
 

Designação do Projeto| Reabilitação do Quarteirão do Tribunal, Rua Isabel de Carvalho, Rua Alexandre 

Herculano, Rua Marechal Teixeira Rebelo, Rua do Rossio e respetivas envolventes – Ação 3. Do Eixo 2 

do PEDU de Vila Real 

Código do Projeto| NORTE-05-2316-FEDER-000170 

Objetivo Principal| Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Vila Real 

Data de Aprovação| 06-02-2019 

Data de Início| 06-07-2018 

Data de Conclusão| 31-03-2021 

Custo Total Elegível| €1.104.644,00 

Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER - €938.947,40                  

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| €165.696,60 

                                                                      

 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos 

 

Objetivos| A “Reabilitação do Quarteirão do Tribunal, Rua Isabel de Carvalho, Rua Isabel Alexandre Herculano, 

Rua Marechal Teixeira Rebelo, Rua do Rossio e respetivas envolventes – Ação A3. Do Eixo 2 do PEDU de Vila 

Real”, tem como objetivos específicos, recuperar o papel competitivo do Centro Histórico da cidade de Vila 

Real, enquanto principal centro urbano, promovendo o seu repovoamento e a recuperação do seu parque 

edificado, em especial o habitacional, introduzindo novas funções ao nível dos equipamentos públicos e 

privados que possam funcionar como âncoras de atração de população e, em especial um fator para atrair 

novos moradores. Aumentar o modo pedonal de deslocação, reforçando a atratividade comercial nas zonas 

intervencionadas para a instalação de comércio e serviços, diminuição das necessidades de estacionamento 

em espaço público, diminuição do ruido ao longo daqueles arruamentos, melhoria da qualidade de vida dos 

utentes, moradores e trabalhadores naquelas zonas e, em especial, na área de intervenção desta ação. 

 

Atividades| Diz respeito às intervenções de requalificação do espaço público do Quarteirão do Tribunal, Rua 

Isabel de Carvalho, Rua Alexandre Herculano, Rua Marechal Teixeira Rebelo, Rua do Rossio e respetivas 

envolventes, que constituem um conjunto de arruamentos e espaços centrais estruturantes, na zona central 

do Centro Histórico da Cidade, previstas na ação 3. do PARU de Vila Real. 

Para a execução da Ação 3 foi contratada a componente de prestação de serviços para a elaboração do projeto 

de execução (Ação 1), dando seguimento à componente empreitada (Ação 2). 

 

Resultados|  

● Indicadores de realização: Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas: 14.585 m2; 

● Indicadores de resultado: Aumento do número do grau de satisfação dos residentes nas áreas de intervenção: 

3 (1 a 10) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


