Designação do projeto – Reabilitação do Espaço Público de Viana do Castelo – 6ª fase
Código do projeto - NORTE-05-2316-FEDER-000140
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 – 10/07/2018
Data de início – 28/02/2017
Data de conclusão – 31/12/2018
Custo total elegível – 617.425,01€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER –524.811,25€
Apoio financeiro público nacional/regional – 92.613,75€

Objetivo Geral
Retificar o traçado dos arruamentos; substituir pavimentos em asfalto por pavimentos em cubo,
desencorajando a velocidade excessiva; arborizar a área de intervenção para definição de limites
e regularização de espaço, melhorando a leitura e identificação do utilizador com este; criar
estacionamento de apoio aos equipamentos adjacentes, melhorando as condições de uso e
reforçando o papel destes como foco de socialização; intervencionar as redes de águas pluviais
e a iluminação e introduzir a rede de gás natural.
Atividades
A presente Operação incide sobre a área de reabilitação urbana de Darque. Tem como finalidade
a requalificação do espaço público de acesso a um núcleo de equipamentos e centro histórico
de Darque. Para além da intervenção de requalificação do espaço público, são alvo de
intervenções as redes de águas pluviais, a iluminação pública e é introduzida a rede de gás
natural. Esta operação retifica o traçado dos arruamentos, redefine o perfil transversal
aumentando o espaço de passeio, encurtando distâncias, racionalizando, desta forma, trajetos,
utilizando rampas para os atravessamentos de faixas de rodagem, de forma a garantir a
universalidade de acesso e usufruto do espaço público. Substitui pavimentos em asfalto por
pavimentos em cubo, desencorajando a velocidade excessiva, utiliza a arborização para
definição de limites, regularização de espaço, melhorando a leitura e identificação do utilizador
com este. Cria estacionamento de apoio aos equipamentos adjacentes, escola, cemitério e
igreja, melhorando as condições de uso e reforçando o papel destes como foco de socialização.

Resultados esperados/atingidos
Esta intervenção contribuirá para a coesão territorial, reforçando a intervenção em execução no
centro histórico de Darque, pelo sinal que dá relativamente a uma freguesia da margem sul do
concelho, através do encadeamento temporal das ações para dar visibilidade à materialização
da aposta na extensão da reabilitação urbana à margem sul da cidade.

