Designação do projeto – Reabilitação do Espaço Público de Viana do Castelo
Código do projeto - NORTE-05-2316-FEDER-000003
Objetivo principal – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos
recursos
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação - 29/07/2016
Data de início - 16/08/2016
Data de conclusão - 31/10/2018
Custo total elegível - 3.335.742,62 €
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 2.835.381,23€
Apoio financeiro público nacional/regional – 500.361,40€
Objetivo Geral
Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos de nível hierárquico
superior, enquanto fator de estruturação territorial, de bem-estar social e de competitividade regional,
bem como a promoção de ações com vista à gestão e animação da área urbana, à promoção da atividade
económica, à valorização dos espaços urbanos e à mobilização das comunidades.

Atividades
- Requalificação do Espaço Público Centro Histórico de Darque – Promoção e melhoramento de um
conjunto de infraestruturas urbanas básicas existentes, tais como: fornecimento de água, saneamento,
distribuição elétrica, iluminação pública, comunicações, assim como transportes e ordenamento da
circulação urbana, tendo em conta a identificação clara das vias estruturantes mais promissoras, mas
também mais carenciadas;
- Requalificação da Rua Cidade de Riom – Beneficiação da via de circulação a execução de área de
estacionamento, a requalificação de espaço público e paisagística, a definição de percursos pedonais,
percursos viários, áreas de estacionamento, espaços verdes e arborização, instalação de equipamento,
como mobiliário urbano, iluminação pública e sinalética;
- Remodelação da Rua Sport Vianense - Instalação de rede de ITUR, remodelação da Iluminação pública e
trabalhos auxiliares de construção civil para remodelação de rede de eletricidade, permitindo ganhos de
desempenho, eficiência e eliminação de intrusões visuais, pelo encaminhamento subterrâneo da
infraestrutura;
- Requalificação da Envolvente ao Campo da Agonia - Desenho do espaço público e definição de percursos
pedonais e viários, áreas de estacionamento, espaços verdes (arborização), mobiliário urbano e
equipamento do espaço público, instalação de iluminação pública e instalação de sinalização/horizontal
e vertical;
- Requalificação da Envolvente ao Náutico – Definição de espaços canais, nomeadamente, clarificação dos
percursos pedonais de acordo com preceitos legais, prolongamento do percurso viário e ajustes dos
engates, colmatação das áreas de estacionamento e implementação de espaços verdes e arborização,
instalação, remodelação e/ou prolongamento de redes e equipamentos, como residual, pluvial,
abastecimento de água, gás, telecomunicações, iluminação pública, mobiliário urbano e sinalética.
- Viana Bate Forte é um festival urbano que apresenta propostas musicais variadas, que ocorre no mês de
Setembro. A programação inclui artistas nacionais, mas também artistas da vizinha Galiza, mercado
turístico de proximidade.
Resultados esperados/atingidos
Com a reabilitação do espaço público esperam-se os seguintes resultados: melhoria do impacto visual,
conforto e segurança, continuidade e coerência das intervenções, ampliadas pela visibilidade acrescida
que os fatores de escala, associação a equipamentos ou a locais de elevada carga simbólica lhe conferem.

