Designação do Projeto| Reabilitação da Zona Envolvente ao Mercado Municipal - Ação A4 do Eixo 2 do
PEDU de Vila Real
Código do Projeto| NORTE-05-2316-FEDER-000186
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| 28-05-2020
Data de Início| 22-10-2018
Data de Conclusão| 31-12-2021
Custo Total Elegível| €512.784,00
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER - €435.866,40
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| € 76.917,60

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos
Objetivos| Recuperar o papel competitivo do Centro Histórico da cidade de Vila Real, 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 constituam um fator para atrair novos moradores, e criando condições de vida que se aproximem de um
padrão de excelência, quer do ponto de vista da qualidade do ar e redução do ruído, quer do ponto de vista de
proporcionar uma vida mais ativa e segura, com o reforço de zonas qualificadas de estadia e de socialização;
Aumentar o modo pedonal como principal modo de deslocação, reforçando a atratividade comercial nas zonas
intervencionadas para a instalação de comercio e serviços, aumento potencial das condições de saúde dos
utilizadores, reforço da utilização do modo TPU para as deslocações de e para o exterior da zona, diminuição das
necessidades de estacionamento em espaço público, diminuição das emissões de GEE, diminuição de consumos
energéticos, diminuição do ruído 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| Esta Operação contempla a intervenção em arruamentos e espaços públicos na zona envolvente do
Mercado Municipal de Vila Real, na sua totalidade ou apenas parcialmente, nomeadamente na Rua de Santa Sofia; Rua
Gonçalo Cristovão; Rua Dom Pedro de Castro.
A efetivação e execução desta Operação tem como intuito a reabilitação de um conjunto de espaços públicos, a
redefinição das funções urbanas através das atividades de caminhar e conviver, materializando, desta forma, o plano
de reabilitação urbana definido para ARU-Centro Histórico.

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: 9.250 m2;
● Indicadores de Resultado: R.06.05.01.E - Aumento do grau de satisfação dos residentes nas áreas de intervenção: 3
(1 a 10)

