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Designação do projeto | Regeneração Urbana do Centro Histórico de São Marcos do Campo – Largo do 
Cruzeiro 

Código do projeto | ALT20-04-2316-FEDER-000048 

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 | 17-10-2017 

Data de início | 01-09-2017 

Data de conclusão | 31-03-2018 

Custo total elegível | 158.173,53 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 134.447,50 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 23.726,03 € 

1.ª Reprogramação  

A reprogramação em apreço visou a prorrogação da data de término da operação (reprogramação 
temporal). 

Data da aprovação da Reprogramação | 10-05-2018 

Data de conclusão | 28-12-2018 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

A operação é constituída por uma única componente de empreitada com a mesma designação. 

Trata-se de um projeto que inclui trabalhos de regeneração do espaço público no Largo do Cruzeiro que 
se situa na aldeia de São Marcos do Campo, freguesia do Concelho de Reguengos de Monsaraz, 
encontrando-se no coração da aldeia, no largo do Cruzeiro, junto da igreja Setecentista de São Marcos 
do Campo. 

É um espaço que é cruzado por vários acessos, dos quais de Norte para Sul, é atravessado pela Rua Dr. 
José Mestre Batista, e Rua Nova. 

Os trabalhos de regeneração do espaço público no Largo do Cruzeiro incluídos são designadamente, 
pavimentos com colocação de calçada de granito nas circulações viárias, e calçada de calcário nas 
circulações pedonais e colocação de vegetação árvores e arbustos, equipamentos e mobiliário, 
iluminação e rede de rega. 

A operação tem como objetivos, os seguintes:  

 Promove a regeneração do espaço público degradado;  

 Melhora significativamente as condições de mobilidade, funcionalidade, comodidade, 
segurança e beleza; 

 Afirma valor tradicional, patrimonial, material e simbólico como fatores de identidade e 
diferenciação para aquela comunidade; - Assegura a integração funcional, social e cultural no 
tecido urbano existente; 

 Assevera a interação entre a população desde os mais jovens aos mais idosos; 
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 Promove a fixação da população jovem. 

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

 Realização: Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas = 14.275,00m2, no 
horizonte 2023, contribuindo a presente operação com 2.024,56 m2; 

 Resultados: Aumento do grau de satisfação dos residentes nas áreas de intervenção = 6, no 
horizonte 2023, contribuindo a presente operação com um grau de satisfação = 4 para o ano 
2019 e igual a 6, no ano 2023. 

  

 


