Designação do projeto | Requalificação do Espaço Público e Ambiente Urbano da
Rua Teófilo Braga e dos Largos e Praças do Centro Histórico (Terreiro de São João
de Deus e Largo dos Paços do Concelho)
Código do projeto | ALT20-04-2316-FEDER-000057
Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética
Região de intervenção | Alentejo Central
Entidade beneficiária | Município de Montemor-o-Novo
Data da aprovação | 30-05-2018
Data de início | 01-10-2018
Data de conclusão | 31-07-2020
Custo total elegível | 1.308.005,08€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.111.804,32€
Apoio financeiro público nacional/regional | 196.200,76€
Objetivos, atividades e resultados esperados
A intervenção contempla a requalificação do espaço público urbano, de vias
e largos daquele que é um importante eixo de acesso ao Castelo, incluindo a
remodelação dos pavimentos, a introdução de mobiliário urbano e de
sinalética e ainda a renovação das infraestruturas de abastecimento de água
e de drenagem de esgotos (domésticos e pluviais), bem como o
enterramento das redes elétrica (de distribuição e de iluminação pública) e
de telecomunicações, incluindo o apeamento das atuais redes aéreas. O
Terreiro de S. João de Deus e o Largo dos Paços do Concelho serão alvo de
arranjo paisagístico específico, com vista a melhorar o enquadramento dos
serviços e atividades económicas, bem como as condições de visita e estadia
dos cidadãos. A valorização dos espaços contemplará o incremento da
arborização e a introdução de iluminação cénica, potenciando a vivência
noturna destes largos tão importantes do centro histórico da cidade.

A estratégia de trabalho definida com vista a alcançar os objetivos que a
presente Operação se propõe alcançar, tem por metodologia o seguinte
conjunto de ações concretas:
-- Redefinição de geometrias de traçados viários e pedonais;
-- Implementação de novas zonas de descanso e lazer;
-- Redefinição de pavimentos e respetivos acabamentos;
-- Valorização de elementos urbanos ou arquitetónicos existentes;
-- Instalação de mobiliário urbano;
-- Introdução de nova sinalética informativa/turística/cultural;
-- Remodelação da atual iluminação pública com vista à maximização da
eficiência energética e índices de luminância, tendo como pressuposto a
valorização do espaço urbano;
-- Cumprimento do Plano de Acessibilidade e Mobilidade para a Cidade de
Montemor-o-Novo, nomeadamente ao nível dos corredores e percursos
livres de obstáculos.
Com a implementação da Operação pretende-se a valorização cénica, e do
potencial lúdico/recreativo/cultural, dos arruamentos e largos
intervencionados, com especial destaque para a melhoria das condições de
mobilidade pedonal e de segurança de utilização do espaço exterior público.
Pretende-se ainda introduzir soluções de acalmia de trânsito, com vista à
promoção dos modos suaves de circulação, bem como proceder ao
reordenamento dos espaços de estacionamento automóvel. Favorecer a
socialização coletiva e as condições de permanência nos largos dos Paços do
Concelho e Terreiro de São João de Deus (átrio da Igreja Matriz) e promover
novas dinâmicas de recreio e lazer.

