Designação do projeto – Reabilitação do Espaço Público de Viana do Castelo – 8ª fase
Código do projeto - NORTE-05-2316-FEDER-000152
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 – 06/12/2018
Data de início – 04/10/2018
Data de conclusão – 11/12/2020
Custo total elegível – 1.158.278,75€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 984.530,99€
Apoio financeiro público nacional/regional – 173.740,76€

Objetivo Geral
Melhoria do ambiente urbano, conforto e promoção eficiente do uso de recursos, bem como
promover a atividade económica, valorizar os espaços do centro histórico e reforçar a identidade
e sentimento de pertença aos espaços públicos.
Atividades
Esta Operação incide em duas ações:
1ª ação – A Requalificação da Rua Cidade do Recife, do Largo João da Rocha e da Rua
Zinguinchor, complementa a intervenção já executada sobre um eixo estruturante que se
desenvolve paralelamente à linha ferroviária do Minho- rua Cidade de Riom, incidindo nos
arruamentos a nascente desta: rua Cidade do Recife, rua de Ziguinchor e largo João Rocha, onde
se situam algumas das maiores zonas de concentração populacional da freguesia de Monserrate.
Inclui, para além da requalificação do espaço público, a remodelação das redes de águas
residuais, abastecimento de água, iluminação pública, a introdução de rede de ITUR. Para além
da melhoria de imagem que decorre da mera intervenção de substituição de materiais procurase uma melhoria de ambiente urbano pela redefinição de desenho da rede viária, clarificação
de continuidade de percursos pedonais, melhoria da acessibilidade nomeadamente
atravessamentos, repartição do espaço canal com diminuição de espaço destinado ao
automóvel, contribuindo para redução de velocidades, aumento da segurança e redução de
ruido. A introdução de arborização, para além de papel de reforço de desenho de alinhamentos,
irá igualmente contribuir para a melhoria de qualidade ambiental, pelo papel filtrador de
qualidade do ar, bem como através do amortecimento de caudais de águas pluviais, pela
redução de velocidade de infiltração na rede.

2ª ação - Corresponde à 3ª edição do “Viana Bate Forte” e permite levar a cabo atividades com
vista à gestão e animação da área urbana da cidade. O evento “Viana Bate Forte” tem decorrido,
anualmente, no mês de setembro, e permite reforçar a atratividade da cidade de Viana do
Castelo, gerando uma nova atmosfera urbana que visa, também, promover a atividade
económica, valorizar os espaços do centro histórico e reforçar a identidade e sentimento de
pertença aos espaços públicos.

Resultados esperados/atingidos
Constitui uma operação indispensável à valorização das intervenções privadas no edificado
envolvente, contribuindo para a fixação de população, travando êxodos para locais mais
periféricos, rentabilizando redes de infraestruturas, transportes e equipamentos existentes,
contribuindo para manutenção de coesão social, permitindo a permanência de redes de
cooperação e solidariedade pela possibilidade de manutenção de população nos locais de
origem, constituindo fator de estabilização, favorecendo a permanência da atividade económica
existente e contribuindo, desta forma, para eficiência da utilização de recursos.

