Designação do projeto – Reabilitação do Espaço Público de Viana do Castelo – 9ª fase
Código do projeto - NORTE-05-2316-FEDER-000155
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 – 06/08/2019
Data de início – 01/06/2019
Data de conclusão – 31/12/2020
Custo total elegível – 2.890.828,82€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER –2.457.204,50€
Apoio financeiro público nacional/regional – 433.614,32€

Objetivo Geral
Melhoria do ambiente urbano, requalificando o desenho do espaço público, aumentando a sua
inclusão, a segurança, o conforto e, consequentemente, reforçando a sua coerência.
Atividades
A Operação é constituída por uma ação que incide sobre a ARU de Darque. Prevê a requalificação
do espaço público envolvente a um núcleo habitacional disposto ao longo do lado sul do setor
central do troço da E.N. 13 que atravessa a freguesia de Darque, englobando ainda a renovação
da rede de abastecimento de águas, drenagem de águas residuais e pluviais, iluminação pública,
sinalização e trabalhos de apoio de construção civil à requalificação da rede de abastecimento
de eletricidade.
A intervenção qualifica espaços degradados, ocupados pela antiga feira semanal, redefine o
traçado dos arruamentos, passeios e estacionamento, onde estes não são percetíveis ou
existentes, estende e articula a rede pedonal, disciplina e articula atravessamentos, criando
passadeiras, redefine perfis transversais aumentando os espaços pedonais e espaços verdes,
introduz uma ciclovia ao longo de toda a intervenção e articula diferentes níveis da rede viária,
criando espaços verdes marginais ao nível superior, alterações no perfil longitudinal nos pontos
de acesso aos de nível inferior, melhorando a qualidade ambiental de todos pela introdução de
espaços verdes ou ampliação dos espaços verdes existentes, arborizando-os onde possível.

Resultados esperados/atingidos
Constituirá, pelo papel estruturante do espaço público no tecido urbano, uma Operação
indispensável à valorização das intervenções privadas no edificado envolvente, contribuindo
para a fixação de população nos espaços urbanos consolidados, constituindo fator de
estabilização, favorecendo a permanência da atividade económica existente e contribuindo,
desta forma, para a eficiência da utilização de recursos.

