cabeceiras de Basto é conhecedor do elevado número de alunos deste concelho que estudam na
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e no Instituto Politécnico de Bragança.
A inexistência de alternativa de transporte para estes estabelecimentos do Ensino Superior é uma preocupação para
a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e, caso se justifique, iremos criar uma carreira para o transporte público
coletivo de passageiros que possa dar resposta a esta necessidade.
Esta nova carreira destina-se sobretudo aos alunos do Ensino Superior residentes no concelho de Cabeceiras de
Basto, que estudam na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ou no Instituto Politécnico de Bragança,
podendo, no entanto, usufruir também deste serviço a população em geral.
Assim, a nova carreira com origem em Cabeceiras de Basto (Central de Camionagem) e destino Vila Real, passará pelo
Arco de Baúlhe (Central de Camionagem) e utilizará a A7 até ao nó de Vila Pouca de Aguiar, seguindo depois pela A24
até Vila Real.
Esta carreira terá os seguintes horários:
- Saída de Cabeceiras de Basto com destino a Vila Real, aos domingos às 19h30;
- Saída de Vila Real com destino a Cabeceiras de Basto, às sextas-feiras às 19h30;
Os horários referidos podem sofrer alterações, uma vez que estão condicionados ao transbordo de Vila Real para
Chaves, bem como de Vila Real para Bragança.
O custo da viagem será suportado pelo utilizador.
O formulário de manifestação de interesse está disponível em:
- Site do Município de Cabeceiras de Basto;
- Serviço de Atendimento Único da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto;
- Casa do Povo do Arco de Baúlhe;
- Juntas de Freguesia;
Preferencialmente esta manifestação de interesse, deverá ser remetida para:
servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt, até às 17h00, de 31 de agosto de 2019, podendo ainda ser
entregue em papel, nos locais acima referidos.
Em momento oportuno ser-lhe-á dado conhecimento sobre o resultado desta audiência.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nome:_________________________________________________________________________________________
Morada:________________________________________________________________________________________
Escola Superior que frequenta:______________________________________________________________________
Contacto: ________________

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Regulamento Geral da Proteção dos Dados (RGPD), aplicável desde o dia 25 de maio de 2018, estabelece as regras relativas à
proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais. A informação por si disponibilizada será utilizada apenas para
levantamento da manifestação de interesse sobre a criação de uma Nova Carreira entre a vila de cabeceiras de Basto e a cidade de
Vila Real.
Para que possamos tratar os seus dados pessoais, necessitamos do seu consentimento, que deve ser livre, explícito, inequívoco e
informado. Assim ao recebermos a sua manifestação de interesse consideramos que consente o tratamento dos seus dados
pessoais.
Informamos ainda que na qualidade de titular dos dados, tem direito a solicitar o acesso aos mesmos, de os alterar, retirar o
consentimento e exercer os demais direitos previstos legalmente.

