
PIVOT DOURO VERDE

EOP - Estimativa Orçamental Preliminar

ref.ª descrição

quantidade unidade

valor unitário 

(€/un.) valor total    (€)

1. ENTRE-OS-RIOS

1.a. Prolongamento para sul, do Passeio Público de Frente de Água (perfil 

transversal médio de 19m), incluindo arruamento com passeios, 

estacionamento, ciclovia, alameda entre pontes para retrocesso, 

rampa de varaduro e encalhagem.

6.365,00 m2 75,00 477.375,00

Integra a execução de infraestruturas urbanísticas (drenagem de 

águas pluviais e iluminação pública), instalação de mobiliário e 

equipamento urbano (bancos, mesas, papeleiras, bebedouros, 

parkbikes, hidrantes, RSU), e arborização.

335,00 m 50,00 16.750,00

1.b. Prolongamento para norte do Passeio Público de Frente de Água, 

constituído por passeio de peões e ciclovia, para um perfil médio de 

5,0m, acompanhado por dois renques arborizados em faixa com 

cerca de 10,0m. 500,00 m 250,00 125.000,00

Integra a instalação de sistema de iluminação pública e pequenas 

áreas de estadia com bancos, mesas, papeleiras e parkbikes.

500,00 m 15,00 7.500,00

1.c. Resolução pontual de impasses desnecessários (extrema sul do 

passeio público / largo do Pelourinho), por percursos em saibro 

compactado com perfil médio de 3,2m.

320,00 m 120,00 38.400,00

Integra a execução de infraestruturas urbanísticas (drenagem de 

águas pluviais, iluminação pública), instalação de mobiliário e 

equipamento urbano (bancos, mesas, papeleiras, bebedouros, 

parkbikes, hidrantes, RSU), e arborização.

320,00 m 25,00 8.000,00

1.d. Programa de reabilitação urbana e valorização do eixo da rua de São 

Tiago, largo Baltar, rua de Santo António, rua Nova (calvário) e adro 

da Capela de S. Sebastião e Cemitério.

(intervenções ligeiras) 30,00 edif. 15.000,00 450.000,00

(intervenções médias) 28,00 edif. 30.000,00 840.000,00

(intervenções profundas) 11,00 edif. 60.000,00 660.000,00

1.e. Valorização do eixo da rua Nova (Calvário), ente a rua Principal e a 

Capela de São Sebastião, incluindo a remodelação integral do adro 

desta capela. Esta acção inclui a reparação do pavimento do eixo 

viário, a sua substituição no segmento a cota alta e sobre o viaduto, a 

reformulação e beneficiação das redes e infraestruturas urbanísticas 

(hidráulicas, eléctricas, RSU), a recuperação e tratamento das 

condições de inserção das cruzes e dos muros de suporte dos 

terrenos, e a instalação de elementos de mobiliário e equipamento 

urbano, entre outros aspectos.

275,00 m

Reparação dos segmentos em calçada do eixo viário, incluindo 

beneficiação ou renovação das redes. 825,00 m2 75,00 61.875,00

Repavimentação do segmento asfaltado do eixo viário (cota alta, 

viaduto e articulação com a capela), incluindo beneficiação ou 

renovação das redes. 630,00 m2 75,00 47.250,00

Renovação do adro da capela (pavimentos em cubo e lejeado de 

granito, redes, mobiliário e equipamento urbano).

425,00 m2 75,00 31.875,00



1.f. Remodelação e reperfilamento de segmento da rua Principal, onde se 

articulam a rua de Santo António e rua Nova, por marcação da 

intersecção do eixo da rua de Santo António-rua Nova 

(repavimentação a cubo de granito), bonificação do espaço público 

adjacente à Capela de Santo António, valorização do cruzeiro, e 

semaforização à zona - entendendo o segmento de 60m (8m de perfil 

transversal médio) da rua Principal como um espaço de 

atravessamento automóvel em regime condicionado.

