
Esta candidatura visa contribuir para a melhoria das acessibilidades dos núcleos urbanos objecto de intervenção, melhorando a circulação de pessoas e veículos, 
promovendo a coesão territorial, a qualificação e integração dos espaços a intervencionar. 

Esta intervenção promoverá também a segurança rodoviária e contribuirá para a regeneração física e socioeconómica, dos núcleos urbanos objecto desta intervenção.

Refira-se por último que, dos trabalhos a executar, nas diversas acções que constituem a presente candidatura, nem todos serão considerados elegíveis nos termos das 
disposições previstas, visto que a presente intervenção é muito mais abrangente e profunda do que, a tipologia de trabalhos admissíveis nos termos do Regulamento 
Especifico – Mobilidade Urbana.

 ÁREA DE INTERVENÇÃO

 Enquadramento territorial                                                                     

O concelho de Miranda do Douro localiza-se no Nordeste de Portugal, na NUT III Alto Trás-os-Montes, sendo um dos 12 concelhos que constituem o distrito de Bragança e 
em profundo território transmontano, o chamado Planalto Mirandês. Trata-se de um concelho médio em termos territoriais, com cerca de 488 Km2 e com 8048 habitantes 
(censos 2001), englobando 17 freguesias, tendo como limite a região espanhola de Castela e Leão, e os municípios de Mogadouro e Vimioso.

Como a generalidade dos concelhos do Interior Norte, é marcado por dinâmicas de esvaziamento e de envelhecimento demográfico, pelo despovoamento das zonas 
rurais e pela crescente concentração da população e actividades na sede de concelho e ainda por uma relativa terciarização da sua economia, continuando, no entanto, o 
sector agrícola a ocupar um papel preponderante na base produtiva local. 

 Delimitação da área de intervenção

A área de intervenção da presente candidatura, é constituída por diversos núcleos urbanos do concelho de Miranda do Douro, com vista à melhoria da mobilidade e das 
acessibilidades nos seguintes centros urbanos: 

1. Cicouro, Constantim, S. Martinho de Angueira, Paradela, Palancar, Pena Branca, Aldeia Nova;

2. Duas Igrejas, Cércio, S. Pedro da Silva, Fonte de Ladrão, Granja;

3. Atenor, Fonte de Aldeia, Freixiosa, Picote, Sendim, Teixeira;

4. Especiosa, Genísio, Malhadas e Póvoa.
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Valor do Investimento elegível: Financiamento Feder: 778.420,88€                                                                   661.657,75€
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