Envolvente do Acesso Norte à
Cidade e Frente Atlântica
Estudo Urbanístico
Enquadramento nos Instrumentos de Gestão do Território

A área objeto de estudo é definida pelo Plano de Urbanização da
Cidade 1, como a UP12 - Plano de Pormenor da Área Envolvente do Acesso
Norte à Cidade e Frente Atlântica, e contempla ainda a ZIP 53 - EN13 a Norte do
Cruzamento da Rua de Monserrate com a Avenida 25 e Abril.
De acordo com o zonamento definido no Plano Diretor Municipal,4 o local
intervencionado por este estudo, encontra-se classificado como Zona de
Construção de Transição, Zona de equipamento Existente e Zona de
Equipamento Proposto.
Consultado o Extrato da Carta de Condicionantes do PDM verificamos
que o terreno se encontra infraestruturado e classificado como zona urbana de
aplicação de PMOT. De assinalar que confronta a norte com área classificada
de REN (Reserva Ecológica Nacional), RAN (Reserva Agrícola Nacional) e Rede
Natura 2000, enquanto que a sul a confrontação é feita, maioritariamente, com
Zona de Proteção de Património e Estabelecimentos Industriais.
No Zonamento Acústico, a área correspondente ao estudo é classificada
como Zonas Acústicas Mistas e Zona Sensíveis, tendo esta última,
correspondência direta com as Zonas de Equipamento Existente e
Equipamentos Propostos.

Caracterização do Existente

O estudo abrange uma área total de 397 540, 00m2, incidindo
parcialmente na freguesia de Monserrate, atualmente pertencente à União das
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Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, e
parcialmente na freguesia da Areosa.
Esta área está maioritariamente compreendida entre a Linha do Minho
(ligação Ferroviária Porto-Valença), Avenida do Atlântico e Avenida do
Figueiredo. É atravessada, e fortemente condicionada pela Estrada Nacional
13, e mais recentemente, pela Avenida de Angola que impôs uma melhor
organização funcional.
Sendo uma área com diferentes tipologias de ocupação,
morfologicamente identificamos dois tipos: Entre a N13 e Linha do Minho
parcelas privadas de diferentes proporções com implantação dos edifícios no
centro destas. Entre a N13 e Avenida de Angola as parcelas apresentam
grandes comprimentos em contraste com suas larguras fazendo com que os
edifícios acabem por se encostar aos seus limites laterais.
Ao longo dos últimos anos tem-se verificado que os edifícios de caracter
industrial foram reabilitados e ocupados por serviços, ou demolidos, para dar
lugar à construção de edifícios novos, com variados programas.

Proposta - Estudo Urbanístico

O estudo baseia-se na morfologia da malha cadastral, criando uma
hierarquia viária com a introdução de canais viários secundários que nos
permitirão aliviar a pressão rodoviário retirando algum do volume de tráfego de
veículos e peões da N13 (ZIP5).
A Nascente da N13 sugere-se o prolongamento da Rua Júlio de Lemos,
paralelamente à Ferrovia numa extensão de cerca de 300 metros. Este
prolongamento permitirá aceder à N13.
Todas as propriedades intercetadas por este canal secundário passarão
a ter possibilidade de fazer o seu acesso através de uma via com padrões de
segurança mais elevados, permitindo retirar os pontos de potencial conflito da
N13.
De acordo com a malha cadastral, sugere-se três canais perpendiculares
à N13, e ainda uma paralela à Avenida de Angola numa zona com menos
carga viária. A malha viária e pedonal pré-existente será adaptada de acordo
com as intenções do plano.
Com a introdução desta hierarquia de vias no tecido urbano existente,
poder-se-á prever, de futuro, um recuo significativo do volume de trafego da
EN13 e paralelamente, melhorar os padrões de segurança rodoviária com uma
consequente melhoria da qualidade de vida dos vianenses.