540,00

m2                      

esp. público 75,00 40.500,00

Integra a renovação de infraestruturas urbanísticas (drenagem de 

águas pluviais, iluminação pública), instalação de mobiliário e 

equipamento urbano (bancos, papeleiras, parkbikes, hidrantes, RSU), 

e arborização. 60,00 m 350,00 21.000,00

1.g. Traçado de percursos ribeirinhos no prolongamento a norte do 

passeio público, em saibro compactado com perfil transversal médio 

de 5,0m. 600,00

Inclui a execução de ciclovia, a instalação de sistema de iluminação 

pública, e de pequenas áreas de merendas com parkbikes, mesas, 

bancos e papeleiras. m

1.h. Percursos (perfil médio de 1,4m) de articulação entre a frente 

ribeirinha (cota baixa), o eixo da rua São Tiago, largo Baltar, rua de 

Santo António, rua Castanheira (cota intermédia) e a rua Principal 

(cota alta)

Inclui as protecções necessárias, sistema de iluminação pública e 

rede de drenagem de águas pluviais. 260,00 m 90,00 23.400,00

1.i. Hipótese de estabelecimento de uma estrutura destinada a 

estacionamento de acesso público de apoio ao Cais e Passeio Público, 

aproveitando as estruturas degradadas existentes no largo do 

Pelourinho, sendo que a cota elevada do terreno, permite a 

ocultação da referida estrutura e constituição de uma praça e jardim 

panorâmico (suspenso) na cobertura da mesma.

Estacionamento (70 ligeiros, 8 autocarros)

Praça e jardim suspenso 1.670,00 m2 900,00 1.503.000,00

1.j. Tratamento ambiental dos muros em betão de contenção dos taludes 

resultantes da construção da variante à N224, por solução técnica a 

estudar. Como referência de partida é considerada uma solução 

baseada na instalação de armação em malha-sol e pregagem / 

projecção / modelação de massas de suporte de materiais vegetais, 

produzindo o efeito de mosaicos facetados e irregulares.

1.000,00 m2 8,00 8.000,00

1. Sub-Total 4.359.925,00

2. TORRÃO

2.a. Ampliação da área de cais para terreno contíguo a norte, incluindo 

rampa de acesso na embocadura do rio Tâmega, permitindo 

melhorar as condições de acostagem e varadouro.

2.b. Constituição de pequenos pavilhões de apoio do cais e espaços 

ribeirinhos para posto de turismo, cafetaria e sanitários públicos.

2.c. Constituição de espaço público (praça) central, no entroncamento da 

N108 com o acesso à Igreja Paroquial de Santa Clara, marcando o 

acesso à área central e ancoradouro.

2.d. Valorização do antigo eixo estruturante, e constituição de um 

pequeno espaço público (largo) de remate na sua extrema nascente, 

no lugar de Trás do Outeiro, marcando a centralidade deste mesmo 

lugar.

2.e. Valorização do eixo entre o cais, a Igreja de Santa Clara e a ponte 

Duarte Pacheco sobre o rio Tâmega (itinerários terrestres, em Torrão, 

da procissão das Endoenças).

2.f. Reabilitação urbana da malha estruturada pelo antigo eixo viário.



2.g. Constituição de estacionamento público em área lateral à N108 junto 

à Ponte Duarte Pacheco, de apoio ao espaço da varanda sobre o rio 

Tâmega e percursos de borda-d’água.

2.h. Constituição de estacionamento público em área adjacente à Igreja 

Paroquial de Santa Clara, de apoio à malha urbana.

2.i. Percursos Ribeirinhos e de acesso às frentes de água do rio Douro e 

rio Tâmega.

2.j. Resolução de impasses pontuais desnecessários por percursos 

pedonais e cicláveis de articulação urbana e territorial.

2. Sub-Total

3. ESCAMARÃO

3.a. Novo espaço de praça no entroncamento da N222 com a rua de S. 

