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Praça Machado dos Santos

n Local da obra
Municipio de Valongo - Concelho de Valongo - Distrito de Porto

n Fase de estudo
Projecto de Execução

n Valor estimado (euros)
325.000

n Data prevista de início da obra
Ano 2017

Gabinete Projectista
MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO
TERRITÓRIO, LDA.
Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342
4100-073 PORTO
Telefone +351 228 314 142
Telemóvel +351 969 122 227
Fax +351 228 328 116
E-mail portugal@mobilidadept.com
Contacto Eng. Paula Teles

Descrição do projecto
A qualificação dos espaços públicos integra, atualmente, uma visão holística, de privilégio pelos modos pedonal e ciclável, e de estímulo pela
utilização dos transportes públicos, paradigmas de futuro, indissociáveis do processo de planeamento e desenho urbano. 
A proposta de intervenção prevê a requalificação de um dos espaços públicos mais importantes da cidade. A Praça Machado dos Santos, a praça
mais central de Valongo, localizada numa área densamente urbanizada, é agora desenhada por traços esteticamente atrativos e funcionais, que
privilegiam os recursos endógenos e a imagem tradicional existente. 
O novo desenho da Praça, agora mais clean, promove a dinamização urbana do espaço, através da sustentabilidade ambiental, e da competitividade
dos recursos e serviços, bem como da valorização do comércio envolvente. Estes pressupostos enquadram-se nas estratégias de desenvolvimento
projetadas para Valongo, pensando globalmente e agindo localmente, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida.
O projeto pretende atuar na eliminação de diversos pontos de conflito de tráfego, de modo a potenciar e aumentar a qualidade da acessibilidade e
mobilidade pedonal deste importante lugar, localizado no histórico eixo Porto-Vila Real. A redução do espaço rodoviário para maior utilização do
tráfego pedonal e, em simultâneo, a eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetónicas, através de soluções de desenho urbano e melhoria da
paisagem, representam elementos-chave determinantes na intervenção planeada pela mpt. 
A mpt pretende que o novo projeto para a Praça Machado dos Santos dinamize, através dos seus traços simples, integrados na paisagem envolvente,
uma maior vivência urbana, a melhoria da mobilidade urbana local, e da atividade comercial, projetando neste espaço, coração formal da cidade,
uma visão integradora, atrativa, eficiente, inovadora e inclusiva.

Materiais/Equipamentos/Produtos
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXTERIORES: Espaços Verdes; Iluminação Pública; Mobiliário Urbano; Pedras Naturais; ILUMINAÇÃO: Aparelhos de
iluminação; Iluminação Exterior; ESTRUTURAS E COFRAGENS: Estrutura de betão; PAVIMENTOS: Pavimentos antiderrapantes; Pavimentos decorativos;
Pavimentos em betão; Pavimentos multicamadas; SEGURANÇA RODOVIÁRIA: Aparelhos de iluminação e sinalização; Equipamento de sinalização e
regulação do trânsito urbano; SINALÉTICA: Sinalização urbana; VIAS DE COMUNICAÇÃO E OBRAS HIDRÁULICAS: Sinalização rodoviária.




