
 

 

 
Designação da Operação 
Requalificação da AV. S. Vicente com ligação à variante urbana 
 
Código do projeto 
NORTE-04-2316-FEDER-000282 
 
Objetivo principal 
Reabilitação urbana 
 
Região de intervenção 
Lousada (NUT III) 
 
Entidade beneficiária 
Câmara Municipal de Lousada 
 
Data de Aprovação: 12-04-2019 
Data de início: 29-11-2019 
Data de conclusão: 31-12-2020 
Custo total elegível: 355.032,21€ 
Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER - 301.777,38€ 
Apoio Financeiro Local: 53.254,83€ 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
Esta intervenção vêm melhorar de grande forma uma zona de elevado fluxo de circulação automóvel e 
pedonal, permitindo ainda a compartimentação da paisagem, de forma positiva e necessária, uma vez que, 
para além de novas condições para o desenvolvimento económico da Vila de Lousada, acrescentará novas 
hipóteses de escoamento do trânsito automóvel, novas oportunidades de percursos pedonais e de locais 
de estacionamento. Fator importante neste projeto, pela sua envolvente cultural. A requalificação deste 
arruamento substancia a criação de canais de circulação pedonal em ambas as laterais da via automóvel, 
que sofrerá uma beneficiação ao nível da sua largura, da sua pavimentação e a nova ligação à rotunda da 
Juventude, permitirá alterar por completo a dinâmica de circulação automóvel, tornando-a mais fluída e 
descentralizando a emissão de gases e do ruído das viaturas. A definição de novos canais de circulação 
pedonal, através de um perfil amplo e confortável, pretende incentivar a prática da caminhada em oposição 
ao uso do automóvel, assim como, fornecer condições para a circulação do transeunte comum e do 
transeunte com condicionalismos físicos, uma vez que se prevê o rebaixamento dos passeios na zona das 
passadeiras e a utilização de pavimentos táteis e direcionais, tratando-se por isso de um projeto com 
desenho inclusivo. A expansão referida e conseguida com este projeto materializar-se-á a poente da Vila 
de Lousada decorrente da necessidade urgente de criar novos locais para a implantação de comércio, 
serviços, habitação e espaços exteriores de utilização coletiva. 

 
 
 