Miguel, de acesso ao lugar central da Igreja de Nossa Senhora da 

Natividade de Escamarão. 200,00 m2 100,00 20.000,00

3.b. Novo espaço público de largo fronteiro ao cemitério no lugar de 

inserção da rua António de Castro com a rampa de acesso ao 

ancoradouro. 150,00 m2 100,00 15.000,00

3.c. Novo espaço público de miradouro no alto da Bouça, junto à N222, 

com pequeno pavilhão de apoio ao percurso pedonal cota alta/cota 

baixa igualmente proposto. 150,00 m2 750,00 112.500,00

3.d. Novo espaço público com estacionamento (22 lugares) no 

cruzamento de várias estradas existentes no lugar da Bouça, onde se 

localiza um tanque público, marcando a centralidade do mesmo 

lugar. 780,00 m2 100,00 78.000,00

3.e. Reperfilamento da rampa de acesso ao ancoradouro, por 

constituição de passeios de peões, inserção de rede de drenagem de 

águas pluviais e renovação do sistema de iluminação pública 

(pTmédio 11,5m). 390,00 m 750,00 292.500,00

3.f. Reperfilamento da rua de S. Miguel, por constituição de alameda de 

peões, inserção de rede de drenagem de águas pluviais e renovação 

do sistema de iluminação pública (pTmédio 11,5m).

95,00 m 750,00 71.250,00

3.g. Reperfilamento do segmento da N222 a norte do entroncamento 

principal de Escamarão, definindo faixas laterais para peões, 

alargando-a sempre que possível, nomeadamente por constituição 

de um novo espaço de miradouro (pTmédio 11,5m).

325,00 m 750,00 243.750,00

3.h. Localização de posto de turismo e pavilhões de apoio na área do cais 

e ancoradouro. 150,00 m2 1.200,00 180.000,00

3.i. Valorização da Praia de Escamarão, por tratamento ambiental 

relevante e inovador, instalação de plataforma flutuante de lazer 

com piscina natural, inserção de estrutura de estacionamento 

automóvel (aproveitando a movimentação do terreno por forma a 

ocultar a estrutura), e formalização de um espaço fresco de descanso 

e merendas.

11.500,00 m2 10,00 115.000,00

3.j. Construção de um miradouro e casa de chá em clareira à cota alta do 

monte de corredoura, com acesso por um percurso a estabelecer a 

partir da rua António de Castro, junto à escola e pavilhão desportivo. 

Esta localização revela grande interesse dada a sua cota e a 

possibilidade de observação de um tramo considerável do rio Douro 

a montante de Escamarão (situando-se no enfiamento do mesmo), 

bem como do meandro de jusante, foz do rio Paiva, ilha dos Amores, 

vertente de Castelo, cais e aglomerado de Castelo.

80,00 m2 1.200,00 96.000,00



3.k. Constituição de percursos pedonais e cicláveis ao longo das frentes 

de água, de articulação urbana e de articulação territorial, 

minimizando as distâncias entre os diversos sectores e 

funcionalidades, ou para resolução de impasses desnecessários, 

incluindo a execução de ciclovia, a instalação de sistema de 

iluminação pública, e de pequenas áreas de merendas com parkbikes, 

mesas, bancos e papeleiras.

1.385,00 m 75,00 103.875,00

3.l. Definição de um programa de reabilitação urbana

(intervenções ligeiras) 25 edif. 15.000,00 375.000,00

(intervenções médias) 45 edif. 30.000,00 1.350.000,00

(intervenções profundas) 20 edif. 60.000,00 1.200.000,00

3. Sub-Total 4.252.875,00

4. BITETOS

4.a. Novos espaços públicos: adro da Capela de São Sebastião e largo do 

tanque público (espaço fresco de estadia sobre parque de 

estacionamento automóvel). 910,00 m2 100,00 91.000,00

4.b. Reperfilamento do eixo da rua de São Bernardo, por constituição de 

soleiras complanares de acesso condicionado, diferenciando as 

superfícies destinadas aos peões, incluindo a renovação de todas as 

redes e infraestruturas urbanísticas.

