
 

 

 

Designação do projeto| REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE À VILLA MANUELA 

Código do projeto| POCI-07-62G4-FEDER-181663 

 

Objetivo principal| Apoio à transição climática 
 
Região de intervenção | NUT III – Área Metropolitana do Porto 

Entidade beneficiária |Município de Espinho (NIF: 501158740)  

Data de aprovação|30-06-2022 

Data de início |01-12-2022 

Data de conclusão|30-09-2023 

Custo total elegível |75.000,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia |75.000,00 € 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

 

 

A operação - Requalificação do Espaço Envolvente à Villa Manuela visa a criação de uma zona verde e arborizada 
na área envolvente à Villa Manuela, no prolongamento do Parque João de Deus e na área de transição com o 
Multimeios, a beneficiar com coberto arbóreo e arbustivo. 

 
Objetivos: 
- Aumentar os espaços verdes e alargar as áreas de sombra, de forma a permitir reduzir os efeitos das ondas de 
calor e o combate às alterações climáticas;  
- Reduzir as vulnerabilidades do espaço urbano e contribuir para um modelo de maior sustentabilidade ambiental; 
- Potenciar biodiversidade e resiliência dos territórios, o controlo e escoamentos hídrico/atmosférico, face aos 
riscos das alterações climáticas; 
- Valorizar os espaços de fruição pública, como forma a intergeracionalidade e a coesão social; 
- Contribuir para um estilo de vida saudável, valorizando a saúde física e mental dos cidadãos. 
 
 
Atividades/Ações: 
A operação compreende a realização da empreitada -Envolvente à Villa Manuela – Prolongamento do Parque João 
de Deus, que integra um conjunto de despesas elegíveis ao abrigo do aviso n.º 11/REACT-EU/2021, 
designadamente, trabalhos de construção civil (no que respeita a beneficiação das condições de utilização dos 
espaços verdes e disponibilização de serviços); abate de desmontagem; limpeza; aquisição de plantas e respetiva 
plantação, de mulch, ou inertes, instalação de infraestruturas atrativas para a fauna; sinalética; mobiliário urbano 
e sistema de rega. 

 
Resultados Esperados: 
Com a realização da operação espera-se beneficiar diretamente a população com o acréscimo de espaços verdes 
na área da freguesia de Espinho. 
 


