Designação do projeto – Reabilitação do Espaço Público de Viana do Castelo – 2ª fase
Código do projeto - NORTE-05-2316-FEDER-000021
Objetivo principal – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente de
recursos
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação - 04-05-2017
Data de início - 01-06-2017
Data de conclusão - 29-03-2018
Custo total elegível - 471.717,51€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER –400.959,88€
Apoio financeiro público nacional/regional – 70. 757,63€

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, incidindo na Requalificação do Espaço Público da Areia – Darque.

Atividades
A operação é constituída por uma ação que incidirá sobre a ARU de Darque. Visa a requalificação
do espaço público de um núcleo habitacional num setor da cidade particularmente
desestruturado, situado entre a estrada nacional 13 e a linha ferroviária do Minho. Para além
da intervenção de requalificação do espaço público, serão intervencionadas as redes de águas
pluviais, a iluminação pública e é introduzida a rede de gás natural.
A intervenção reorganizará o perfil transversal dos arruamentos, delimitando passeios onde não
existem e alargando os existentes, garantindo a sua continuidade. Introduzirá novos percursos
pedonais, racionalizando trajetos internos, utilizando rampas, tratando os atravessamentos de
faixas de rodagem para garantir a universalidade de acesso e usufruto do espaço público.
Protegerá zonas centrais, através da alteração de perfis longitudinais e transversais,
desencorajando o seu atravessamento automóvel, utilizando a arborização para definição de
limites, regularização de espaço, melhorando a leitura e identificação do utilizador com este.

Resultados esperados/atingidos
Com a reabilitação do espaço público esperam-se os seguintes resultados: melhoria da impacto
visual, conforto e segurança, continuidade e coerência das intervenções, ampliadas pela
visibilidade acrescida que os fatores de escala, associação a equipamentos ou locais de elevada
carga simbólica lhe conferem, e ainda preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética.

