
 
 

 

Identificação da empresa  
 
VianaPolis – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo S.A. 
 

Missão  
 
A VianaPolis, S.A., tem por missão, a gestão e coordenação do investimento a realizar na zona 

de intervenção de Viana do Castelo, no quadro do Programa de Requalificação Urbana e 

Valorização Ambiental das Cidades, Programa Polis, promovido pelo Ministério do Ambiente, 

do Ordenamento do Território, bem como o desenvolvimento de acções estruturantes em 

matéria de valorização e requalificação ambiental e urbana, dinamização de actividades 

turísticas, culturais e desportivas e outras intervenções que contribuam para o desenvolvimento 

económico e social da respectiva área de intervenção. 

 

Objectivos  
 
Os objectivos da VianaPolis prendem-se com: 

- Desenvolvimento de grandes operações integradas de requalificação urbana com forte 

componente de valorização ambiental; 

- Desenvolvimento de acções que contribuam para a requalificação e revitalização de centros 

urbanos, que promovam a multifuncionalidade desses centros e que reforcem o seu papel na 

região em que se inserem; 

 Apoiar iniciativas que visem aumentar as zonas verdes, promover áreas pedonais e 

condicionar o trânsito automóvel em centros urbanos; 

- Apoiar outras acções de requalificação que permitam melhorar a qualidade do ambiente 

urbano e valorizar a presença de elementos ambientais estruturantes, tais como frentes de 

rio ou de costa. 

Síntese dos Principais Objectivos da Intervenção do Programa Polis em Viana do Castelo: 

- Valorizar a proximidade da presença de três ecossistemas naturais (mar, rio e serra) e o seu 

cruzamento na cidade, aqui entendida como o ecossistema do homem; 

- Qualificar o Centro Histórico, devolvendo-o aos peões e estudando alternativas para a 

circulação e estacionamento de veículos automóveis; 

- Apostar na valorização de toda a frente ribeirinha, privilegiando o contacto com o rio e 

transformando-a num novo centro lúdico, cultural e administrativo da cidade. 

 

Políticas da Empresa 
 
As intervenções a realizar pela VianaPolis no âmbito das actividades definidas aquando da sua 

constituição, estão subordinadas a um plano estratégico, realizado pelo município de Viana do 

Castelo e pela Parque EXPO 98, S.A., sob proposta do Gabinete Coordenador do Programa 

POLIS e aprovado pelos accionistas. O plano estratégico define a sequência de actos e 

especifica as áreas e a natureza das intervenções a realizar ao nível local. 



 
 

 

A actividade da VianaPolis está ainda subordinada às prerrogativas previstas do Decreto-Lei da 

sua constituição e respectivos estatutos. 

 

Obrigações de Serviço Público  
 
Não aplicável. 
 

Termos Contratuais da Prestação de Serviço Público 
 
Não aplicável. 
 

Modelo de Financiamento Subjacente à Prestação de 
Serviço Público 
 
Não aplicável. 
 


