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Designação do projeto | Regeneração Urbana da Praça da Liberdade - Edificado - 1ª Fase - Centro de 
Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz - Café Central 

Código do projeto | ALT20-04-2316-FEDER-000081 

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção | Alentejo Central 

Entidade beneficiária | Município de Reguengos de Monsaraz 

Data da aprovação | 07-03-2019 

Data de início | 06-06-2017 

Data de conclusão |30-06-2019 

Custo total elegível | 184.544,78 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 156.863,06 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 27.681,72 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

A operação visa requalificar o edifício “Café Central” localizado na Praça da Liberdade, que pela sua 
dimensão e localização tem um forte impacto quer sobre a qualidade da imagem na cidade de 
Reguengos de Monsaraz quer por se tratar de um edifício emblemático, quer sobre o conjunto edificado 
onde se insere, pretendendo-se efetivamente proporcionar as adequadas condições de receção, 
acolhimento e encaminhamento dos visitantes que chegam à cidade de Reguengos de Monsaraz, 
disponibilizando um espaço para a apresentação dos produtos turísticos e culturais locais. 

No que respeita concretamente à obra a realizar, a organização espacial atual já dá, em grande parte, 
resposta à pretensão pois encontra-se dividida em três grandes núcleos.  

Desta forma, apenas se pretendem desenvolver algumas alterações que se entendem valorizadoras do 
conjunto e ligeiras intervenções de conservação. 

A operação que se apresenta a financiamento tem como objetivos, os seguintes: 

 Promove a reabilitação do edifício degradado; 

 Cria significativamente as condições para as novas funcionalidades a desenvolver no edifício; 

 Afirma valor patrimonial, material e simbólico como fatores de identidade e diferenciação para 
a comunidade; 

 Assegura a integração funcional, social e cultural no tecido urbano existente; 

 Cria as condições físicas necessárias à receção e acolhimento dos visitantes e turistas. 

A candidatura a financiar deverá contribuir para os indicadores de realização e resultados definidos, 
designadamente:  

 Realização: “edifícios públicos renovados em áreas urbanas” (m2), cuja área de construção 
envolvida é de 283 m2 até ao ano 2019, mantendo este valor até 2023, perspetivando-se que 
o projeto se conclua até 2019. 

 Resultados: “Aumento do grau de satisfação dos residentes que habitam em áreas com 
estratégias integradas de desenvolvimento urbano (1 a 10)” corresponde a uma meta de 4 para 
o ano 2019 e de 6 para o ano 2023. 
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