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Designação do projeto | Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de 
Reguengos de Monsaraz: Zona envolvente à Escola Secundária de Reguengos 

Código do projeto | ALT20-04-1406-FEDER-000018 

Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono 

Região de intervenção | Alentejo Central 

Entidade beneficiária | Município de Reguengos de Monsaraz 

Data da aprovação | 24-11-2016 

Data de início | 01-11-2016 

Data de conclusão | 31-03-2017 

Custo total elegível | 62.719,20 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 53.311,32 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 9.407,88 € 

1º Pedido de Alteração – Reprogramação da Operação 

Reprogramação temporal com alteração da data de conclusão da operação.  

Data da aprovação da Reprogramação |03-05-2017 

Data de conclusão |30-06-2017 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

Aprovada pela Comissão Diretiva em 24/11/2016 a operação inclui uma única componente de 
empreitada e consiste nas seguintes intervenções:  

 Alargamento do passeio com respetiva faixa de separação de trânsito e criação de zona de 
contemplação/ estadia ao Chafariz;  

 Pavimentação no sentido de sublinhar o Chafariz que se pretende pontuar e realçar o elemento 
água com um bebedouro;  

 Criação de faixa de separação entre o estacionamento e a zona principal de acesso pedonal à 
escola; 

 Na zona pedonal propõe-se pontuar com alguns elementos de estadia, nomeadamente o 
binómio banco/ papeleira que se integram no jogo de pavimentos que alterna entre diferentes 
materialidades criando ritmos e dinâmicas distintos; 

 A entrada da Escola foi pontuada com pavimento distinto para marcar a zona de recepção, na 
qual está previsto um estacionamento para bicicletas;  

 Na zona mais a Norte da proposta prevê-se uma zona de enquadramento marcada por um 
canteiro que integra vegetação de porte arbustivo; 

 O restante passeio alterna a sua materialidade criando mais uma vez ritmos num espaço canal 
de grande fluência; 

 Pretende concentrar-se a recolha de RSU e Reciclados junto à saída de serviço; 

 Pretende-se igualmente dar alguma dignidade à paragem de autocarro aumentando a sua 
dimensão e criando uma envolvente adequada à escala do elevado número de jovens que 
utilizam a mesma. 
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Os objetivos definidos para a mobilidade urbana sustentável, designadamente: 

 facilitar o movimento dos cidadãos trabalhadores, visitantes e de mercadorias dentro dos locais 
de estudo, propiciando o desenvolvimento económico, social, habitacional, cultural e 
ambiental, de uma forma sustentável; 

 melhorar a mobilidade e acessibilidades na cidade de Reguengos de Monsaraz, promovendo a 
utilização dos modos suaves (pedonal e bicicleta) em detrimento do transporte individual. 

O indicador de realização definido é o número de Planos de mobilidade aprovados, correspondendo a 
um Plano de Mobilidade Intermunicipal do Alentejo Central elaborado pela CIMAC. 

No indicador de resultado "emissão estimada dos gases com efeitos de estufa" estima-se que até 2018 
e com a realização dos quatro projetos seja reduzida 762,80 toneladas de CO2 correspondendo a 8%, 
sendo previsto reduzir 17% até ao ano 2023, que corresponde a 1.620,96 toneladas de CO2 com a 
execução dos 5 projetos aprovados. 

A obra encontra-se em execução. 

  

 

 


