Designação do projeto – Reabilitação do Espaço Público de Viana do Castelo – 3ª fase
Código do projeto - NORTE-05-2316-FEDER-000070
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 – 06/03/2018
Data de início – 31/07/2017
Data de conclusão – 03/06/2019
Custo total elegível – 989.960,11€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER –841.466,10€
Apoio financeiro público nacional/regional – 148.494,02€

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 promover atividades com vista à gestão e animação da
área urbana, com vista à promoção da atividade económica, à valorização dos espaços urbanos
e à mobilização das comunidades.
Atividades - Esta Operação engloba duas ações:
1ª Ação - Remodelação da envolvente ao Jardim D. Fernando e Rua de Santiago. Tem como
intuito a requalificação/remodelação de arruamentos passeios, prevendo a sua regularização,
reperfilamento, repartição com redução de faixa de rodagem e alargamento de passeios,
redesenho de atravessamentos pedonais, melhoria de comunicação entre jardim e periferia pela
introdução perfil transversal contínuo no lado nascente, faixas ajardinadas e substituição de
arborização, onde necessário por razões sanitárias, substituição de infraestrutura de águas
residuais e pluviais, substituição de ecopontos à superfície por ecopontos enterrados, apoio à
introdução de rede de gás, introdução de ITUR (Infraestrutura de Telecomunicações em
Urbanizações, Loteamentos e Conjuntos de Edifícios) e remodelação da rede de iluminação
pública.
2ª Ação - Viana Bate Forte é um festival urbano de grande dimensão que ocorre no mês de
setembro. É um evento pensado para a população local, nacional e internacional, que tem lugar
em quatro espaços distintos do centro histórico de Viana do Castelo e inclui grandes nomes do
panorama musical português.
Resultados esperados/atingidos
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. Relativamente à ação de animação irá promover a atividade
económica, a valorização dos espaços urbanos e a mobilização das comunidades locais.

