
 

 

Vila de Murtosa reconhecida com a Bandeira “Cidade ou Vila de 

Excelência – Nível II” 

Atribuição da Bandeira da Rede de Cidades de Excelência, nível II pelas práticas 

inovadoras nos eixos da mobilidade pedonal e ciclável e regeneração urbana 

 

A Rede de Cidades e Vilas de Excelência atribuiu no dia 20 de Dezembro pelas 

14.30h, em cerimónia a decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal de Murtosa, a II 

Bandeira – Cidades de Excelência, como reconhecimento público do meritório trabalho 

que esta autarquia tem vindo a desenvolver no âmbito dos trabalhos de qualificação 

da cidade.  

 

 

Os fundamentos para tal acontecimento, prederam-se com o grau de evolução da 

implementação do Plano de Ação Local proposto pelo Município de Murtosa aquando 

da adesão à Rede de Cidades e Vilas de Excelência, incidindo nos eixos “Cidade ou 

Vila Acessível para Todos” e “Cidade ou Vila de Mobilidade Ciclável e Pedonal”. 

Adicionalmente, no âmbito da adesão deste município à Rede, o Município da Murtosa 

elaborou um plano de ação, no qual plasmou o seu enfoque de intervenção na vila da 



 

 

Torreira nos eixos temáticos acima mencionados. Embora eixos distintos, os projetos 

de intervenção possuem uma transversalidade notória, sendo que ações 

desenvolvidas que serão descritas demonstram essa questão:  

 

 A Requalificação do eixo Rua dos Marinheiros – Avenida dos Descobrimentos, 

com o reperfilamento deste eixo, beneficiação das áreas pedonais, 

repavimentação e construção da ciclovia;  

 O Prolongamento da Rua Dr. João Carlos Vaz da Cunha, com o 

reperfilamento e prolongamento da via existente, havendo lugar a beneficiação 

das áreas pedonais, repavimentação e implementação da ciclovia; 

 A Requalificação da Rua dos Mercantéis, dando-se o reperfilamento da via, 

com a beneficiação das áreas pedonais, repavimentação e implementação da 

ciclovia; 

 A Requalificação da Avenida 12 de Julho (1ª fase), com o reperfilamento deste 

eixo, dando-se a beneficiação das áreas pedonais, repavimentação e 

implementação da ciclovia; 

 A Requalificação do Largo das Areias, em que se deu a criação de áreas de 

circulação pedonal, arranjo urbanístico e implementação de lugares de 

estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida; 

 Encontra-se em curso neste momento a 2ª fase da Requalificação da Avenida 

12 de Julho.  



 

 

 

As ações descritas assumem o devido enquadramento com o Plano de Ação e 

Reabilitação Urbana (PARU) e Planos Estratégicos de Reabilitação Urbana (PERU) 

das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de Torreira e Murtosa, sendo a resposta em 

matéria do planeamento estratégico nas vertentes de mobilidade e de regeneração 

urbana, com candidaturas em sede do programa Portugal 2020, nas Prioridades de 

Intervenção 4.5, 6.5 e 9.8 da Política de Cidades.  



 

 

 

 

Em suma, o importante conjunto de ações plasmadas leva o Instituto de Cidades e 

Vilas com Mobilidade, ICVM em contexto da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, a 

atribuir o galardão da Bandeira de Cidades de Excelência - Nível II, ao Município de 

Murtosa por se constituir um município de Excelência das áreas da mobilidade e da 

regeneração urbana.  

 


