
 

 

 

 

Designação do projeto – Expansão do Parque Empresarial de Lanheses (Consolidação) 

Código do projeto - NORTE-02-0853-FEDER-037583  

Objetivo principal – Competitividade das Pequenas e Médias Empresas  

Região de intervenção - Norte 

Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo 

Data de aprovação – 04/04/2019 

Data de início – 29/02/2018 

Data de conclusão – 29/12/2019 

Custo total elegível – 1.258 162,35€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FEDER - 1.069 438,00€  

Apoio financeiro público nacional/regional – 968 463,74€ 

 

 

 

Objetivo Geral  

Criar infraestruturas à Expansão e Consolidação do Parque Empresarial de Lanheses, permitindo 

a disponibilização de novos lotes industriais. 

 

 

Atividades  

O projeto de expansão e consolidação do Parque Empresarial de Lanheses visa expandir, 

consolidar e qualificar o Parque Empresarial, infraestruturando os acessos aos novos lotes e 

melhorando as respetivas acessibilidades dentro da área.  

A intervenção consiste na preparação do loteamento, cuja intervenção compreende as 

operações de terraplanagem, a execução de arruamentos, parques de estacionamento, 

pavimentação, sinalização rodoviária e de redes de infraestruturas de saneamento, águas 

pluviais, abastecimento de água, energia elétrica em média e baixa tensão, iluminação pública, 

gás e telecomunicações. A área de ampliação reparte-se pela área dos lotes, área de 

estacionamento, área dos arruamentos, área de passeios, espaços verdes, área de equipamento 

e área para implantar uma subestação da EDP, justificada pela necessidade de instalar uma 

subestação para dar resposta ao crescimento da ocupação industrial.  

 

 

Resultados esperados/atingidos 

Esperam-se assim impactos significativos na melhoria das condições de circulação de viaturas e 
na logística, bem como nas condições de funcionamento das várias unidades. Desta forma, 
considera-se que o projeto permitirá não só criar as condições para a instalação das novas 
empresas captadas recentemente e com contratos de investimento subscritos (aumento da área 
de lote e da área de construção), mas também consolidar e finalizar as estruturas já criadas, 



 

 
 
 
tendo, desta forma, impacto económico positivo em todo o universo de empresas que ficarão 
instaladas nesta área empresarial. 

 
 
 

 


