Designação do Projeto| Requalificação de arruamentos, espaços centrais, e espaços verdes, em 5
Bairros Sociais da Cidade – PEDU de Vila Real
Código do Projeto| NORTE-05-4943-FEDER-000075
Objetivo Principal| Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação
Região de Intervenção| Norte
Entidade Beneficiária| Município de Vila Real
Data de Aprovação| 31-07-2018
Data de Início| 28-05-2017
Data de Conclusão| 21-08-2020
Custo Total Elegível|€ 1.093.776,94
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER - € 929.710,39
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| € 164.066,55

Objetivos| Os principais objetivos específicos são na requalificação de arruamentos e passeios
existentes, na criação de espaços de circulação mais seguros, confortáveis e adaptados a mobilidade
condicionada.
Nesta intervenção os principais objetivos são: a) Reforçar os laços intergeracionais das comunidades; b)
adequação das espécies arbóreas e arbustivas às condições climáticas; c) melhoria da qualidade de vida
dos utentes; d) minimização dos impactos das ondas de calor; e) aumento da acessibilidade dos espaços
a pessoas com mobilidade reduzida;
Na intervenção do espaço público nos bairros da Laverqueira e S. V. Paula a requalificação prevê um
conjunto de arruamentos com os seguintes objetivos: a) aumentar o conforto e segurança do modo
pedonal no interior dos bairros; b) redução do potencial de conflito entre peões e automóveis; c)
aumento do potencial de vivência comunitária em espaço público; d)eliminação do potencial destrutivo
do crescimento arbóreo nos pavimentos; e) reorganização do estacionamento em espaço público; f)
diminuição de consumos energéticos com a iluminação pública; h) melhoria da qualidade de vida dos
moradores;
Atividades| Esta operação diz respeito às intervenções de requalificação dos arruamentos, espaços
centrais e espaços verdes de 5 bairros sociais da cidade (Dr. Francisco Sá Carneiro, Laverqueira, Parada
de Cunhos, S. Vicente de Paula e Vila Nova).
Resultados|
•Indicadores de realização: Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas: 54575 (m2);
•Indicadores de resultado: Aumento do grau de satisfação dos residentes nas áreas de intervenção: 3
(1 a 10).

