Designação do projeto
Código do projeto
Objetivo principal

Requalificação e Beneficiação da Rua Virgílio Ferreira e Rua Alexandre Herculano
CENTRO-09-2316-FEDER-000099
Tratou-se da realização das infraestruturas e arranjos exteriores relativos aos arruamentos
designado por Rua Dr. Virgílio Ferreira e Rua Alexandre Herculano, na Cidade de Oliveira do
Hospital, cuja intervenção foi incluída na Lista de Operações anexa ao PEDU de Oliveira do Hospital.

Região de intervenção

NUT II - Região CENTRO; NUT III - Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra

Entidade beneficiária

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Data de aprovação

28-05-2020

Data de início
Data de conclusão

02-01-2017
01-10-2020
793 082,71 €

Custo total elegível
Apoio financeiro da União Europeia

674 120,30 €

Apoio financeiro público nacional / regional
Encargo financeiro público municipal

FEDER
0,00 €

118 962,41 €

Descrição da operação

A presente operação contemplou a realização das infraestruturas de abastecimento de água,
drenagem de águas residuais domésticas, drenagem de águas pluviais, Infraestruturas elétricas,
infraestruturas de telecomunicações, infraestruturas viárias e arranjos exteriores, tendo em vista a
realização de uma intervenção de requalificação e beneficiação da Rua Virgílio Ferreira e Rua
Alexandre Herculano, na Cidade de Oliveira do Hospital, através das quais se confiram à área de
intervenção novas condições de segurança e circulação rodoviária e pedonal, de fruição do espaço
público e de atração de novos investimentos privados.

Objetivos alcançados

Foi cumprido o objetivo de dotar os arruamentos que ligam o Centro Histórico à saída Poente da
Cidade, de novas infraestruturas, equipamentos e mobiliário urbano, com uma melhoria em termos
de condições de segurança e circulação rodoviária e pedonal, de fruição do espaço público e de
atração de novos investimentos privados, produzindo-se assim um acréscimo de qualidade em
termos urbanísticos, económicos e sociais.

Resultados esperados / atingidos

Foram atingidos os resultados esperados com a realização da operação,
designadamente:
Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas:
Aumento do grau de satisfação dos residentes que habitam em
áreas com estratégias integradas de desenvolvimento urbano:

8.743 m2
2

