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O projeto “Correção Rodoviária do Nó do Valinho” insere-se num conjunto de 

ações de beneficiação de espaços públicos que o Município de Mondim de 

Basto promoveu em todo o concelho. 

O Nó do Valinho caracterizava-se pela existência de um grave 

estrangulamento rodoviário no acesso ao centro urbano feito a partir da 

estrada de ligação a Vila Real, tendo em vista o seu traçado e o reduzido perfil 

transversal que impedia, entre outros aspetos, o cruzamento de viaturas de 

transportes públicos com trânsito de passageiros 

A solução encontrada para este grave constrangimento passou pela 

realização de uma via alternativa, que possibilitasse o acesso à rotunda por 

sentido único, em segurança. 

Na sequência do projeto foram implementadas as seguintes ações: 

1. Abertura de uma via de sentido único Sul/Norte, aproveitando um 

espaço disponível entre o tardoz de diversas habitações e os taludes 

verdes do parque florestal; 

2. Requalificação parcial do acesso ao centro da vila, restringindo-a a um 

único sentido de circulação Norte/Sul, através do redimensionamento 

do seu perfil, criação de passeio e atravessamentos pedonais; 

3. Requalificação geral da zona de implantação da nova via, integrando 

os percursos pedonais, atravessamentos e áreas verdes com as pré-

existências; 

4. Criação de um eixo viário com reduzido impacto nos taludes do parque 

florestal, através de pormenorizado estudo das características 

topográficas e físicas do local. 

 

O  objetivo geral  do projeto foi: promover a segurança e reduzir a 

sinistralidade rodoviária. Quanto aos objetivos específicos pretendeu-se:  



 

• Melhorar a circulação rodoviária ; 

• Resolver uma situação de conflito de tráfego num nó de difícil 

passagem; 

• Melhorar a mobilidade urbana e o descongestionamento da vila e da 

sua periferia, visando melhorar a acessibilidade urbana, condição para 

consolidar os principais sub-sistemas urbanos regionais, melhorar a 

qualidade de vida e a competitividade territorial  

 

 

 

Investimento total                              249.564,22€ 

Investimento elegível*                              212.129,59€ 

Taxa comparticipação*                                           85% 

* Valores atualizados pela adenda de 04/03/2013 

 

 


