Designação do projeto - Requalificação do Espaço Público Envolvente ao Bairro Social da
Meadela
Código do projeto - NORTE-05-4943-FEDER-000096
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 – 17/01/2019
Data de início – 01/06/2019
Data de conclusão – 30/06/2020
Custo total elegível – 570.976,41€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 485.329,95€
Apoio financeiro público nacional/regional – 85.646,46€

Objetivo Geral
Requalificar o espaço público da envolvente ao Bairro Social da Meadela, visando uma estratégia
de conservação, de forma a garantir condições de circulação, acessibilidade e segurança
rodoviária, bem como a promoção e a inclusão social nos territórios urbanos desfavorecidos.
Atividades
A requalificação da envolvente ao Bairro Social da Meadela prevê uma série de intervenções,
estruturando não só a componente social e consequente revitalização do tecido
socioeconómico, mas também a reabilitação do espaço público envolvente, entendido
enquanto plataforma física na qual se dinamizam as restantes premissas. Com efeito, definiu-se
como foco de intervenção o espaço envolvente ao bairro, havendo a necessidade de
substituição de materiais pelo seu desgaste, bem como a definição de espaços canais e
acessibilidades, e ainda a instalação, remodelação e ou prolongamento de redes e
equipamentos (Residual; Pluvial; Abastecimento Água; Gás; Telecomunicações; Iluminação
pública; Mobiliário urbano; Arborização). As premissas utilizadas neste projeto de requalificação
são aquelas que permitem dotar o espaço de características que melhoram a qualidade de vida
dos seus utilizadores.

Resultados esperados/atingidos
Este projeto contribuirá para solucionar o evidente desgaste do espaço público da envolvente
deste bairro, estancando assim o processo de degradação visando uma estratégia de
conservação, de forma a garantir condições de circulação e segurança rodoviária e promover a
inclusão social nestes territórios urbanos desfavorecidos, (Comunidade Desfavorecida da
Meadela).

