
 

 

Designação do projeto | Rede viária e Espaço público (Sandia) 
Código do projeto | NORTE-04-2316-FEDER-000126 
Objetivo principal| Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 
Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | Município de Caminha 

 

Data de aprovação | 20/10/2017 

Data de início | 21/11/2017 

Data de conclusão | 31-10-2020 

Custo total elegível | 755.685,52€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FEDER | 642.332,69€ 

Apoio financeiro público nacional/regional | 113.352,83€ 

 

Objetivos | Com base no proposto aquando da delimitação da ARU pretende-se a intervenção 
integrada de reabilitação, centrada no espaço público e nos equipamentos localizados na área 
delimitada, assentando nos seguintes objetivos: a) Contribuir para a reabilitação dos edifícios 
que se encontrem degradados ou funcionalmente inadequados; b) Reabilitar tecidos urbanos 
degradados e em degradação; c) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como 
fatores de identidade, diferenciação e competitividade urbana; d) Modernizar as infraestruturas 
urbanas; e) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços 
urbanos; f) Assegurar a integração e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos 
urbanos; g) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização 
coletiva; h) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor 
gestão da via publica e dos demais espaços de circulação; i) Promover a criação e melhoria das 
acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada; j) Assegurar o acesso a fontes de 
financiamento para reabilitação urbana, integrando de forma clara e eficaz as diversas mediadas 
de incentivo existentes; k) Incentivar a atividade económica nos setores ligados à reabilitação 
urbana contribuindo para a geração de emprego. 

 

Atividades | Intervenção no espaço publico e na rede viária, em geral, com vista à garantia de 
adequadas condições de utilização/circulação com mobilidade reduzida (inclui passeios para 
peões e passadeiras niveladas). 

 
Resultados esperados/atingidos | Promover a qualificação do ambiente urbano, do espaço 
publico e das vivências por ele proporcionadas, através da melhoria do desenho e do mobiliário 
urbano, da pavimentação de arruamentos e passeios, da introdução de elementos arbóreos, da 
eliminação de barreiras arquitetónicas e visuais. complementarmente, pretende-se intervir ao 
nível da organização da circulação automóvel e revisão da hierarquia viária. 


