
 

 

Designação do Projeto | Reforço e reabilitação das zonas verdes e dos espaços de utilização coletiva e respetiva 

valorização paisagística no quarteirão afeto à Zona Desportiva do Centro da Maia  

Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000024 

Objetivo Principal | Revitalizar a cidade 

Região de Intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | Câmara Municipal da Maia 

 

Data de Aprovação | 03-08-2017 

Data de Início | 01-08-2016 

Data de conclusão | 31-08-2018 

Custo Total Elegível | 1.646.336,93 € 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER – 1.399.386,40 € 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

Pretende-se com este projeto reabilitar e integrar os espaços intersticiais do quarteirão desportivo central, com 

cerca de 6 hectares, num contínuo de espaços de utilização pública coerentes e qualificadas associações a ações 

de reabilitação dos edifícios que compõem a zona desportiva e a sua envolvente. Paralelamente este projeto 

promove a harmonização urbanística da sua envolvente e garante o acesso a esta zona por qualquer ponto da 

sua periferia. Serão ainda hierarquizados os espaços permitindo a sua diferenciação em áreas de circulação 

pedonal, rodoviária, zonas sociais, zonas desportivas e espaços de enquadramento periférico; preservação e 

renovação do verde contínuo, com vista à qualidade ambiental; recuperar e expandir as áreas verdes com a 

construção de um parque de caracter supra municipal; promover a inclusão social das comunidades mais 

desfavorecidas existentes na envolvente através  das atividades de fruição e lazer de rua Street Skate e pintura 

de murais; fomentar hábitos de saúde;  Consolidar a estratégia definida pelo Município ao nível do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), em particular as ações que versam sobre o Bairro do Sobreiro. 

Finalmente o projeto almeja ainda contribuir para a melhoria da qualidade do ar e diminuição dos níveis de 

ruído. 

As atividades previstas são a construção do Parque de skate da Maia e a construção do Parque da Maia, 

estimando-se criar e reabilitar espaços abertos num total 50 492 m2 de área urbana e aumentar a área verde 

em 13 343n m2. Preconiza-se ainda incrementar o número de visitantes e de evento, em respetivamente, 10 % e 

5%. Será ainda avaliado o grau de satisfação dos residentes na envolvente que habitam em áreas com 

estratégias integradas de desenvolvimento. 