400,00 m 750,00 300.000,00

4.c. Novo percurso de articulação territorial a nascente (entre Bitetos, 

Cete e o Convento de Alpendorada, atravessando o ribeira Vala da 

Rica / rib. de Casas Novas) por estrutura em pontão.

7.150,00 m2 75,00 536.250,00

4.d. Novo percurso de articulação territorial a poente, ligando à Várzea do 

Douro, contornando a praia fluvial de Bitetos. 10.230,00 m2 75,00 767.250,00

4.e. Valorização da plataforma do cais de Bitetos, libertando-a da função 

estacionamento automóvel, retirando a sinalização correspondente, 

substituição do posto de turismo (função a transladar), nivelamento 

de soleiras e sua preparação para a entrega de estruturas ligeiras 

modeladas e amovíveis.  É ainda considerada a instalação de renque 

simples de árvores alinhadas junto ao muro de betão que conforma o 

limite norte do espaço, para constituição de espaço fresco 

(sombreado) e tratamento da frente desta “grande praça”. O eixo de 

borda-d’água que prolonga a plataforma a nascente será 

reorganizado por facejamento dos pavimentos, alargamento do 

passeio público (ampliando o aterro em 2,5m, por alinhamento com 

a rampa existente), e regularização das baias de estacionamento.

5.500,00 m2 10,00 55.000,00

4.f. Valorização da Praia de Bitetos, por constituição de pavilhão de apoio 

e parque de estacionamento inserido na modelação do novo 

arruamento de bordadura. 2.700,00 m2 10,00 27.000,00

4.g. Estabelecimento de percursos pedonais e cicláveis de articulação 

entre cotas, acesso à frente de água e articulação territorial, 

apoiados por pequenos espaços públicos de estadia e de distribuição.

1.920,00 m 75,00 144.000,00

4.h. Programa de Reabilitação Urbana do eixo da rua de São 

Sebastião/são Bernardo e área envolvente ao cais de Bitetos, 

incluindo as vertentes do espaço edificado, espaço público, redes e 

infraestruturas urbanísticas.

(intervenções ligeiras) 10 edif. 15.000,00 150.000,00

(intervenções médias) 23 edif. 30.000,00 690.000,00

(intervenções profundas) 9 edif. 60.000,00 540.000,00

4. Sub-Total 3.300.500,00

5. CASTELO



5.a. Novos espaços públicos (praças/miradouros) panorâmicos e de 

estadia, no eixo de ligação ao cais e de apoio à praia fluvial.

5.b. Percursos pedonais e cicláveis de articulação urbana, articulação 

territorial, e acesso às praias e frentes de água.

5.c. Prolongamento do cais e inserção de pavilhões e de estacionamento 

de apoio.

5.d. Tratamento paisagístico e qualificação ambiental de taludes e 

corredores viários.

5.e. Correcção de factores dissonantes, nomeadamente na zona do cais e 

ancoradouro.

5.f. Reperfilamento do eixo de acesso ao ancoradouro, por introdução de 

passeios de peões, melhoramento e reorganização das redes e 

infraestruturas urbanísticas.

5.g. Programa de Reabilitação Urbana.

5. Sub-Total

6. PALA

6.a. Constituição de passeio público de borda-d’água (em deck com 

estrutura ligeira, ou em faixa de aterro por alargamento do 

actualmente existente, correspondente ao arruamento marginal) 

ligando pontões e espaços de descanso e merendas, com 

desenvolvimento entre a Igreja Matriz de Santo António de 

Ribadouro, a plataforma da Capela de S. Gonçalo, e a rua da Portela, 

a poente da aldeia da Pala, assim como passeio público de ligação a 

Porto Manso.

980,00 m2 240,00 235.200,00

6.b. Resolução pontual de impasses desnecessários ou inserção de 

artefactos viários para retrocesso viário (inversão de marcha).

340,00 m2 75,00 25.500,00

6.c. Constituição de sistema de vários espaços públicos em socalcos, 

articulados desde o apeadeiro ferroviário de Pala e a 

plataforma/adro da Capela de S. Gonçalo na frente de água – sistema 

de praças / plataformas em “cascata”.

