Designação do projeto | Construção de abrigos para paragens de autocarros
Código do projeto | NORTE-03-1406-FEDER-000109
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os
setores
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Mogadouro
Data de aprovação | 10-07-2020
Data de início | 01-10-2018
Data de conclusão | 30-09-2021
Custo total elegível | 82 849,46€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 70 422,04€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
O Município sentiu necessidade de criar duas linhas – a Amarela e a Azul, de rede de transporte
escolar, com o objetivo de recolher os alunos, nos vários pontos localizados na vila de Mogadouro,
com destino à Escola EB1 e JI de Mogadouro, sendo a sua utilização gratuita.
Após a criação destas duas linhas de transporte escolar da vila de Mogadouro, tornou-se necessário
garantir condições de espera, de segurança/proteção e conforto adequadas para os alunos. No
sentido, de colmatar as deficiências advindas da atual situação e melhorar a atratividade do transporte
escolar, o Município propõe a presente operação - construção de abrigos para paragem de autocarros,
que se integra de forma harmoniosa na paisagem urbana, e que prevê solucionar uma série de
requisitos.
O principal objetivo com esta candidatura é criar/melhorar condições de atratividade, conforto,
segurança e proteção dos alunos, nos pontos de recolha, assim como contribuir para a redução da
poluição atmosférica, do ruído, das emissões de gases com efeito de estufa (em particular de CO2).
No seguimento desta lógica o projeto de Rede de Interfaces de Transporte Escolar pretende dotar
este serviço das condições mínimas, indispensáveis para um bom funcionamento do mesmo e dos
seus utilizadores, tendo em consideração o ambiente, a integração urbana, os valores funcionais e
económicos.
Com a execução desta candidatura, o Município tem em mente os seguintes objetivos:


melhorar as condições do transporte escolar na vila de Mogadouro, através da criação de
infraestruturas de apoio;



melhorar a atratividade do transporte escolar nomeadamente, as condições de acesso e
estadia das paragens de forma a facilitar a captação de novos clientes para este tipo de
transporte, uma vez que hoje, a população é maioritariamente cativa do automóvel;



reduzir a poluição atmosférica, do ruído, das emissões de gases com efeito de estufa (em
particular de CO2), convergindo para uma melhoria da qualidade de vida



garantir um sistema de acessibilidades e transporte mais inclusivo

O Município espera com esta intervenção, atingir o seguinte resultado:
Interfaces multimodais apoiados- 18 (2021)
Emissão estimada dos gases com efeitos de estufa

