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sustentabilidade da Grande rota
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12 percursos 
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561,2 km
a pé ou de bicicleta

85 km
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130,8 km
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16 m

mín: 359 m
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difícil
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projeto de infraestruturação, monitorização 
e Gestão inteGrada dos traçados estruturantes 
da Grande rota da ria de aveiro
eurovelo 1  - ecopista do vouGa - dão - mondeGo
linha de apoio à valorização turística do interior
programa valorizar
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contexto contexto 
macro-reGionalmacro-reGional
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eurovelo 1 - rota da costa atlânticaeurovelo 1 - rota da costa atlântica

ecovia do mondegoecovia do mondego

ecopista do vougaecopista do vouga

ciclovia do mondegociclovia do mondego

ecopista do dãoecopista do dão

ligação ecovia do mondegoligação ecovia do mondego
ciclovia ligação coimbra b - portelaciclovia ligação coimbra b - portela
ecopista ramal pampilhosaecopista ramal pampilhosa



contexto contexto 
micro-reGionalmicro-reGional

eurovelo 1 - rota da costa atlânticaeurovelo 1 - rota da costa atlântica
ecopista do vougaecopista do vouga
ecopista do dãoecopista do dão
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contexto contexto 
subreGionalsubreGional

eurovelo 1 - rota da costa atlânticaeurovelo 1 - rota da costa atlântica

grra - percurso azulgrra - percurso azul

ecopista do vougaecopista do vouga

grra - percurso douradogrra - percurso dourado

ecopista do dãoecopista do dão

grra - percurso verdegrra - percurso verde
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intervenções físicasintervenções físicas

eurovelo 1 - rota da costa atlânticaeurovelo 1 - rota da costa atlântica ecopista do vougaecopista do vouga ecopista do dãoecopista do dão

en327: ligação de são Jacinto en327: ligação de são Jacinto 
(aveiro) – pousada da ria (aveiro) – pousada da ria 
(murtosa); (murtosa); 
cerca de 7,8 kmcerca de 7,8 km

en327: ligação da ponte da en327: ligação da ponte da 
varela (murtosa) – rotunda varela (murtosa) – rotunda 
do carregal (ovar);do carregal (ovar);
cerca de 8,5 kmcerca de 8,5 km

en327: en327: ligação da ligação da pousada da pousada da 
ria – torreira sul (murtosa); ria – torreira sul (murtosa); 
cerca de 3,8 kmcerca de 3,8 km

ligação da sernada do vouga ligação da sernada do vouga 
(águeda) – foz (sever do (águeda) – foz (sever do 
vouga);vouga);
cerca de 4,6 kmcerca de 4,6 km

if.p01if.p01

if.p03if.p03

if.p02if.p02

if.p04if.p04
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intervenções físicasintervenções físicas

eurovelo 1 - rota da costa atlânticaeurovelo 1 - rota da costa atlântica ecopista do vougaecopista do vouga ecopista do dãoecopista do dão

en327: ligação de são Jacinto en327: ligação de são Jacinto 
(aveiro) – pousada da ria (aveiro) – pousada da ria 
(murtosa); (murtosa); 
cerca de 7,8 kmcerca de 7,8 km

breve descrição da intervenção breve descrição da intervenção 
proposta proposta 

construção de ciclovia segregada, construção de ciclovia segregada, do do 
lado poente da en327, paralela ao eixo lado poente da en327, paralela ao eixo 
rodoviário, em pavimento betuminoso; rodoviário, em pavimento betuminoso; 
instalação de sinalética vertical e instalação de sinalética vertical e 
marcações no asfaltomarcações no asfalto

EN327: Ligação da PoNtE da EN327: Ligação da PoNtE da 
VarELa (Murtosa) – rotuNda VarELa (Murtosa) – rotuNda 
do CarrEgaL (oVar);do CarrEgaL (oVar);
CErCa dE 8,5 kMCErCa dE 8,5 kM

EN327: Pousada da Ria – EN327: Pousada da Ria – 
ToRREiRa sul (MuRTosa); cERca ToRREiRa sul (MuRTosa); cERca 
dE 3,8 kMdE 3,8 kM

