
 

 

 

Designação do projeto| Requalificação do Espaço Público – Conjunto Habitacional da Quinta 
de Paramos  

Código do projeto| NORTE-05-4943-FEDER-000116  

Objetivo principal| Promover a inclusão social em territórios urbanos desfavorecidos, através 
de ações de regeneração física, económica e social.  
 
Região de intervenção | NUT III – Área Metropolitana do Porto 

Entidade beneficiária |Município de Espinho (NIF: 501158740)  
 

Data de aprovação|21-01-2021 

Data de início |18-03-2022 

Data de conclusão|31-08-2022 

Custo total elegível |110.025,24 €  

Apoio financeiro da União Europeia | 91.265,29€ 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

 

  
 

 

 

 

 

A operação - Requalificação do Espaço Público – Conjunto Habitacional da Quinta de Paramos, com 
execução ao abrigo do NORTE 2020, enquadra-se no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU), em concreto na componente do Plano de Ação Integrado das Comunidades 
Desfavorecidas (PAICD) e no objetivo temático (OT9) que visa promover a inclusão social, o combate à 
pobreza e qualquer tipo de discriminação. 
 
É constituída por uma única ação, a empreitada de Requalificação do Espaço Público do Conjunto 
Habitacional da Quinta de Paramos e tem como objetivos específicos: 

- Requalificar o espaço público envolvente ao Conjunto Habitacional, com vista à melhoria das 
condições de segurança e conforto dos residentes e respetiva melhoria do ambiente urbano; 
- Promover a valorização da imagem interna e externa do Conjunto Habitacional, de forma a forma a 
minimizar o seu isolamento e integrar esta área no tecido urbano da freguesia; 
- Requalificar o espaço envolvente ao Conjunto habitacional, de forma a promover a identidade e o 
aumento do sentimento de pertença dos moradores;  
- Abrir o Conjunto Habitacional ao tecido envolvente, de forma a desconcentrar e diluir os elementos 
caracterizadores dos bairros sociais aí existentes e prevenir comportamentos ilícitos. 
 

Tem como metas: 
 
- Reabilitar o espaço aberto inserido no interior da Comunidade Desfavorecida do Conjunto 
Habitacional com a área de 17.084,00 m2 

 
 
 
 



 

 

 

 


