
 

 

 

 

 

Designação do projeto | Programa de Mobilidade Urbana Multimodal – Vila de Penela 

 

 

Código do projeto | CENTRO-06-1406-FEDER-000099    

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção: NUTT II – Centro  

Entidade beneficiária: Município de Penela 

Data de aprovação: 02 de setembro de 2021 

Data de início | 01 de abril de 2021 

Data de conclusão | 31 de março de 2023 

Custo total de investimento | 1.974.900,60 € 

Custo total elegível | 1.422.726,92 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.209.317,88 € 

Apoio financeiro público nacional | 765 582,72 € 
 

 

Objetivos: A operação Programa de Mobilidade Urbana Multimodal – Vila de Penela integra duas ações: 

• Penela + Acessível 

• Requalificação da Praça do Município incluindo o Parque de Estacionamento 

A primeira ação baseia-se na criação de percursos pedonais mais acessíveis, seguros e promotores de modos 

suaves de deslocação na Vila de Penela. 

Com a segunda ação pretende-se desenvolver no casco histórico da Vila de Penela, junto aos principais serviços, 

medidas de apoio à mobilidade da vila que resultem numa mais valia ambiental, e segurança na circulação dos 

cidadãos residentes e visitantes. Assim, fruto da inevitabilidade de intervir no muro de contenção existente na 

fronteira entre a Praça do Município e o arruamento inferior – Rua Sociedade Filarmónica Penelense, surge a 

opção de criar uma zona considerável de estacionamento público, repartida em dois níveis de cota diferentes, 

que permitia dar resposta às necessidades de estacionamento e acessibilidade na vila. Desta forma é criado um 

ponto de chegada de automóvel, onde o veículo fica estacionado e a partir do qual o cidadão pode aceder a 

todos os serviços e comércio, bem como área residencial por via pedonal evitando os constrangimentos de 

circulação automóvel e estacionamento desregrado na vila. 

 

A operação tem por objetivo, geral, a remoção de barreiras culturais e altitudinais perante a diversidade e a 

diferença, em particular com as pessoas com deficiência, de modo a fomentar a promoção de uma sociedade 

inclusiva, em que todos podem aceder a todos os recursos em condições de igualdade. 



 

 

A presente proposta pretende desenvolver no centro histórico da Vila de Penela, junto aos principais serviços, 

medidas de apoio à mobilidade da vila que resultem numa mais valia ambiental, e segurança na circulação dos 

cidadãos residentes e visitantes com a implementação de um conjunto de medidas: 

• Reparação geral dos degraus; 

• Execução de pavimento de alerta (pitonado) e direcional (estriado); 

• Requalificação da Rua do Cubo; 

• Redesenho do Percurso do Parque de Campismo; 

• Criação bolsa de estacionamento público; 

• Requalificação da Rua Sociedade Filarmónica Penelense; 

• Requalificação da Rua Paços de Concelho; 

• Requalificação da Praça do Município; 

• Ligação entre a Praça da República e a Praça do Município 

• Postos de carregamento para veículos elétricos; 

• Disponibilização ao público de bicicletas elétricas; 

• Iluminação pública mais eficiente; 

• Mobiliário urbano; 

• Instalação de guardas e corrimões; 

• Acessibilidade para todos. 

 

 

 

 


