Designação do projeto I Requalificação Urbanística do Bairro das Barreiras
Código do projeto I NORTE-04-2316-FEDER-000061
Objetivo principal I Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de intervenção I Norte
Entidade beneficiaria I Município de Vila Pouca de Aguiar
Data de aprovação I 27/04/2017
Dará de início I 09/01/2018
Data de conclusão I Em execução
Custo total I 440.890,42€
Custo total elegível I 278.709,00€
Apoio financeiro da união europeia I 236.902,65€
Apoio financeiro público nacional/regional I 203.987,77€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos I O Projeto de Requalificação Urbanística do Bairro das

Barreiras enquadra-se na Prioridade de investimento 6.5³A adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas,
incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído´ A
intervenção fundamenta-se na necessidade de estabelecer a melhoria da acessibilidade e conectividade ao
Bairro das Barreiras em Vila Pouca de Aguiar, tendo o mesmo sido objeto de um Plano de Pormenor,
encontrando-se este em fase de aprovação, indo desta forma de encontro às pretensões do plano de
pormenor e visando melhorar a articulação com a zona residencial e o espaço público. Nos últimos 5 anos
foram diversas as intervenções de reabilitação urbana que ocorram no Bairro das Barreiras sendo primordial
a articulação entre o investimento privado e investimento público com o objetivo final de dinamizar o centro
histórico de Vila Pouca de Aguiar.
Com esta intervenção, pretende-se acrescer à qualificação funcional e infraestrutural dos arruamentos,
uma dimensão humana e ambiental, na medida em que os arruamentos são vistos também como
percursos pedonais aos quais, no seu trajeto, são oferecidos espaços de estar, descanso e convívio,
integrando e valorizando os espaços marginais existentes numa ideia de continuidade e transição da área
verde envolvente.

