
 
 
 

Informações Candidatura “Programa de Acessibilidade para Todos – 1ª 
Fase” “para publicitação site CMV 

 

Designação Projeto | Programa de Acessibilidade para Todos – 1ª Fase 

Código Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000119 

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| 27.12.016 

Data conclusão| 30.04.2022 

Investimento total | 717 661,76 €  

Custo total elegível| 717 661,76 €  

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER – 610 012,50 € 

Apoio Financeiro Público Local | 107 649,26 € 

 

Objetivos da operação: 

Os principais objetivos da implementação da Operação “Programa de Acessibilidade para Todos - 

1.ª Fase” são: - Redução/colmatação das fragilidades identificadas no diagnóstico; - 

Requalificação/melhoria da mobilidade urbana local; - Aumento da quota de uso do transporte ‘a 

pé’ e melhoria do sistema pedonal em termos do conforto ambiental e segurança; - Criação de 

percursos acessíveis para “Todos” nas áreas definidas como áreas de maior propensão pedonal nas 

várias freguesias - Dotação de melhores condições para acesso e funcionamento dos transportes 

públicos; - Promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas com mobilidade reduzida; - 

Promoção da acessibilidade para Todos. 

 

As atividades previstas na presente intervenção serão as seguintes: 

• Alargamento dos passeios públicos reservados à circulação pedonal; 

• Construção/reformulação de rebaixes em passadeiras;  

• Remoção/relocalização de mobiliário urbano; 

• Requalificação/construção de escadas e rampas acessíveis para todos; 

• Reforço de pintura em passadeiras; 

• Criação de sinalização adequada em passadeiras 

• Requalificação de pavimentos degradados; 

• Construção de passeios para criar continuidade pedonal; 

• Adaptação de baias de estacionamento para alargamento dos passeios 



 

 

• Reposicionamento de abrigos de transportes coletivos. 

Resultados Esperados: 

Indicador 

Unidade Quantidade 

Código Designação 

O.04.05.06. E Vias dedicadas às mobilidades suaves ou à redução de emissões de carbono  Km 8,30 

R.04.05.01. E Emissão estimada dos gases com efeitos de estufa  Ton/CO2 89,82 

 

Fotos (pré- intervenção) 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 



 

 


