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CANDIDATURA APROVADA PARA REFORÇO DA 
LIGAÇÃO DA COTA ALTA À COTA BAIXA DA CIDADE 

 

Foi aprovada a candidatura relativa ao reforço da ligação 

da cota alta à cota baixa da cidade com um valor de 

investimento elegível de 651.042,69€. Esta intervenção 

visa a construção, em terreno pertencente ao município, 

de uma solução mecânica (elevador) de transporte de 

peões e bicicletas junto à fachada lateral nascente da 

Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA). A 

intervenção contempla ainda a requalificação do espaço 

público correspondente à Rua Escola Central de 

Sargentos, Rua da Infantaria 28, Rua do Outeiro, Rua 

António Ferreira Sucena e Praça Conde de Águeda, na 

envolvente imediata da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Águeda (ESTGA), da BMMA e do Jardim Conde 

de Águeda, conferindo características adequadas e de 

conforto e segurança a estes espaços. Este projeto irá 

promover a articulação e integração dos diferentes 

espaços urbanos existentes na cidade de Águeda, numa 

lógica de complementaridade de funções e 

fortalecimento de ligações. 

 

QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO:  

Participe e preencha os questionários de 

satisfação que têm como objetivo avaliar as 

iniciativas do PEDU - Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano de Águeda [clique aqui]. 

 

PONTO DE SITUAÇÃO  

O financiamento do PEDU de Águeda foi contratualizado com a Autoridade de 
Gestão do Programa Operacional Regional do Centro. Numa primeira fase, o 
apoio global do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) é de 
6.215.000€. No âmbito do Programa “Acelerador de investimento municipal”, 
o Município obteve ainda uma majoração de 10% do incentivo reembolsável 
relativamente ao valor total do PEDU contratado. 

Atualmente, o Município apresenta 553.386,20€ de FEDER total aprovado, 
estando duas candidaturas a aguardar aprovação para um apoio de 
1.382.447,85€. As restantes candidaturas encontram-se em fase de 
preparação para submissão até final do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRRU 2020 - INSTRUMENTO FINANCEIRO DE REABILITAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO URBANAS 

O IFRRU 2020 é um instrumento de apoio à reabilitação e revitalização 

urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, na reabilitação de 

habitação para particulares (edifícios com idade ≥ a 30 anos ou com nível de 

conservação ≤ a 2, localizados em Área de Reabilitação Urbana - ARU).  

Se o seu projeto pode ser apoiado através do IFRRU 2020, comece a 

preparar o seu pedido de financiamento através dos seguintes passos: 

 

O Portal da Habitação disponibiliza mais informação através da subpágina 

“Candidaturas” dedicada ao processo de pedido de financiamento ao IFRRU 

2020. [+ informação] 
 

1. 
Parecer de 

enquadramento do 
Município

2. 
Certificado 
energético

3. 
Pedido de 

financiamento
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