
 

 

 

 

 

 
 
Designação do projeto | Rede Ciclável e Pedonal da Trofa - Distribuidora 21 
 
Código do projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000243 
 
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono 
 
Região de intervenção | Norte 
 
Entidade beneficiária | Município da Trofa 
 
 

 
Data da aprovação | 09-01-2020 
 
Data de início | 15-06-2018 
 
Data de conclusão | 31-12-2021 
 
Valor do investimento total | 1.163.960,00 EUR 
 
Custo total elegível | 252.966,08 EUR 
 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 215.021,17 EUR 
 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A operação «Rede Ciclável e Pedonal da Trofa - Distribuidora 21» integra-se no projeto mais amplo de criação/qualificação da rede infraestrutural 

de suporte à mobilidade ciclável e pedonal da cidade da Trofa, 

contribuindo para colmatar as insuficiências sinalizadas no 

diagnóstico de suporte ao PEDU e fomentar uma transformação 

estrutural dos padrões dominantes de mobilidade urbana no 

núcleo central da cidade, atribuindo crescente centralidade aos 

designados modos suaves. Para este efeito, e aproveitando a 

oportunidade criada pela construção da Via Distribuidora 

Principal 21 (prevista em sede de Plano Diretor Municipal), 

originalmente concebida como um investimento estruturante 

para minimizar os graves problemas de congestionamento 

rodoviário que afetam o centro da cidade, o Município da Trofa 

entendeu ser oportuno e desejável enriquecer o projeto deste 

novo eixo viário através da sua dotação com condições de 

referência no domínio da circulação ciclável e pedonal. Tratando-se de uma ligação vital para as deslocações urbanas entre importantes polos de 

atração/geração de fluxos quotidianos de mobilidade (Hospital da Trofa, Aquaplace - Academia Municipal da Trofa, Parque das Azenhas, etc.), 

deve realçar-se que este enriquecimento do projeto original permitirá também viabilizar a existência de condições de continuidade e conectividade 

com outras intervenções de mobilidade suave já concretizadas ou a concretizar pelo Município, algumas das quais com enquadramento no próprio 

PEDU (com destaque para a rede ciclável da cidade). 
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