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Designação do projeto | Regeneração Urbana do Largo da República e Envolvente, em Reguengos de 
Monsaraz 

Código do projeto | ALT20-04-2316-FEDER-000083 

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 | 14-02-2019 

Data de início | 12-11-2018 

Data de conclusão |31-12-2019 

Custo total elegível | 472.576,54 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 401.690,05 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 70.886,49 € 

1.ª Reprogramação  

A reprogramação em apreço visou a alteração da data de início e também da data de término da 
operação (reprogramação temporal), assim como a alteração do plano financeiro da componente 
da empreitada (reprogramação financeira). 

Data da aprovação da Reprogramação | 26-12-2019 

Data de início | 31-07-2019 

Data de conclusão | 31-12-2020 

Custo total elegível | 472.576,43 € |  

Apoio financeiro da União Europeia | 401.689,96 € |  

Apoio financeiro público nacional/regional | 70.886,47 €  

2.ª Reprogramação  

A reprogramação em apreço visou a alteração de componentes da empreitada (reprogramação 
física) e, consequentemente, alteração do plano financeiro da operação (reprogramação 
financeira). 

Data da aprovação da Reprogramação | 03-03-2021 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

A operação “Regeneração Urbana do Largo da República e Envolvente, em Reguengos de Monsaraz” é 
constituída por uma componente de empreitada com a mesma designação. 

A operação visa requalificar um espaço urbano da Cidade o Largo da República, o Largo da Industria, a 
Rua Luis de Camões, a Rua Actor Augusto de Melo, zona norte da Rua Alberto de Monsaraz. Ainda será 
beneficiada a envolvente designadamente a Rua Alberto Monsaraz (zona sul), a Rua do Covalinho (zona 
norte e zona sul) e a Rua Bartolomeu Dias. 
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A operação que se apresenta a financiamento tem como objetivos, os seguintes: 

 Criar condições de segurança nas vias pedonais para deslocação a pé; 

 Criar condições que garantam a acessibilidade a pé para todos os cidadãos, nomeadamente, 
pessoas com mobilidade reduzida;  

 Garantir um melhor ambiente urbano, através da redução da poluição atmosférica, do ruído, 
das emissões de gases com efeito de estufa e do consumo de energia;  

 Aumentar a qualidade de vida dos cidadãos; 

 Melhorar a imagem, a atratividade e a competitividade do território municipal, de forma a 
contribuir para a estratégia de desenvolvimento sustentável do Município; 

 Criar condições para estacionamento; 

 Garantir um melhor ambiente urbano; 

 Melhoria da organização funcional do estacionamento automóvel;  

 Melhoria da qualidade do serviço disponibilizando estacionamentos para bicicletas. 

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

 Indicador de resultados: Aumento do grau de satisfação dos residentes que habitam em áreas 
com estratégias integradas de desenvolvimento urbano – Meta 4 para o ano 2019. 

 Realização: Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas = 6859 m2, para o ano 
alvo 2019. 

 

 
 

 

 