2.260,00 m2 75,00 169.500,00

6.d. Percursos de articulação urbana e territorial entre as 

plataformas/eixos viários a diversas cotas (novos percursos e 

prolongamento/articulação de percursos existentes).

1.290,00 m 90,00 116.100,00

6.e. Ampliação do jardim de Pala, por constituição de áreas ajardinadas e 

arborizadas ao longo dos arruamentos e no sistema de plataformas 

entre o apeadeiro e a Capela de São Gonçalo.

1.800,00 m 90,00 162.000,00

6.f. Inserção de área de estacionamento de apoio aos cais, capela e 

passeio público de borda-d’água, a localizar junto ao largo Pereiras.

900,00 m2 75,00 67.500,00

6.g. Reperfilamento do caminho dos Pousadouros, rua António Fernando 

da Fonseca, rua da Escola, rua Nossa Srª. da Conceição, por 

ajardinamento, arborização, espaços de remate e articulação, 

instalação de mobiliário e equipamento urbano, e reorganização das 

redes e infraestruturas urbanísticas.

5.760,00 m2 25,00 144.000,00

6.h. Programa de reabilitação urbana por definição de diversos níveis de 

intervenção na correspondência ao estado de conservação e 

tipologias dos problemas e patologias existentes (13 imóveis 

degradados, 1 ruína e 35 construções em estado razoável). O edifício 

em ruinas e os edifícios desocupados poderão eventualmente 

contribuir para melhorar o balanço funcional do aglomerado, 

nomeadamente por actividades comerciais, albergue para jovens ou 

actividades ligadas à motonáutica (para além dos apoios flutuantes a 

esta modalidade).

(intervenções ligeiras) 14 edif. 15.000,00 210.000,00



(intervenções médias) 35 edif. 30.000,00 1.050.000,00

(intervenções profundas) 14 edif. 60.000,00 840.000,00

6.i. Definição de um programa de estruturação urbanística e de 

qualificação ambiental para a área de Solo Urbanizável, tendo em 

vista objectivos como: estudo de um padrão conjunto de imagem 

urbana e linguagem territorial, integrando a área de Solo Urbano 

actualmente existente (registando as suas condições de qualificação), 

a unidade hoteleira recentemente executada (incorporando-a, 

amenizando o seu impacto de contexto), a área dos Espaços de 

Polarização do Turismo Fluvial na frente de água, dimensionando um 

balanço multifuncional dinâmico e flexível, um sistema de espaços 

colectivos bem hierarquizados e com desenvolvimento adequado ao 

programa e contexto, entre outros aspectos igualmente relevantes.

1 est. 75.000,00 75.000,00

6. Sub-Total 3.094.800,00

7. PORTO MANSO

7.a. Valorização da calçada romana por reparação dos aparelhos 

horizontais e verticais. 415,00 m2 90,00 37.350,00

7.b. Reperfilamento do eixo viário, com base em duas faixas de rodagem 

de 3,20m, mas com sobrelarguras comuns às duas faixas 

(transformando-as numa única em dois sectores mais estrangulados), 

passeios e refúgios segregados de peões com 1,2m adquiridos por 

alargamento do eixo ou por consolas agregadas ao mesmo. Este 

princípio, a estudar em pormenor pela correspondente especialidade 

técnica, pressupõe a segmentação do eixo em 3 sectores que 

correspondem a um tramo central de acumulação com dois sentidos 

de circulação, e a dois tramos (curvas apertadas) com sentido único 

alternado por comutação semaforizada, com velocidade muito 

reduzida e controlada por sistema indicativo da mesma e de paragem 

quando excedida (1.100,0m)

8.800,00 m2 90,00 792.000,00

7.c. Novos espaços públicos (largos) junto à ponte e junto do Albergue 

(antiga escola). 650,00 m2 75,00 48.750,00

7.d. Plataforma de estacionamento automóvel na N321 a nascente da 

ponte rodoviária de Mosteirô (de Edgar Cardoso).

