Designação do projeto | Qualificação e expansão de uma rede pedonal estruturante e acessível em Vila Verde
Código do projeto |NORTE-03-1406-FEDER-000086
Objetivo principal| Qualificação e expansão de uma rede pedonal estruturante e acessível em Vila Verde
Região de intervenção |NORTE
Entidade beneficiária |Município de Vila Verde
Data de aprovação | 01-10-2018
Data de início | 06-07-2017
Data de conclusão | 09-04-2020
Custo total elegível |335.336,20€
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 285.035,77€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
A ação coaduna-se com os pilares e objetivos fundamentais inerentes ao PAMUS, pelo que assume como objetivos gerais: • A melhoria da
eficiência e da eficácia do transporte de pessoas e bens; • A promoção de uma harmoniosa transferência para modos de transporte mais
limpos e eficientes; • A garantia de um sistema de acessibilidades e transporte mais inclusivo; • A redução do impacte negativo do sistema de
transportes sobre a saúde e a segurança dos cidadãos, em particular dos mais vulneráveis; • A redução da poluição atmosférica, do ruído, das
emissões de gases com efeito de estufa e do consumo de energia. Em termos mais específicos, as ações propostas têm inerentes os seguintes
propósitos: • Reconfiguração e expansão de uma rede pedonal nas entradas norte e sul de Vila Verde; • Garantia da coerência, integração e
articulação da rede proposta com a existente; • Proporcionar a existência de um canal para peões contínuo, desimpedido de obstáculos, mais
seguro e convidativo à mobilidade pedonal; • Melhoria da mobilidade no centro urbano de Vila Verde e da fruição dos espaços e
equipamentos urbanos; • Salvaguarda e reforço das condições de segurança à circulação de peões, mediante a segregação de tráfegos e fluxos
e a minimização de pontos de conflito; • Promoção da mobilidade pedonal na zona urbana, como modo de locomoção saudável e sustentável.

