
 

 
 

Designação do Projeto | P02 - Requalificação do Espaço Público da Rua Cândido dos Reis 
 
Código do Projeto | CENTRO-07-2316-FEDER-000195 
 
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção | Oliveira do Bairro 

Entidade beneficiária | Município de Oliveira do Bairro 

Data de aprovação | 23 de janeiro 2019 

Data de início | 04 de março 2019 

Data de conclusão | 30 de setembro 2019 

Custo total elegível | 560.101,80 € 

Apoio financeiro da UE - FEDER| 476.086,53 € (taxa de comparticipação de 85%) 

Descrição do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados | A presente operação 
integra a prioridade de ação 2 do PARU de Oliveira do Bairro. Localiza-se numa zona nevrálgica 
da cidade, fazendo parte do esquema rodoviário e pedonal desta centralidade, apresenta um 
fluxo que abrange a Rua Cândido dos Reis, o cruzamento que a atravessa com a Rua dos 
Bombeiros e a Travessa Dr. Abílio Pereira Pinto, a Rua da Misericórdia e a Rua Dr. Acácio 
Azevedo, estabelece uma relação direta com a Alameda da Cidade (EN235), eixo estruturante 
de Oliveira do Bairro e com a Rua Conde Ferreira (EM596). 

Por conseguinte, torna-se determinante e prioritária a requalificação desta rua, que necessita 
de uma intervenção profunda a nível urbano e paisagístico, de modo a garantir as condições de 
segurança e comodidade, permitindo uma melhoria da mobilidade e acessibilidade a serviços, 
comércio e habitação existentes na área urbana envolvente. 

A ação a desenvolver na operação em causa engloba a empreitada de requalificação do espaço 

público, numa extensão de aproximadamente 400 m e numa área total de 9 534 m2, e 
contempla, entre outros, os trabalhos de demolição de muros para alargamento da via, 
demolição de passeios, adaptação/reorganização das infraestruturas existentes, 
melhoria/reposição do sistema de drenagem, execução de passeios, pavimentação dos 
arruamentos, sinalização horizontal e vertical, colocação de mobiliário urbano e criação de 
espaços verdes/arborizados. 

É objetivo geral desta intervenção beneficiar a circulação pedonal, redefinir a circulação 
automóvel e melhorar a qualidade funcional do espaço público, procurando ajustar-se aos novos 
paradigmas de mobilidade suave em meio urbano e devolver à população o senso de vivência 
do espaço público com qualidade, conforto e segurança. 

 