250,00 m2 75,00 18.750,00

7.e. Percursos pedonais e cicláveis de articulação territorial entre cotas, 

rebatidos por percurso rasante à linha férrea, segregado da mesma 

pela diferença das cotas das soleiras.

360,00 m 300,00 108.000,00

7.f. Percurso pedonal e ciclável de borda-d’água. 800,00 m 350,00 280.000,00

7.g. Inserção de estrutura de estacionamento de apoio ao albergue de 

turismo - 30 lug, 2 níveis (cuja cobertura constitui um dos novos 

espaços públicos propostos). 300,00 m2 900,00 270.000,00

7.h. Reabilitação das ruínas de borda-d’água e das correspondentes 

serventias. 315,00 m2 1.200,00 378.000,00

7. Sub-Total 1.932.850,00

8. PORTO ANTIGO

8.a. Valorização da Calçada Romana desde a N211 até Boassas, para os 

segmentos e vestígios identificáveis, reparando e consolidando os 

aparelhos horizontais e verticais. Na área urbana será retirada a 

camada asfáltica entretanto depositada. Inclui renovação dos 

sistemas hidráulicos (drenagem de águas pluviais, drenagem de 

águas residuais, abastecimento de água) e eléctricos (abastecimento 

de energia e iluminação pública) por soluções adequadas aos valores 

culturais em presença.

630,00 m 350,00 220.500,00



8.b. Ampliação da área de cais e inserção de pavilhões de apoio para 

posto de turismo, cafetaria e outras funcionalidades relacionadas 

com as actividades náuticas e turísticas desta infraestrutura. 

460,00 m2 90,00 41.400,00

8.c. Percursos pedonais e cicláveis de articulação urbana e territorial, 

incluindo o percurso ribeirinho e de acesso à água.

625,00 m 300,00 187.500,00

8.d. Reperfilamento dos eixos viários N211 e N222 nos seus tramos 

urbanos e na envolvente do aglomerado, por constituição de 

passeios de peões, estacionamento formal e ciclovias quando 

possível, partindo da base dos 3,2m para as faixas de rodagem (com 

sobrelarguras nas curvas), 1,7m para os passeios e 2,0m para as 

ciclovias. Esta acção inclui a reorganização das redes e infraestruturas 

urbanísticas, sobretudo a rede de drenagem de águas pluviais e a 

rede de iluminação pública.

5.280,00 m2 75,00 396.000,00

8.e. Constituição de espaço de estacionamento automóvel de apoio, com 

inserção ambiental relevante, localizado na envolvente nascente da 

malha urbana. 550,00 m2 75,00 41.250,00

8.f. Reabilitação e valorização da malha urbana estruturada pelo eixo 

histórico e arruamentos transversais. 

(intervenções ligeiras) 7 edif. 15.000,00 105.000,00

(intervenções médias) 23 edif. 30.000,00 690.000,00

(intervenções profundas) 14 edif. 60.000,00 840.000,00

8. Sub-Total 2.521.650,00

9. VENDA DAS CALDAS

9.a. Constituição de novos espaços públicos: praça junto ao cais 

localizado no extradorso da ponte ferroviária, largo de frente-d’água 

no remate da plataforma ribeirinha da rua de Vendas das Caldas, 

adro/calçada da Capela do Senhor da Boa Passagem, e largo do 

apeadeiro ferroviário. 940,00 m2 200,00 188.000,00

9.b. Percurso em consola no extradorso da ponte ferroviária, de ligação 

entre Venda das Caldas e o lugar de Estação (Aregos/Tormes).

145,00 m 320,00 46.400,00

9.c. Constituição de áreas de estacionamento na rua de Vendas das 

Caldas, junto aos principais acessos aos pequenos núcleos do 

aglomerado e apeadeiro ferroviário. 825,00 m2 75,00 61.875,00

9.d. Definição de um Programa de Reabilitação Urbana com incidência no 

edificado, espaço público, redes e infraestruturas urbanísticas dos 

pequenos núcleos existentes.

