Designação do projeto – Mobilidade Urbana Sustentável de Viana do Castelo
Código do projeto - NORTE-05-1406-FEDER-000002
Objetivo principal – Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos
os Setores
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação – 29/07/2016
Data de início – 14/02/2017
Data de conclusão – 31/10/2018
Custo total elegível – 987.109,99€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER –839.043,49€
Apoio financeiro público nacional/regional – 148.066,50€

Objetivo Geral
Promover uma mobilidade urbana ambiental e energeticamente mais sustentável, num quadro
mais amplo de descarbonização das atividades sociais e económicas e de reforço das cidades
enquanto espaços privilegiados de integração e articulação de políticas e âncoras de
desenvolvimento regional.
Atividades - Esta Operação é composta por duas ações:
1ª - Rede Urbana de Ciclovias de Viana do Castelo - Troço Cais Novo/Cabedelo – rede de ciclovias
destinada a movimentos intraurbanos que possam constituir um upgrade ao modo a pé e capaz
de atrair utilizadores provenientes do transporte individual motorizado, respondendo às
ligações da plataforma central da cidade (Centro Histórico) a Darque, tendo em vista gerar uma
nova dinâmica de acessibilidades (novo modo de transporte) que garanta a coesão urbana na
relação entre o Centro Histórico e as áreas de expansão urbana, promovendo a multimodalidade
nesses corredores.
2ª - Pedonalização do Cento Histórico de Viana do Castelo - Requalificação Largo Mestre César
e Rua da Olivença – atualmente o automóvel é prioritário relativamente ao peão contrariamente
ao já implementado nas ruas adjacentes. Os arruamentos estão com as áreas pavimentadas e
infraestruturas degradadas e pretende-se renovar os pavimentos e infraestruturas contribuindo
para a devolução do espaço ao peão, valorizando a área, sob o ponto de vista da qualidade do
desenho e do conforto e segurança para os peões, conjugada com um melhor desempenho e
clareza funcional. Inclui para além da requalificação do espaço público a remodelação das redes
de águas residuais, abastecimento de água, iluminação pública, a introdução de rede de ITUR e
rede de gás.
Resultados esperados/atingidos
As ações previstas contribuirão diretamente para o processo de descarbonização das
deslocações, fomentando a diminuição da poluição ambiental, dos gastos com combustível e o
congestionamento urbano, apresentando-se, ainda, como fatores preponderantes na promoção
de padrões de mobilidade mais saudáveis e mais sustentáveis.

