Requalificação da Praça Vasco da Gama

DESIGNAÇÃO DO PROJETO
CÓDIGO DO PROJETO

NORTE-05-2316-FEDER-000004

OBJETIVO PRINCIPAL

Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
AMP - Santo Tirso

REGIÃO DE INTERVENÇÃO

Município de Santo Tirso

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

DATA DE APROVAÇÃO

16-11-2016

DATA DE INÍCIO

01-01-2017

DATA DE CONCLUSÃO

31-12-2018

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

318.323,86 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA

270.575,28 €

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL

47.748,58 €

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
O espaço de intervenção localiza-se a Sul da cidade de Santo Tirso, e abrange uma área de 6.275,00m2, na qual se incluiu a
requalificação integral da Rua do Dr. Joaquim Ferreira. A Praça enquadra uma área densamente urbanizada, interface entre o
centro urbano e o loteamento da Quinta de Geão a Nascente, e as zonas industriais que limitam a cidade a Poente.
A operação está concluída e foi desenvolvida segundo um desenho rigoroso/geométrico, fiel ao caráter da estrutura espacial
existente, mas com primazia para a qualidade de espaço público urbano e mobilidade pedonal. Foi efetuado o alargamento da
plataforma central reservada à praça e alargamento dos passeios públicos reservados à circulação pedonal com a criação de duas
faixas distintas: uma zona de serviço para instalação do mobiliário urbano e outras infraestruturas, e uma segunda zona para
circulação livre.
As atividades desenvolvidas na intervenção passaram pelo melhoramento da rede de drenagem, iluminação pública e dotação
do espaço com novo mobiliário urbano e equipamentos, nomeadamente, colocação de abrigo para paragem de autocarro, RSU
para recolha de resíduos urbanos (ecoponto e indiferenciados), bem como colocação de um conjunto de bancos e papeleiras. O
projeto visou igualmente o melhoramento das áreas verdes tendo como base critérios de sustentabilidade para os espaços
exteriores.
Foram atingidas as metas inicialmente traçadas, obtendo-se um espaço público urbano, biodiverso e sustentável em coexistência
com toda a forma construída que o circunda e envolve.
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