Designação do Projeto| Reabilitação da Zona envolvente da antiga estação dos CF – Ação A2 do Eixo 2
do PEDU de Vila Real
Código do Projeto| NORTE-05-2316-FEDER-000104
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|17-01-2019
Data de Início| 07-06-2017
Data de Conclusão| 31-12-2020
Custo Total Elegível| €1.048.708,81
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER- €891.402,49
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| € 157.306,32

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos
Objetivos| Reabilitação do espaço público da zona envolvente da antiga estação dos caminhos-de-ferro requalificando
as funções desse espaço através do favorecimento das atividades de andar e estar, intervindo no desenho da estrutura
viária, retirando-lhe o papel principal, fazendo com que a faixa viária em cada arruamento seja delimitada por
mobiliário urbano, libertando assim espaço para os peões e atividades não permanentes, nomeadamente esplanadas;
- Regeneração do espaço público, implicando mudar pavimentos, alterar e reconfigurar os espaços de arborização e
as próprias espécies, assim como o mobiliário urbano existente, nomeadamente o associado à iluminação pública;
- Introdução ao nível do desenho de soluções urbanas de design ambiental que conduzam à diminuição da velocidade
de circulação dos veículos, a melhorar a segurança no espaço público, com vista à prevenção criminal e introduzir
novos pavimentos;
- Reconfigurar a cota dos pavimentos nos espaços canais de circulação automóvel, que ficarão à mesma cota dos
restantes pavimentos” de modo a evitar diferenças de altura para a circulação em modos suaves e reformulação do
estacionamento de superfície (aumento dos lugares para moradores e para cargas e descargas, de acordo com a
densidade territorial).
Atividades| Esta Operação contempla a intervenção em arruamentos e espaços públicos na zona envolvente da antiga
estação dos caminhos-de-ferro de Vila Real, na sua totalidade ou apenas parcialmente, nomeadamente na Rua Augusto
Rua, Av. 5 Outubro; Rua Miguel Bombarda; Rua Monsenhor Jerónimo de Amaral; Largo da Meia Laranja; Rua Madame
Brouillard; Rua Visconde Carnaxide.
A efetivação e execução desta Operação aspira recuperar a competitividade do Centro Histórico de Vila Real
(repovoamento e a recuperação do edificado), aumentar o modo pedonal e o reforço da utilização dos Transportes
Públicos Urbanos (TPU).

Resultados| No âmbito da Operação estão previstos os resultados propostos nos seguintes Indicadores de Realização e
Resultados:

● Indicadores de Realização: O.06.05.01.C - Espaços abertos cridos ou reabilitados em áreas urbanas: 25.816 m2;
● Indicadores de Resultado: R.06.05.01.E - Aumento do grau de satisfação dos residentes nas áreas de intervenção: 3
(1 a 10)

