
Prioridade de Investimento Designação da Operação
Data 

Submissão
Data Aprovação

Investimento

Total
Investimento Elegível Fundo

Norte-05-1406-FEDER-000001 - Estruturação do Corredor Central da 

cidade da Trofa(PEDU-PAMUS)
30-06-2016 29-07-2016 2.387.260,48 € 2.387.260,48 € 2.029.171,41 €

Norte-05-1406-FEDER-000147- Melhoria das Condições de Segurança, 

Conforto e Acessibilidades ao Sistema de Transportes Públicos(PEDU-

PAMUS)

02-01-2018 15-02-2018 619.531,06 € 603.914,61 € 513.327,42 €

NORTE-05-1406-FEDER-000148 - Rede Ciclável da Trofa - Zona 

Norte(PEDU-PAMUS)
02-01-2018 07-05-2020 1.026.826,80 € 1.026.826,80 € 872.802,78 €

Norte-05-1406-FEDER-000149 - Corredor Ciclável e Pedonal dos 

Coronados(PEDU-PAMUS)
02-01-2018 17-07-2019 3.026.439,15 € 2.626.768,81 € 2.232.753,49 €

NORTE-05-1406-FEDER-000243 - Rede Ciclável e Pedonal da Trofa - 

Distribuidora 21(PEDU-PAMUS)
03-10-2019 09-01-2020 1.163.960,00 € 269.658,52 € 229.209,74 €

8.224.017,49 € 6.914.429,22 € 5.877.264,84 €

Norte-05-2316-FEDER-000084 - Reabilitação e Refuncionalização das 

Instalações da Antiga Estação Ferroviária da Trofa(PEDU-PARU)
20-12-2017 29-11-2018 608.661,09 € 564.630,16 € 479.935,64 €

Norte-05-2316-FEDER-000128 - Reabilitação e Refuncionalização das 

Antigas Instalações Industriais da Indústria Alimentar Trofense(PEDU-

PARU)

03-01-2018 13-09-2018 9.950.886,86 € 1.646.758,52 € 1.399.744,74 €

Norte-05-2316-FEDER-000194 - Requalificação do Espaço Público 

Envolvente às Antigas Instalações da 'Indústria Alimentar 

Trofense'(PEDU-PARU)

08-11-2019 Admitida 2.915.328,44 € 410.132,82 € 348.612,90 €

13.474.876,39 € 2.621.521,50 € 2.228.293,28 €

21.698.893,88 € 9.535.950,72 € 8.105.558,12 €

NORTE-08-5673-FEDER-000222 - EB1/JI de Esprela -Remoção de 

Fibrocimento nos Edifícios Escolares
20-10-2020 25-02-2021 175.755,11 € 40.327,17 € 40.327,17 €

NORTE-08-5673-FEDER-000223 -EB1/JI de Feira Nova-Remoção de 

Fibrocimento nos Edifícios Escolares
20-10-2020 25-02-2021 122.482,76 € 19.335,23 € 19.335,23 €

NORTE-08-5673-FEDER-000224 - EB1 de Giesta 1 -Remoção de 

Fibrocimento nos Edifícios Escolares
20-10-2020 25-02-2021 97.605,93 € 21.006,08 € 21.006,08 €

PI 10.01 Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 

estabelecimento de condições de igualdade no acesso à educação infantil, 

primária e secundária, incluindo percursos de aprendizagem, formais, não 

formais e informais, para a reintegração no ensino e formação

Norte-08-5266-FSE-000132 - Projeto +Trofa: Espaço de Aprendizagem, 

Colaboração, Partilha e Envolvimento da Família (PDCT)
22-08-2017 07-03-2018 252.267,45 € 252.267,45 € 214.427,33 €

10.5 Investimento no ensino, na formação, na formação profissional e nas 

competências e na aprendizagem ao longo da vida através do 

desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino

Norte-08-5673-FEDER-000066 - Requalificação e Modernização das 

Instalações da Escola Básica Professor Napoleão Sousa Marques (PDCT)
31-10-2016 19-12-2016 3.403.906,08 € 2.235.418,07 € 1.900.105,36 €

PI 2.3 Reforço das aplicações TIC na administração pública em linha, 

aprendizagem em linha, infoinclusão, cultura em linha e saúde em linha

Norte-09-0550-FEDER-000064 - Município da Trofa - Autarquia Digital 

Metropolitana(PDCT)
23-01-2017 20-04-2017 128.302,50 € 128.302,50 € 109.057,13 €

4.180.319,83 € 2.696.656,50 € 2.304.258,30 €

PI 6.3 – Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do 

património natural e cultural

NORTE-04-2114-FEDER-000451 - Promoção, Valorização e Beneficiação 

do Castro de Alvarelhos
31-07-2019 05-12-2019 437.804,08 € 437.804,08 € 372.133,47 €

Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local

de base comunitária

NORTE-07-5141-FEDER-000790 - Valorização e Promoção do 

Património Cultural e Religioso do Vale do Coronado
26-04-2021 * 76.313,26 € 69.406,81 € 58.995,79 €

514.117,34 € 507.210,89 € 431.129,26 €

8.1/8i Acesso ao emprego pelos candidatos a emprego e os inativos, 

incluindo desempregados de longa duração e pessoas afastadas do 

mercado de trabalho, igualmente através de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos trabalhadores

NORTE-06-3118-FSE-000020

Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) – 

Município da Trofa

16-10-2019 25-05-2020 360.920,40 € 360.920,40 € 306.782,34 €

PI 8.ii Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em 

especial dos que não estão em situação de emprego, ensino ou formação, 

incluindo os jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades 

marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia Jovem

POISE-02-3220-FSE-000341 - Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local (PEPAL)
30-12-2015 20-07-2016 76.367,04 € 76.367,04 € 70.257,68 €

437.287,44 € 437.287,44 € 377.040,02 €

8.iv – Igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo 

no acesso ao emprego, na progressão na carreira, na conciliação da vida8.iv 

– Igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo no 

acesso ao emprego, na progressão na carreira, na conciliação da vida

POISE-01-3422-FSE-000019  - Plano Municipal  para a Igualdade e Não 

Discriminação
25-05-2020 10-11-2020 41.176,47 € 35.000,00 € 35.000,00 €

41.176,47 € 35.000,00 € 35.000,00 €

Apoiar os custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença 

COVID-19, tendo sido elaborado ao abrigo do n.º1 do artigo 7.º do 

Regulamento Nacional de Aplicação do Fundo de Solidariedade da União 

Europeia (FSUE), aprovado por Despacho Conjunto da Ministra da 

Modernização do Estado e da Administração Pública e do Ministro do 

Planeamento.

FSUE-02-9999-FSUE-000058 - Apoio aos custos públicos decorrentes do 

combate à pandemia da doença COVID-19 - Município da Trofa
22-07-2021 * 151.760,54 € 96.260,54 € 96.260,54 €

151.760,54 € 96.260,54 € 96.260,54 €

DLBC-99-2015-02 Desenvolvimento Local de Base Comunitária do Grupo de 

Ação Local (GAL) GAL Rural - Litoral Rural - Associação de Desenvolvimento 

Regional

Data de submissão | 25/08/2015

Data de aprovação | 27/01/2016

27.023.555,50 € 13.308.366,09 € 11.349.246,24 €

Total PEDU-PARU

Candidaturas Aprovadas (Lista de operações reportada a 30 de setembro de 2021)

PI 4.5 Promoção de esratégias de baixo teor de carbono e da mobilidade 

urbana sustentável

Total PEDU-PAMUS

PI 6.5 Melhoria do ambiente urbano, revitalização das cidades, recuperação 

e descontaminação das zonas industriais abandonadas

* Candidaturas submetidas, aguardando a Decisão de Aprovação.

TOTAL PEDU

PI 10.5 - Investimento no ensino, na formação, na formação profissional e 

nas competências e na aprendizagem ao longo da vida através do 

desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino 

TOTAL  PDCT

TOTAL PATRIMÓNIO CULTURAL

Total Estágios PEPAL

Total

A Litoral Rural visa prosseguir fins de relevante interesse público local nos territórios rurais pertencentes à NUTIII da Área Metropolitana do Porto, particularmente dos concelhos de 

Matosinhos, Maia, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa e Vila do Conde. No concelho da Trofa são abrangidos apenas os territórios compreendidos pelas freguesias de Alvarelhos e Guidões, 

Muro, Covelas e S. Romão e S. Mamede do Coronado. Esta operação tem como finalidade apoiar estratégias de desenvolvimento local que promovam o empreendedorismo, a 

competitividade, a inovação, o emprego, a sustentabilidade e a inclusão nos territórios rurais, contando com um apoio global de fundo que totaliza 3.912.256,67 €. 

Atualmente, foram desenvolvidos nas freguesias elegíveis do Município da Trofa, os seguintes projetos :

- no âmbito do +Coeso, 7 projetos aprovados, cuja verba total elegível  é de 599.459,90€ com a criação de 12 postos de trabalho;

- no âmbito do PDR 2020, 9 candidaturas aprovadas, cujo valor total elegível  é de 247.986,26€ nas áreas de cultura de citrinos e outros frutos em árvores e arbustos, helicultura, viticultura, 

cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos e pequenos frutos e bagas;

- no âmbito do SI2E - SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO EMPREGO foram aprovados 2 projetos cujo valor total elegível é de 33.930,49€.

TOTAL

Notas:


