Designação do projeto – Mobilidade Urbana Sustentável de Viana do Castelo – 2ª fase
Código do projeto - NORTE-05-1406-FEDER-000160
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 – 31/07/2018
Data de início – 03/12/2018
Data de conclusão – 31/12/2019
Custo total elegível – 523.640,00€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 445.094,00€
Apoio financeiro público nacional/regional – 78.546,00€
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
A Rede Urbana de Ciclovias de Viana do Castelo – Troço da Frente Ribeirinha - (Navio Gil Eannes
- Clube de Vela; Castelo Santiago da Barra; Campo d'Agonia; Avenida do Atlântico) prevê
intervenções no âmbito da: Pavimentação, sinalização e iluminação.
O pavimento da ciclovia adquire uma maior importância quando comparado com outras vias de
comunicação, visto que, a superfície do pavimento afeta o conforto, a segurança e a velocidade
dos ciclistas. Por outro lado, é dada preferência aos pavimentos que apresentam características
com maior durabilidade e maior resistência, propiciando um maior nível de serviço e conduzindo
a menores custos de manutenção.
A sinalização proposta para a ciclovia potenciará uma utilização correta, encorajando uma
utilização disciplinada e ainda avisar os utentes de outras vias, para a presença de ciclistas,
mantendo-os fora do espaço restrito da ciclovia. A materialização da ciclovia será feita através
das marcações no solo e da sinalização vertical aplicada neste troço, seguindo as mesmas linhas
de orientação utilizadas nos restantes troços, com esta mesma tipologia.
A iluminação é cada vez mais importante na diferenciação das ciclovias. Os utilizadores desta
infraestrutura procuram, acima de tudo, uma forma segura de se movimentarem, o que implica
uma correta iluminação da via. Isto permite-lhes minimizar o possível risco social a que estes
possam estar sujeitos em determinadas zonas da ciclovia e o risco de conflitos ao longo da via e
das intersecções.
Resultados esperados/atingidos
Este projeto contribuirá diretamente para o processo de descarbonização das deslocações, com
enfoque na utilização dos meios suaves (bicicleta), fomentando a diminuição da poluição
ambiental, dos gastos com combustível e o congestionamento urbano, apresentando-se, ainda,
como fator preponderante na promoção de padrões de mobilidade mais saudáveis e mais
sustentáveis.

