
 
 
 

Informações Candidatura “Centro de Serviços do Parque das Serras do 
Porto “para publicitação site CMV 

 

Designação Projeto |Centro de Serviços do Parque das Serras do Porto 

Código Projeto |NORTE-05-2316-FEDER-000095  

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| 26/05/2017 

Data conclusão | 12/03/2021 

Investimento total | 679 878,56 € 

Custo total elegível|591 074,00 €  

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER -502 412,90 € 

Apoio Financeiro Público Local |88 661,10 € 

 

Objetivos da operação: 

A Operação “Centro de Serviços do Parque das Serras do Porto” apresenta como objetivos: - 

Melhorar o ambiente urbano do Município de Valongo; - Promover a gestão, investigação, 

monitorização e divulgação dos estudos e ações relativas do Parque das Serras do Porto; - Valorizar 

o património arquitetónico, natural e cultural de Valongo; - Afirmar o Município como a porta de 

entrada nas "Serras do Porto", reforçando a dimensão ambiental e de lazer de Valongo no âmbito 

da Área Metropolitana do Porto; - Sensibilizar a comunidade para práticas saudáveis através da 

promoção do Parque das Serras do Porto e dos seus percursos pedonais; - Contribuir para o 

aprofundamento da identidade de Valongo como cidade arborizada e ancorada no património 

florestal e natural, associada sobretudo à mobilidade suave e inclusiva; - Criar condições de vida 

que se aproximem de um padrão de excelência, quer do ponto de vista da qualidade do ar e 

redução do ruído, quer do ponto de vista de proporcionar uma vida mais ativa e segura, com o 

reforço de iniciativas de proteção do Parque das Serras do Porto. 

Resumo A Operação “Centro de Serviços do Parque das Serras do Porto” integra o PARU do 

Município de Valongo e consiste na reabilitação integral de um edifício degradado, de valor 

arquitetónico elevado e datado de 1900, de modo a convertê-lo num equipamento de apoio ao 

Parque das Serras do Porto. A Operação contribui, assim, para preservar e proteger o ambiente, 

promover a utilização eficiente dos recursos e melhorar a qualidade de vida da população. 

 

 



As atividades previstas na presente intervenção serão as seguintes: 

AÇÃO 1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO 

• Elaboração de projetos de especialidades de engenharia; 

• Desenvolvimento do projeto de arquitetura; 

• Orçamentação; 

• Medição; 

• Assistência técnica durante a execução da empreitada. 

AÇÃO 2 | EXECUÇÃO DA EMPREITADA “CENTRO DE SERVIÇOS DO PARQUE DAS 

SERRAS DO PORTO 

• Preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da empreitada; 

• Preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das 

normas de segurança, higiene e saúde no trabalho, perante o dono da obra e as entidades 

fiscalizadoras; 

• Disponibilizar e fornecer todos os meios necessários para a realização da obra e dos 

trabalhos preparatórios ou acessórios (incluindo, materiais e meios humanos, técnicos e 

equipamentos); 

• Desenvolver trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e 

demolição de estaleiro; 

• Desenvolver trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que 

trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, para evitar danos nos prédios 

vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de 

polícia das vias públicas; 

• Desenvolver trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que seja 

indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação 

de águas que os mesmos possam originar; 

• Desenvolver trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas 

deste; 

• Restabelecer todas as infraestruturas afetadas, nas condições iniciais, na área ocupada 

com o estaleiro e acessos. 

O futuro “Centro de Serviços do Parque das Serras do Porto” é constituído por 3 pisos, tendo a 

seguinte disposição: 

• O piso 0 terá uma sala de exposições, um pequeno auditório, arrumos e instalações 

sanitárias; 

• O piso 1 será destinado a serviços de receção e secretariado, sala de exposições e sala 

polivalente, gabinetes e instalações sanitárias; 

• O piso 2 será destinado a gabinetes, sala de estudo / biblioteca, sala de reuniões e 

instalações sanitárias, passará a ter uma relação visual direta com a estrutura do telhado. 

  



AÇÃO 3 | FISCALIZAÇÃO 

• Analisar os planos de trabalhos, de mão-de-obra e de equipamentos e respetivo 

cronograma financeiro; 

• Verificar o cumprimento, por parte do empreiteiro de todas as suas obrigações; 

• Criar as condições necessárias para um controlo rigoroso da qualidade da obra; 

• Garantir todos os contatos entre o Dono da Obra e o empreiteiro, no respeita às 

intervenções no processo de acompanhamento da obra; 

• Promover, dirigir e coordenar a realização de reuniões gerais de obra com periodicidade 

semanal; 

• Elaborar relatórios mensais sobre os principais factos relacionados com o desenvolvimento 

dos trabalhos; 

• Promover o fecho da empreitada. 

 

Resultados Esperados: 

Indicador 

Unidade Quantidade 

Código Designação 

O.06.05.04.C Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas  M2 625,00 

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 6,00 

 

Fotos (pré-intervenção): 

 



    

 

 



 

 



 


