Designação do projeto - Reabilitação do Espaço Público da envolvente aos Bairros Sociais
Código do projeto - NORTE-05-4943-FEDER-000002
Objetivo principal – Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de
Discriminação
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação – 02/09/2016
Data de início – 03/10/2016
Data de conclusão – 29/12/2017
Custo total elegível – 609.500,00€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 518.075,00€
Apoio financeiro público nacional/regional – 91.425,00€

Objetivo Geral
Requalificar o espaço público envolvente ao Bairro Social da Escola Técnica e envolvente da
habitação social na Avenida do Atlântico, solucionando o evidente desgaste do espaço público
da envolvente destes dois bairros, visando uma estratégia de conservação, de forma a garantir
condições de circulação e segurança rodoviária, bem como a promoção a inclusão social nestes
territórios urbanos desfavorecidos (Comunidade Desfavorecida da Cidade Poente e Centro
Histórico).
Atividades
Os Espaços Envolventes ao Bairro Social da Escola Técnica e da Habitação Social na Avenida do
Atlântico têm em comum a extrema necessidade de uma requalificação, pelo brutal uso que
estão sujeitos diariamente. Assim, definiu-se como foco de intervenção o espaço envolvente dos
dois bairros, havendo a necessidade de substituição de materiais pelo seu desgaste e redesenho
de alguns pontos, tendo em conta uma melhoria ao nível das acessibilidades. Pretende-se
manter o desenho de passeios, canteiros e estacionamento, substituindo os materiais existentes
e plantando novas árvores. Nos dois casos será redesenhada uma área a nascente que será
formalizada para estacionamento, onde haverá também a possibilidade de arborização.
Resultados esperados/atingidos
Este projeto contribuirá para solucionar o evidente desgaste do espaço público da envolvente
destes bairros, estancando assim o processo de degradação, de forma a garantir condições de
circulação e segurança rodoviária e promover a inclusão social nestes territórios urbanos
desfavorecidos. Esta intervenção será fulcral no ordenamento da rede viária, de forma a
proteger os seus utilizadores enquanto peões.