Ligação da Sernada do Vouga Ligação da Sernada do Vouga 
(Águeda) – Foz (SeVer do (Águeda) – Foz (SeVer do 
Vouga);Vouga);
cerca de 4,6 kmcerca de 4,6 km

if.p01if.p01

IF.P03IF.P03

IF.P02IF.P02

IF.P04IF.P04



intervenções físicasintervenções físicas

eurovelo 1 - rota da costa atlânticaeurovelo 1 - rota da costa atlântica ecopista do vougaecopista do vouga ecopista do dãoecopista do dão

EN327: Ligação dE São JaciNto EN327: Ligação dE São JaciNto 
(avEiro) – PouSada da ria (avEiro) – PouSada da ria 
(MurtoSa); (MurtoSa); 
cErca dE 7,8 kMcErca dE 7,8 kM

EN327: Ligação da PoNtE da EN327: Ligação da PoNtE da 
VarELa (Murtosa) – rotuNda VarELa (Murtosa) – rotuNda 
do CarrEgaL (oVar);do CarrEgaL (oVar);
CErCa dE 8,5 kMCErCa dE 8,5 kM

en327: pousada da ria – en327: pousada da ria – 
torreira sul (murtosa); cerca torreira sul (murtosa); cerca 
de 3,8 kmde 3,8 km

Ligação da Sernada do Vouga Ligação da Sernada do Vouga 
(Águeda) – Foz (SeVer do (Águeda) – Foz (SeVer do 
Vouga);Vouga);
cerca de 4,6 kmcerca de 4,6 km

IF.P01IF.P01

IF.P03IF.P03

if.p02if.p02

IF.P04IF.P04

breve descrição da intervenção breve descrição da intervenção 
proposta proposta 

construção de ciclovia construção de ciclovia 
segregada, do lado nascente segregada, do lado nascente 
da en327, paralela ao eixo da en327, paralela ao eixo 
rodoviário, em pavimento rodoviário, em pavimento 
betuminoso e à cota da estrada; betuminoso e à cota da estrada; 
instalação de sinalética vertical instalação de sinalética vertical 
e marcações no asfalto.e marcações no asfalto.



intervenções físicasintervenções físicas

eurovelo 1 - rota da costa atlânticaeurovelo 1 - rota da costa atlântica ecopista do vougaecopista do vouga ecopista do dãoecopista do dão

EN327: Ligação dE São JaciNto EN327: Ligação dE São JaciNto 
(avEiro) – PouSada da ria (avEiro) – PouSada da ria 
(MurtoSa); (MurtoSa); 
cErca dE 7,8 kMcErca dE 7,8 kM

en327: ligação da ponte da en327: ligação da ponte da 
varela (murtosa) – rotunda varela (murtosa) – rotunda 
do carregal (ovar);do carregal (ovar);
cerca de 8,5 kmcerca de 8,5 km

EN327: Pousada da Ria – EN327: Pousada da Ria – 
ToRREiRa sul (MuRTosa); cERca ToRREiRa sul (MuRTosa); cERca 
dE 3,8 kMdE 3,8 kM

Ligação da Sernada do Vouga Ligação da Sernada do Vouga 
(Águeda) – Foz (SeVer do (Águeda) – Foz (SeVer do 
Vouga);Vouga);
cerca de 4,6 kmcerca de 4,6 km

IF.P01IF.P01

if.p03if.p03

IF.P02IF.P02

IF.P04IF.P04

breve descrição da intervenção breve descrição da intervenção 
proposta proposta 

construção de ciclovia segregada, construção de ciclovia segregada, 
do lado nascente da en327, paralela do lado nascente da en327, paralela 
ao eixo rodoviário, em pavimento ao eixo rodoviário, em pavimento 
betuminoso; instalação de sinalética betuminoso; instalação de sinalética 
vertical e marcações no asfaltovertical e marcações no asfalto



intervenções físicasintervenções físicas

eurovelo 1 - rota da costa atlânticaeurovelo 1 - rota da costa atlântica ecopista do vougaecopista do vouga ecopista do dãoecopista do dão

EN327: Ligação dE São JaciNto EN327: Ligação dE São JaciNto 
(avEiro) – PouSada da ria (avEiro) – PouSada da ria 
(MurtoSa); (MurtoSa); 
cErca dE 7,8 kMcErca dE 7,8 kM

