Designação da Operação
Requalificação do Espaço Público do Largo Srª da Aparecida
Código do projeto
NORTE-04-2316-FEDER-000283
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: 443.713,11€
Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER - 377.156,14€
Apoio Financeiro Local: 66.556,97€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Os objetivos desta operação são: o restauro do mobiliário urbano existente, nomeadamente dos bancos; a
transformação do espelho de água existente numa floreira, minimizando os custos referentes ao consumo
de água, minorando as ações de conservação e manutenção da estrutura, assim como, do sistema de água
incorporado. A reabilitação do parque infantil, colocação de novo equipamento, mais precisamente baloiços
e material variado; a plantação de estrato arbustivo e subarbustivo nos canteiros formados pelos percursos
definidos; a reabilitação do edifício de apoio, através da sua ampliação, de modo criar um novo espaço
fechado e multifuncional capaz de satisfazer todas as faixas etárias; a revitalização do edifício será
complementado com a construção de um coberto com ligação às casas de banho de uso público e de apoio
ao Largo da Aparecida. Estas serão servidas por uma rampa de acesso que permitirá a entrada a todas as
pessoas de forma independente, o melhoramento do pavimento automóvel, em cubo de granito e
betuminoso, a criação de uma zona sobrelevada, na área de realização da feira semanal, como medida de
acalmia. Esta ação conjugada com a alteração dos sentidos de circulação automóvel permitirá, em dias de
feira, reservar a área sobrelevada para a instalação de tendas e para a circulação de comerciantes e
clientes, o aumento de área destinada a passeios e a nova pavimentação dos passeios já existentes, o
aumento do número de lugares de estacionamento e o melhoramento das baias preexistentes.

