Designação do projeto I REQUALIFICAÇÃO DA RUA DUQUE D�ÁVILA E BOLAMA E CRIAÇÃO DE ESPAÇO

MULTIFUNCIONAL
Código do projeto I NORTE-04-2316-FEDER-000089
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 13/07/2017
Data de conclusão I Em execução
Custo total I 287.472,00€
Custo total elegível I 265.500,00€
Apoio financeiro da união europeia I 225.675,00€
Apoio financeiro público nacional/regional I 61.797,00€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos I O Projeto de REQUALIFICAÇÃO DA RUA DUQUE D¶ÁVILA E

BOLAMA E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MULTIFUNCIONAL 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 e dar corpo à ideia
de criação de Espaço Multifuncional e ao mesmo tempo de requalificação do edificado, numa estratégia de
promoção de vitalização e dinamização da rua e do mercado tradicional e de valorização e reabilitação do
edificado. Nos últimos 5 anos foram diversas as intervenções de reabilitação urbana que ocorram no núcleo
histórico de Vila Pouca de Aguiar 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. De uma forma sucinta
podemos dizer que o projeto converge para o objetivo específico de Promover a qualidade ambiental,
urbanística e paisagística dos centros urbanos de nível hierárquico superior enquanto fator de estruturação
territorial, de bem-estar social e de competitividade regional, visando a promoção da qualidade ambiental na
medida em cria espaços verdes de integração da paisagem urbana no meio natural. Por outro lado tendo sido
recentemente elaborado o PP do Núcleo Histórico a intervenção surge como uma necessidade de o enquadrar
no espaço envolvente, concedendo-lhe a primazia urbanística devida, e, finalmente, será, sem dúvida, um
fator de estruturação do espaço público do centro urbano de Vila Pouca de Aguiar.
Com esta intervenção, pretende-se acrescer à qualificação funcional e infraestrutural dos arruamentos,
uma dimensão humana e ambiental e funcional, 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.