EN327: Ligação da PoNtE da EN327: Ligação da PoNtE da 
VarELa (Murtosa) – rotuNda VarELa (Murtosa) – rotuNda 
do CarrEgaL (oVar);do CarrEgaL (oVar);
CErCa dE 8,5 kMCErCa dE 8,5 kM

EN327: Pousada da Ria – EN327: Pousada da Ria – 
ToRREiRa sul (MuRTosa); cERca ToRREiRa sul (MuRTosa); cERca 
dE 3,8 kMdE 3,8 kM

ligação da sernada do vouga ligação da sernada do vouga 
(águeda) – foz (sever do (águeda) – foz (sever do 
vouga);vouga);
cerca de 4,6 kmcerca de 4,6 km

IF.P01IF.P01

IF.P03IF.P03

IF.P02IF.P02

if.p04if.p04

breve descrição da intervenção breve descrição da intervenção 
proposta proposta 

entre a sernada do vouga e o nó da entre a sernada do vouga e o nó da 
a25, no carvoeiro, estão previstas a25, no carvoeiro, estão previstas 
intervenções pontuais de melhoria intervenções pontuais de melhoria 
da estrada (pavimento fendilhado ou da estrada (pavimento fendilhado ou 
depressão acentuada), instalação de depressão acentuada), instalação de 
sinalética vertical e marcações no sinalética vertical e marcações no 
asfalto; do nó da a25 até à foz (atual asfalto; do nó da a25 até à foz (atual 
ecopista do vouga) será construída uma ecopista do vouga) será construída uma 
ciclovia dedicada (utilizando a antiga ciclovia dedicada (utilizando a antiga 
linha ferroviária do vouga)linha ferroviária do vouga)



estruturaestrutura
orçamentalorçamental

áreas estratéGicasáreas estratéGicas

investimento Globalinvestimento Global

estimativa orçamentalestimativa orçamental

1 305 351,80€1 305 351,80€

peso relativopeso relativo

100,0%100,0%

if.p02 (pousada da ria - torreira)if.p02 (pousada da ria - torreira) 329 157,75€329 157,75€ 25,2%25,2%
município da murtosamunicípio da murtosa 329 157,75€329 157,75€ 100,0%100,0%

if.p04 (sernada do vouGa - foz)if.p04 (sernada do vouGa - foz) 145 218,33€145 218,33€ 11,1%11,1%
município de águedamunicípio de águeda 145 218,33€145 218,33€ 100,0%100,0%

Gestão da operação (transversal)Gestão da operação (transversal) 24 600,00€24 600,00€ 1,9%1,9%
gestão integrada da operaçãogestão integrada da operação 24 600,00€24 600,00€ 100,0%100,0%

if.p01 (são jacinto - pousada da ria)if.p01 (são jacinto - pousada da ria) 113 760,35€113 760,35€ 8,7%8,7%
município de aveiromunicípio de aveiro 80 396,50€80 396,50€ 70,7%70,7%

município da murtosamunicípio da murtosa 33 363,85€33 363,85€ 29,3%29,3%

if.p03 (ponte da varela - ovar)if.p03 (ponte da varela - ovar) 692 615,37€692 615,37€ 53,1%53,1%
município da murtosamunicípio da murtosa 308 139,92€308 139,92€ 44,5%44,5%

município de ovarmunicípio de ovar 384 475,45€384 475,45€ 55,5%55,5%



estruturaestrutura
orçamentalorçamental

municípiosmunicípios

investimento Globalinvestimento Global

estimativa orçamentalestimativa orçamental

1 305 351,80€1 305 351,80€

peso relativopeso relativo

100,0%100,0%

município de áGuedamunicípio de áGueda 151 368,33€151 368,33€ 11,6%11,6%

município de aveiromunicípio de aveiro 86 546,50€86 546,50€ 6,6%6,6%

município da murtosamunicípio da murtosa 676 811,52€676 811,52€ 51,9%51,9%

município de ovarmunicípio de ovar 390 625,45€390 625,45€ 29,9%29,9%



projeto de infraestruturação, monitorização 
e Gestão inteGrada dos traçados estruturantes 
da Grande rota da ria de aveiro
eurovelo 1  - ecopista do vouGa - dão - mondeGo
linha de apoio à valorização turística do interior
programa valorizar
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