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Designação do projeto | Sementes para a Integração: Requalificação dos 25 fogos de habitação social - 
Bairro 25 de Abril, em São Pedro do Corval 

Código do projeto | ALT20-04-4943-FEDER-000024 

Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza 

Região de intervenção | Alentejo Central 

Entidade beneficiária | Município de Reguengos de Monsaraz 

Data da aprovação | 07-03-2019 

Data de início | 21-01-2019 

Data de conclusão | 31-12-2019 

Custo total elegível | 67.795,73 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 57.626,37 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 10.169,36 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

A operação é constituída por uma componente de empreitada designada por Sementes para a 
Integração Requalificação de 25 Fogos de Habitação Social Bairro 25 de Abril em S. Pedro do Corval. 

Trata-se de um projeto de construção civil relativo às obras de regeneração urbana de 25 fogos 
habitacionais, propriedade do Município de Reguengos de Monsaraz, situadas no Bairro 25 de Abril em 
S. Pedro do Corval, freguesia de Corval, Concelho de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do Projecto 
Sementes para a Integração. 

O objetivo principal da intervenção de regeneração é a execução de diversos trabalhos que irão 
promover a melhoria das condições de habitabilidade dos fogos e consequentemente das famílias que 
neles habitam. Os trabalhos a realizar são destinados a promover a melhoria das condições de 
habitabilidade dos fogos e referem-se designadamente a: - Demolições; - Revestimentos de paredes, 
tetos e pavimentos; Pinturas; - Carpintarias; - Serralharias; - Equipamento sanitário; - Diversos. 

A operação que se apresenta a financiamento conduz ao cumprimento dos seguintes objetivos: 

 A promoção da reabilitação do edifício degradado;  

 Melhorar significativamente as condições para as funcionalidades;  

 Afirmar valor patrimonial, material e simbólico como fatores de identidade e diferenciação para 
aquela comunidade; 

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

 Promover a fixação da população;  

 Promover o acesso a uma habitação condigna, como instrumento estratégico para a inclusão e 
desenvolvimento social;  

 Promover a requalificação da habitação social, que garanta uma melhor qualidade de vida e 
uma maior integração social dos munícipes. 

De acordo com o PEDU aprovado para o Município de Reguengos de Monsaraz, está previsto como 
indicador: 

 Realização: Foi definido como indicador o número de Habitações reabilitadas em áreas urbanas. 
Deste modo a meta proposta é de reabilitar as 25 unidades habitacionais em 2019. 
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 Resultado: Foi definido como indicador o Aumento do Grau de satisfação dos Residentes nas 
áreas de Intervenção, sendo a Unidade de Medida representada pelos valores entre 0 e 10. 
Nesta escala considerou-se como meta alcançar em 2019 um grau de satisfação de 4. 

  

 


