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	Designação do projeto: Jardim da República
	Código do projeto: ALG-04-2316-FEDER-000021  
	OBJETIVO PRINCIPAL: Pretende-se promover a requalificação paisagística e funcional do Jardim da Republica, incidindo sobre os espaços verdes, pavimento, infraestruturas (iluminação, saneamento, pluviais e abastecimento) e mobiliário urbano. Deverá ser reforçada a sua ligação e articulação com os equipamentos envolventes (Jardim-de-Infância, EB1 de Silves, Escola Secundária – requalificada recentemente -, Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica e campos de ténis municipais). Esta concentração de equipamentos e a intensa utilização deste espaço por crianças e jovens e residentes próximos, idosos, justifica uma requalificação paisagística marcada por uma abordagem contemporânea, de promoção do recreio e lazer, funcionalmente “acolhedora” e acessível a todos. 
	Região de intervenção: Algarve
	Entidade beneficiária: Município de Silves
	Data de aprovação: 7/03/2018
	Data de início: 28/06/2016
	Data de conclusão: 30/04/2020
	Custo total elegível: 1.873.990,05 €
	Apoio financeiro da UE: 557.795,25 €
	Apoio financeiro público: 1.316.194,80 €
	Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: É objectivo da operação através de um conjunto de invenções a melhoria do espaço em termos de funcionalidade, coerência e estruturação do espaço público potenciando significativamente a capacidade de estacionamento e mobilidade para os moradores dazona habitacional a norte da área de intervenção e utentes quer das escolas na envolvente do jardim, são exemplo, algumas das intervenções seguintes:- Ampliação, estruturação e aumento do número de lugares da área de estacionamento automóvel;- Criação de uma paragem de autocarro com abrigo;- Criação de zonas de espera;- Arborização e ensombramento do estacionamento;- Criação de canais de circulação pedonais que respeitam as normas de acessibilidade a todos os cidadãos;- Criação de um espaço multifuncional passível de receber um variado tipo de eventos (feiras, exposições, concertos, etc).


