Candidatura “Implementação do Programa de Circulação Pedonal no
Perímetro da ARU – 1.ª Fase”
Designação Projeto| Implementação do Programa de Circulação Pedonal no Perímetro da
ARU – 1.ª Fase
Código Projeto| NORTE-05-1406-FEDER-000138
Objetivo Principal| Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de Intervenção| Norte
Entidade Beneficiária| Município de Valongo
Data de aprovação| 17.01.2019
Data inicio| 17.03.2017
Data conclusão| 31.12.2019
Investimento total | 1.349.631,48€
Custo total elegível| 1.092.917,25€
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER – 928.979,66€
Apoio Financeiro Público Local| 420.651,82€
Objetivos da Operação:
- Melhorar a mobilidade urbana local, através do incremento da mobilidade pedonal;
- Corrigir/colmatar as descontinuidades dos corredores pedonais mais relevantes;
- Eliminar as barreiras arquitetónicas nos percursos pedonais, em favor da acessibilidade;
- Aumentar a quota de uso do transporte ‘a pé’ e melhorar o sistema pedonal em termos do
conforto ambiental e segurança;
- Promover maior homogeneidade no espaço público, dando continuidade física a percursos que
utilizam arruamentos de perfil muito diferenciado;
- Reordenar a circulação na Área de Reabilitação Urbana do “Eixo Antigo de Valongo”
potenciando as deslocações em modo de transporte suave no dia-a-dia;
- Reequilibrar a repartição física do espaço viário em favor da circulação pedonal;
- Melhoria da repartição modal em favor dos modos suaves, com diminuição da dependência do
automóvel;
- Qualificação ambiental dos territórios urbanizados;
- Redução das emissões de Gases de Efeito de Estufa.

Descrição e Atividades
A Operação compreende um conjunto de ações nos arruamentos considerados de intervenção
prioritária, no âmbito do Programa de Circulação Pedonal no perímetro da ARU. Pretende-se
estabelecer medidas com incidência direta na promoção da circulação pedonal, de forma a
implementar/requalificar as infraestruturas que permitem a circulação de peões na área de
intervenção. As ações compreendem a pedonalização e condicionamento de arruamentos, com
introdução de medidas de segurança e conforto adequadas à correta utilização por parte dos
Munícipes de Valongo e outros utilizadores. A Operação pretende ainda qualificar o espaço
público com vista à melhor fruição deste e reordenar a circulação automóvel e o estacionamento,
tornando a circulação pedonal e ciclável prioritárias e melhorando as condições de acesso aos
transportes públicos, em conjunto com ações de melhoria e reabilitação.
Resultados esperados
A prossecução das ações propostas tem por base o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de
Valongo, designadamente a sua estratégia e proposta de implementação, evidenciando o
alinhamento com os objetivos delineados no referido plano, e pretendem o incentivo e promoção
do recurso aos modos suaves nas escolhas de deslocação da população do concelho, de modo
aumentar a quota de utilização dos modos a pé e de bicicleta e melhorar a qualidade do
ambiente, contribuindo para a soluções de mobilidade energeticamente mais eficientes.
Contribuir ainda para a qualificação da oferta turística do Município de Valongo, para a economia
da região e para o aumento dos níveis de notoriedade.