(intervenções ligeiras) 9 edif. 15.000,00 135.000,00

(intervenções médias) 7 edif. 30.000,00 210.000,00

(intervenções profundas) 24 edif. 60.000,00 1.440.000,00

9.e. Percurso pedonal e ciclável (passeio público) de borda-d’água 

adjacente ao aterro ferroviário entre Venda das Caldas e Pendurada, 

a poente, por alargamento do referido aterro. Este percurso, com 

3,2m de perfil transversal (com alargamentos pontuais/espaços de 

descanso) é assente sobre faixa de aterro resultante do alargamento 

da plataforma/aterro ferroviário, e a sua execução poderá ser 

faseada por tramos rebatidos com caminhos existentes na sua 

proximidade e ao longo do seu desenvolvimento.

[de Estação (Aregos/Tormes) ao apeadeiro de Pala: 8,25km]

[de Estação (Aregos/Tormes ao lugar de Pendurada, sempre em 

plataforma de borda-d'água: 4,3km] 4.300,00 m 240,00 1.032.000,00

9. Sub-Total 3.113.275,00

10. ESTAÇÃO



10.a. Constituição de novos espaços públicos: Plataforma de 

estacionamento com inserção ambiental relevante, e área de 

retrocesso e inversão de marcha. 960,00 m2 90,00 86.400,00

10.b. Melhoramento do cais fluvial, substituindo o deck e articulando-o 

com a margem adjacente a poente. Inclui renovação de iluminação 

pública. 180,00 m2 320,00 57.600,00

10.c. Reabilitação das estruturas existentes, nomeadamente das ruínas de 

borda-d’água para apoio de cafetaria ao ancoradouro e apeadeiro, ou 

instalação de outra funcionalidade (observatório do rio, casa de chá, 

círculo interpretativo do percurso de Jacinto, etc.).

235,00 m2 1.200,00 282.000,00

10.d. Reabilitação das estruturas edificadas degradadas. 2 un 15.000,00 30.000,00

10.e. Percursos pedonais e cicláveis ao longo da linha férrea de ligação a 

Venda das Caldas, e de articulação territorial entre cotas.

1.350,00 m 115,00 155.250,00

10. Sub-Total 611.250,00

11. CALDAS DE AREGOS

11.a. Reabilitação especial das construções de bordadura do morro, 

podendo ser consideradas soluções polivalentes para a respectiva 

adaptação a utilizações diversificadas (desde soluções em espaços 

abertos para programas culturais, museológicos ou de representação, 

até à organização de programas de serviços ou de alojamento 

específicos).

520,00 m2 900,00 468.000,00

11.b. Programa geral de reabilitação urbana, estimando três escalões 

(ligeira, média, progunda) na correspondência ao estado de 

conservação das estruturas edificadas (razoável, degradado e mau 

estado ou ruína).

(intervenções ligeiras) 11 edif. 15.000,00 165.000,00

(intervenções médias) 28 edif. 30.000,00 840.000,00

(intervenções profundas) 28 edif. 60.000,00 1.680.000,00

11.c. Novos espaços públicos dos adros da capela de Santo Amaro e da 

capela na N222.

11.d. Novo cais de acostagem com acesso a partir da N222. 160,00 m2 350,00 56.000,00

11.e. Reperfilamento dos tramos de aproximação do eixo da N222 por 

nascente e poente, com a constituição de passeios de peões, inserção 

de rede de drenagem de águas pluviais, melhoramento da rede das 

águas residuais e reorganização do sistema de iluminação pública. No 

tramo de nascente, esta acção inclui ainda a abertura de vãos no 

muro alto, para tomadas de vistas do rio, e para acesso ao novo adro 

da capela aí localizada.

7.600,00 m2 75,00 570.000,00

11.f. Inserção de espaço de observatório no alto do morro, aproveitando 

os enfiamentos dos segmentos de montante e de jusante do rio 

Douro, sendo constituído por pavilhão pedagógico e espaço público 

de largo com pequena torre de vigia.

