
 
 

 

 

 

Designação do projeto |RIBEIRA DE LONGOMEL, NORTE DA ZONA 
RIBEIRINHA DE PONTE DE SOR 

 
Código do projeto |ALT20-04-2316-FEDER-000141 

 
Objetivo principal |Preservar e Proteger o Ambiente e Promover a 
Eficiência Energética 

 
Região de intervenção |ALENTEJO 

 
Entidade beneficiária |Município de Ponte de Sor 
 
 
Data da aprovação |22/09/2020 

 

Data de início |13/05/2020 

 
Data de conclusão |30/09/2023 

 
Custo total elegível |1 226 888,59 € 

 
Apoio financeiro da União Europeia |1 042 855,30 € 

 
Apoio financeiro público nacional/regional |184 033,29 € 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
A presente Operação designada por “Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha 
de Ponte de Sor”, visa reabilitar a Ribeira de Longomel e o terreno baldio que lhe fica 
contíguo. A Operação comtempla três intervenções: - Requalificação do Parque Infantil 
e a Reabilitação da Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha de Ponte de Sor - Fase 
1 e Fase 2. 
A Requalificação do Parque Infantil prevê a substituição de todo o pavimento e 
instalação de novos equipamentos. 
A Reabilitação da Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha de Ponte de Sor, prevê 
a criação de locais de estada e lazer, criação de percursos pedonais acessíveis a todos e 
introdução de equipamento de apoio. Prevê ainda a recuperação de um pequeno 



 
moinho de água, limpeza e desobstrução da zona adjacente à ribeira. 
OBJETIVOS DA OPERAÇÃO: 
Os objetivos específicos da Operação são os seguintes: 
- Requalificar os equipamentos de utilização coletiva; 
- Criação de espaços modernos e inovadores de lazer, contribuindo para uma cidade de 
economia moderna, dinâmica e competitiva; 
- Com a requalificação da Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha de Ponte de 
Sor, pretende-se requalificar este vasto espaço verde, tornar a cidade mais atrativa e 
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos; 
- Afirmar os valores patrimoniais, como fatores de identidade; 
- Com a reabilitação deste espaço na Zona Ribeirinha pretende-se promover a 
sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica; 
- Fomentar a revitalização urbana; 
- Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural; 
- Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, 
equipamentos, serviços e funções urbanas; 
- Promover a valorização do património cultural; 
- Potencial para atrair funções urbanas inovadoras e competitivas; 
- Promover a melhoria geral da mobilidade; 
- Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética dos espaços intervencionados. 
RESUMO: 
A operação vai desenvolver na Zona Ribeirinha Norte com as seguintes componentes: - 
Requalificação do Parque Infantil - Intervenção na Ribeira de Longomel-Norte da Zona 
Ribeirinha. 


