
 
 
 

Informações Candidatura “Requalificação Praça Machado dos 
Santos – Valongo “para publicitação site CMV 

 
Designação Projeto| Requalificação da Praça Machado dos Santos – Valongo 

Código Projeto |NORTE-05-2316-FEDER-000027  

Objetivo Principal| Promover a inclusão social e combater a pobreza 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Valongo 

Data de aprovação| 28.03.2018 

Data início| 19.12.2016 

Data conclusão| 31.12.2021 

Investimento total | 335 690,62 € 

Custo total elegível| 335 690,62 € 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER -285 337,03 € 

Apoio Financeiro Público Local | 50 353,59 € 

 

Objetivos da operação: 

A operação visa o alargamento da Praça Machado dos Santos para utilização pedonal; a 

remodelação da rede pedonal existente (passeios) e o reordenamento do espaço envolvente; a 

criação de uma zona de estadia de caráter urbano/lúdico; reabilitar um espaço público do centro 

histórico de Valongo, modernizando-o e dinamizando o seu papel na vivência urbana, contribuindo 

para reforçar a centralidade da cidade e a sua capacidade de atrair população, visitantes e turistas; 

promover a imagem de uma cidade dinâmica e moderna associada à qualidade do ambiente 

urbano, com recurso ao reforço dos seus valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores 

de identidade, diferenciação e competitividade. 

 

As atividades previstas na presente intervenção serão as seguintes: 

• Alargamento da plataforma central reservada à praça e alargamento dos passeios públicos 

reservados à circulação pedonal; 

• Requalificação do espaço e circulação viária pela beneficiação das áreas pavimentadas; 

• Requalificação do parque de estacionamento automóvel, no qual se incluem os lugares de 

estacionamento reservados a mobilidade reduzida, promovendo a redução do número de 

lugares de estacionamento em detrimento de área para uso pedonal; 

• Melhoramento da rede de drenagem, iluminação pública iluminação pública (assegurando 

melhor iluminação cénica e garantindo uma melhor eficiência energética), e dotação do 

espaço com novo mobiliário urbano e equipamentos, nomeadamente, colocação de abrigo 



para paragem de autocarro (fora do âmbito deste projeto a concretizar pela Câmara 

Municipal de Valongo), RSU para recolha de resíduos urbanos diferenciados e 

indiferenciados), entre um conjunto de bancos e papeleiras que se enquadram neste atual 

“modus” de intervir em espaço público urbano, que se pretende biodiverso e sustentável 

em coexistência com toda a forma construída que o circunda e envolve; 

• Melhoramento das áreas verdes assente em critérios de sustentabilidade para os espaços 

exteriores; 

• A qualidade dos materiais de construção a utilizar, a prática das normas de higiene e 

segurança e o cumprimento rigoroso dos procedimentos e normas inerentes às 

empreitadas a realizar encontram-se devidamente acautelados na execução da presente 

intervenção. 

Resultados Esperados: 

Indicador 

Unidade Quantidade 

Código Designação 

O.06.05.03.C Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas   M2 5000,00 

R.06.05.01. E Aumento do grau de satisfação dos residentes que habitam em áreas com estratégias  integradas de desenvolvimento urbano  

 

1 a 10 5,00 

 

Fotos (pré- intervenção): 

 

 



 

 

 



 



 