60,00 m2 900,00 54.000,00

11.g. Valorização da linha de água e envolvente do balneário termal e 

capela de Santo Amaro tendo em vista a requalificação da imagem e 

morfologia das termas, a reorganização e controlo de escala da área 

envolvente ao edifício termal, e o restabelecimento (intermediação) 

da conexão entre a capela de Santo Amaro e o espelho de água, por 

estrutura interpretativa (muro de alinhamento) com o mesmo 

padrão de linguagem. Inclui o tratamento da envolvente directa do 

balneário termal, nomeadamente pela instalação do referido muro 

de alinhamento e fisga /mãe-d’água.

1,00 un 28.000,00 28.000,00

11.h. Percursos pedonais e cicláveis de borda-d’água, de articulação 

urbana e de articulação territorial. 750,00 m 90,00 67.500,00

11.i. Constituição de uma praça/jardim de remate da alameda do tramo 

da rua Dr. Correia Pinto a sul do aglomerado. 200,00 m2 75,00 15.000,00

Inclui pavilhão (cafetaria) de apoio e esplanada. 50,00 m2 1.200,00 60.000,00



11. Sub-Total 4.003.500,00

12. PORTO REI

12.a. Ampliação do cais por pequeno pontão a nascente do actual.

35,00 m 250,00 8.750,00

12.b. Novo espaço público (largo) na M552 à cota alta do núcleo orgânico 

primordial. 250,00 m2 75,00 18.750,00

12.c. Novo espaço público (praça) do acesso e portaria do parque de 

campismo, integrando uma área de estacionamento automóvel.

700,00 m2 75,00 52.500,00

12.d. Novo espaço público (largo) das instalações da piscina fluvial.

150,00 m2 75,00 11.250,00

12.e. Qualificação das duas principais plataformas de estacionamento 

automóvel de apoio ao parque de merendas e ancoradouro, 

dispostas sucessivamente ao longo da M552. 

1.065,00 m2 25,00 26.625,00

12.f. Constituição de uma rede de percursos pedonais e cicláveis de acesso 

à água e de articulação territorial. 825,00 m 90,00 74.250,00

12.g. Acção global de melhoramento de pavimentos, redes e 

infraestruturas urbanísticas, em especial por reorganização do 

sistema de iluminação pública. 1,00 un 250.000,00 250.000,00

12.h. Programa de reabilitação do núcleo antigo, estimando três escalões 

de intervenção (ligeira, média e progunda) na correspondência ao 

estado de conservação das estruturas edificadas (razoável, 

degradado e mau estado ou ruína).

(intervenções ligeiras) 8 edif. 15.000,00 120.000,00

(intervenções médias) 14 edif. 30.000,00 420.000,00

(intervenções profundas) 30 edif. 60.000,00 1.800.000,00

12.i. Reabilitação e refuncionalização da Casa de Porto Rei, jardins 

estruturas e espaços anexos. 1,00 un 400.000,00 400.000,00

12.j. Delimitação e tratamento ambiental do parque de campismo de 

Porto Rei, e estruturação dos seus equipamentos (administração, 

módulos de alojamento, instalações sanitárias, bar, restaurante e 

esplanadas, creche, ludoteca, biblioteca, áreas de parqueamento, 

etc. 1,00 un 1.200.000,00 1.200.000,00

12. Sub-Total 4.382.125,00

1. ENTRE-OS-RIOS, Penafiel 4.359.925,00

2. TORRÃO, Marco de Canaveses

3. ESCAMARÃO, Cinfães 4.252.875,00

4. BITETOS, Marco de Canaveses 3.300.500,00

5. CASTELO, Castelo de Paiva

6. PALA, Baião 3.094.800,00

7. PORTO MANSO, Baião 1.932.850,00

8. PORTO ANTIGO, Cinfães 2.521.650,00

9. VENDA DAS CALDAS, Baião 3.113.275,00

10. ESTAÇÃO, Baião 611.250,00

11. CALDAS DE AREGOS, Resende 4.003.500,00

12. PORTO REI, Resende 4.382.125,00

TOTAL 31.572.750,00


