Designação do projeto | Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas,
Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do
Jardim Público
Código do projeto | ALT20-04-2316-FEDER-000041
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos
recursos
Região de intervenção | Alentejo Central
Entidade beneficiária | Município de Montemor-o-Novo

Data da aprovação | 14-12-2017
Data de início | 10-01-2018
Data de conclusão | 31-12-2019
Custo total elegível | 1.184.521,39€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.006.843,18€
Apoio financeiro público nacional/regional | 401.906,09€

Objetivos, atividades e resultados esperados
Trata-se de uma intervenção de requalificação urbana na cidade de
Montemor-o-Novo com a área aproximada de 15.000 m2 ao longo de uma
extensão de 950 m de arruamentos, incluindo a Rua de Aviz, a Rua das
Escadinhas, a Rua do Calvário, a Rua de São Miguel e a Rua de
Olivença, as zonas periféricas do Jardim Público, bem como algumas áreas
confinantes, nomeadamente pequenos troços das ruas Dr. João
Luís Ricardo e 5 de Outubro e a Praça da República.

Entre os objetivos principais desta Operação constam os seguintes:
- Dinamizar a atividade empresarial através da atração de novos
investimentos, da consolidação e incremento das atividades existentes, do
reforço da capacidade competitiva das empresas e da diversificação das
atividades económicas;
- Valorizar a complementaridade das infraestruturas de suporte à atividade
económica;
- Promover o crescimento do emprego e a qualificação dos recursos
humanos; o Desenvolver a vida comunitária coletiva através da
requalificação dos espaços verdes, dos espaços urbanos e dos equipamentos
de utilização coletiva;
- Promover a requalificação do tecido empresarial ainda ativo;
- Promover a melhoria da mobilidade, através da gestão da via pública e dos
espaços de circulação pedonal e viária, incluindo a mobilidade
condicionada;
- Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios
públicos e privados e em espaços públicos;
- Promover a sustentabilidade ambiental através de soluções técnicas mais
benignas para o ambiente;
- Inverter a reduzida inovação das atividades económicas e de lazer
(incluindo a sua vertente física), potenciando o empreendedorismo
empresarial e associativo;
- Requalificar e valorizar o ambiente urbano com especial incidência no
fortalecimento da vertente económica.

