ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO METROPOLITANO DO
CAPE COD

PROGRAMA DE TRABALHO DE
PLANEJAMENTO UNIFICADO
(UPWP) PL ANEJANDO O FUTURO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO CAPE COD

O que é o UPWP?
A equipe de trabalho de planejamento da Organização de
Planejamento Metropolitano do Cape Cod (MPO), do Programa
de Trabalho de Palnejamento Unificado(UPWP), enumera
antecipadamente as atividades planejadas para serem realizadas pela
equipe do MPO no ano seguinte.
O MPO é constituído de onze membros votantes com representantes
de agências estaduais, organizações regionais e cidades do Cape
Cod. Discussões nas reuniões auxiliam na seleção de estudos de
planejamento a serem incluidos no UPWP. O público é bem-vindo e
encorajado a participar e dar opiniões.

COMO PARTICIPAR
Saiba mais sobre o Plano de Trabalho de Planejamento Unificado
(UPWP) visitando o www.capecodcommission.or/upwp; participando
das reuniões (veja a lista abaixo); ou enviando seus comentários para
David Nolan, 508-744-1228 ou David.nolan@capecodcommission.org
até o dia 18 de maio de 2021.
ATTEND A MEETING:
Segunda-feira, Dia 26 de abril de 2021 | Tópico: Liberação do esboço do UPWP
para comentários públicos
Segunda-feira, dia 26 de Maio de 2021 | Tópico: Revisão dos comentários e
finalização do UPWP.
PARTICIPE DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO:
Horário de Funcionamento Virtual
Segunda-feira dia 10 de maio de 2021- Das 10h às 12h
Quarta-feira dia 12 de maio de 2021 das 14h30mim às 16h30min
Reunião Pública Virtual
Terça-feira dia 11 de maio de 2021 as 18h
Quarta-feira dia 12 de maio de 2021 as 13h
Quinta-feira dia 13 de maio de 2021 as 10h

FINANCIAMENTO
O financiamento é
proveniente de uma
combinação de fontes
estaduais e federais,
basicamente em torno de
$700,00 por ano.
PROJETOS TÍPICOS
Os projetos típicos incluem
os esforços na coleta de
dados, estudos de ruas
vivas, estudos de segurança,
iniciativas de planejamento
do ciclismo e projetos de
resiliência costeira. Os
esforços de planejamento
são projetados para atender
a segurança e preocupações
com congestionamento para
todo tipo de transporte,
incluindo veículos, trânsito,
bicicleta e trânsito de
pedestres.

PPROJETOS
IMPORTANTES
A página seguinte representa
uma lista de estudos que serão
considerados para o Ano Fiscal
Federal de 2022
UPWP.

