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Eduardo Feio ocupa, desde maio de 2016, o 
cargo de Presidente do Conselho Diretivo do 
IMT, I.P., liderando os esforços do Instituto na 
implementação e prestação de um serviço 
público cada vez mais eficiente e mais próximo 
do cidadão e das empresas. 

A consolidação do Instituto como uma agência 
nacional multimodal e um centro de 
conhecimento na área da mobilidade e dos 
transportes tem sido também uma das suas 
prioridades. 

Ao longo do seu percurso profissional, tem 
exercido cargos no setor privado e no setor 
público. De 2008 a 2010, foi responsável pela 
Estrutura de Missão para as Lojas do Cidadão de 
Segunda Geração na dependência da 
Presidência do Conselho de Ministros. 

De 2005 a 2008, ocupou os cargos de Diretor do 
Gabinete de Estudos e Planeamento de 
Instalações e de Diretor-Geral de Infraestruturas 
e Equipamentos do Ministério da Administração 
Interna.  

Entre 1998 e 2005, como vereador da Câmara 
Municipal de Aveiro, Eduardo Feio foi 
responsável pelas áreas das Obras Públicas, 
Tráfego e Mobilidade, Ambiente e Urbanismo, 
tendo, entre 2000 e 2005, assumido o cargo de 
Vice-presidente.  

Eduardo Feio é licenciado em Planeamento 
Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro. 

Atualmente é, por inerência de funções, 
membro do Conselho de Administração do 
Fórum Internacional de Transportes (ITF / 
OCDE), do Conselho de Administração da 
Agência Ferroviária da União Europeia (ERA), do 
Conselho da Associação Mundial de Estradas 
(AIPCR / PIARC) e do Conselho Diretivo e Comité 
de Gestão da Conferência dos Diretores 
Europeus de Estradas (CEDR). 
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Eduardo Feio is the president of the board of 
IMT, I.P., the Portuguese Mobility and Transport 
Agency. He holds this position since May 2016, 
leading IMT’s efforts in the implementation and 
provision of better and more efficient public 
services to citizens and businesses. 

The consolidation of IMT, I.P. as a national 
multimodal agency and a knowledge center in 
the area of mobility and transport has also been 
one of his priorities. 

Throughout his professional career, Eduardo 
Feio has held positions in the private and public 
sectors. From 2008 to 2010, he led the Mission 
Structure for the Second Generation Citizen 
Shops under the Presidency of the Council of 
Ministers. 

Previously, from 2005 to 2008, Eduardo Feio 
held the positions of Director of Studies and 
Facility Planning and General-Director for 
Infrastructure and Equipment at the Ministry of 
Internal Affairs.  

Between 1998 and 2005, as Deputy Mayor of the 
city of Aveiro, Eduardo Feio was responsible for 
the areas of public works, traffic and mobility, 
environment and urban planning. 

Eduardo Feio holds a degree in Regional and 
Urban Planning from the University of Aveiro. 

Presently, Eduardo Feio, by reason of his duties, 
is also in the Management Board of the 
International Transport Forum (ITF/OECD), in 
the Management Board of the European Union 
Railway Agency (ERA), in the Council of the 
World Road Association (AIPCR/PIARC) and in 
the Governing Board and Management 
Committee of the Conference of European 
Directors of Roads (CEDR).  

 

 
 


