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PROGRAMA RUA DIREITA 
Requalificação da Rua do Monte da Luz e Outras 

 

O Programa Rua Direita é o programa municipal de reabilitação profunda de cerca de uma centena de 
arruamentos do Porto que tem como objetivo devolver condições de circulação e de fruição ao espaço 
público, correspondente a uma extensão de 15 quilómetros de intervenção.  
No próximo dia 18 de julho, o Programa avança no terreno com uma nova empreitada, desta vez a 
requalificação da Rua do Monte da Luz e outras. 
 
 

 
 
 
Realizada pela Câmara do Porto, através da empresa municipal GO Porto, a empreitada visa 
requalificar esta zona, procurando otimizar as condições da sua utilização, considerando os diversos 
modos de mobilidade e as necessidades dos portuenses, num contexto de arruamentos 
maioritariamente estreitos. A intervenção foi pensada à medida do perfil de cada zona, procurando 
potenciar a sua utilidade, não esquecendo a promoção de condições para uma maior fruição dos 
espaços.  

A duração prevista é de 540 dias, ou seja, com conclusão estimada para janeiro de 2024. 

  



 
Condicionamentos de Trânsito 

 
 
No âmbito desta intervenção, existirão alguns constrangimentos à circulação e ao estacionamento, 
nomeadamente na Travessa do Monte da Luz. 
 
Asseguradas estão, como habitualmente, a acessibilidade pedonal, as operações de cargas e 
descargas e os acessos às garagens, bem como todas as situações de emergência.  
 
Informações detalhadas sobre os condicionamentos e todo o andamento da obra estão disponíveis em 
www.goporto.pt ou através da Linha da Obra 228 339 303. 
 
 
Para qualquer esclarecimento adicional, poderá ainda ser contactado o: 
 
GABINETE DO MUNÍCIPE 
Serviço de Atendimento Presencial: ATENDIMENTO POR PRÉVIA MARCAÇÃO* 
Para agendar ligue Linha Porto. 220 100 220 
Praça do General Humberto Delgado, 266 – 4000-286 Porto 
Serviço de Atendimento Telefónico: Linha Porto. 220 100 220 (de 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 19h00) 
Balcão de Atendimento Virtual/Fale Connosco: https://portaldomunicipe.cm-porto.pt/home 

 

* Não é permitida a entrada sem atendimento agendado.  
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