Designação do projeto - Requalificação do Espaço Público da Envolvente ao Edificado - Areia
Código do projeto - NORTE-05-4943-FEDER-000098
Objetivo principal – Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de
Discriminação
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação – 17/01/2019
Data de início – 01/03/2019
Data de conclusão – 31/12/2019
Custo total elegível – 150.000,00€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 127.500,00€
Apoio financeiro público nacional/regional – 22.500,00€
Objetivo Geral
Requalificar o espaço público envolvente ao Edificado da Areia, solucionando o evidente
desgaste do espaço público da envolvente deste bairro, visando uma estratégia de conservação,
de forma a garantir condições de circulação, acessibilidades e segurança rodoviária, bem como
a promoção e a inclusão social nestes territórios urbanos desfavorecidos (Comunidade
Desfavorecida de Darque).
Atividades
A presente operação de requalificação do espaço público à envolvente ao Edificado da Areia
prevê uma série de benfeitorias reabilitando o espaço público gizando novos espaços canais
(viários e pedonais), implementando novos propósitos organizativos tendo em conta os
condicionalismos da adjacente malha urbana, objetivando a revitalização da malha urbana da
freguesia, garantindo folga de capacidade da circulação rodoviária, a qualificação do espaço
publico e a melhoria das condições de circulação de peões, inclusive a pessoas com mobilidade
condicionada, uma vez que beneficia espaços e caminhos de peões, proporcionando o acesso
seguro e confortável às pessoas com mobilidade reduzida, através de:
● Clarificação dos percursos pedonais de acordo com preceitos legais;
● Colmatação das áreas de estacionamento e travessias pedonais;
● Remodelação de elementos das Redes: Residual; Pluvial; Iluminação pública;
● Mobiliário urbano;
● Arborização.
Resultados esperados/atingidos
Este projeto contribuirá para solucionar o evidente desgaste do espaço público da envolvente
deste bairro, estancando assim o processo de degradação, visando uma estratégia de
conservação, de forma a garantir condições de circulação e segurança rodoviária e promover a
inclusão social nestes territórios urbanos desfavorecidos, (Comunidade Desfavorecida da
Darque).

