
 

 

 

 

 

 

Designação do Projeto  |Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso 

Código Projeto   |CENTRO-07-2316-FEDER-000082 

Objetivo Principal | Reabilitação da área e edificação assim como melhoramento 

das condições existentes no Mercado 

Entidade Beneficiária |Município de Trancoso 

 

Data de aprovação  |16 de junho 2017 

Data de Início   |13 de setembro 2016 

Data de Conclusão  |31 de agosto de 2017 

Custo Total Executado  |395.928,84€ 

Custo Total Elegível  |379.546,70€ 

Apoio Financeiro EU – FEDER |322.614,70€ 

 

Objetivos e resultados esperados/atingidos |No âmbito de uma estratégia integrada de 

desenvolvimento urbano, tratou-se de uma intervenção prioritária prevista no Plano de Ação de 

Regeneração Urbana (PARU) do Centro Histórico de Trancoso. A concretização deste projeto 

permitiu: - Melhorar as condições higiénico-sanitárias do Mercado Municipal; - Cumprir as 

disposições legais exigíveis para este tipo de espaços; - Criar uma imagem global agradável para 

todo aquele conjunto arquitetónico; - Modernizar aquela infraestrutura, tornando-a atrativa, 

contribuindo para a dinamização das atividades económicas e ajudando, certamente, a 

revitalizar a cidade de Trancoso. Reabilitação da área e edificação assim como melhoramento 

das condições existentes no Mercado 
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO 

 

Pretende-se através deste inquérito e no âmbito da candidatura apresentada e aprovada ao 

Programa Portugal 2020 com o Código Universal CENTRO-07-2316-FEDER-000082, designada 

por Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso, aferir qual o grau de satisfação dos 

utilizadores do espaço requalificado.  

Tendo por base uma escala de 0 a 10 em que zero corresponde a nada satisfeito e 10 muito 

satisfeito. 

 

1- Qual o grau de satisfação a nível da imagem, após a intervenção realizada no Mercado 

Municipal de Trancoso? 

 

 

2- Que valorização atribui em termos de satisfação, perante a melhoria das condições 

higiénico sanitárias agora oferecidas?  

 

 

3-  Como classifica a melhoria das condições dos espaços existentes para comércio dos 

diversos produtos? 

 

 

4- Em termos globais qual o seu grau de satisfação com a intervenção realizada no 

Mercado Municipal de Trancoso? 

 

 

Observações:__________________________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________@_________   Telm. __________________ 

 





 

 

 

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO - C 

 

Pretende-se através deste inquérito e no âmbito da candidatura apresentada e aprovada ao 

Programa Portugal 2020 com o Código Universal CENTRO-07-2316-FEDER-000082, designada 

por Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso, aferir qual o grau de satisfação dos 

comerciantes do espaço requalificado.  

Tendo por base uma escala de 0 a 10 em que zero corresponde a nada satisfeito e 10 muito 

satisfeito. 

 

1- Qual o grau de satisfação a nível da imagem, após a intervenção realizada no Mercado 

Municipal de Trancoso? 

 

  

2- Que valorização atribui em termos de satisfação, perante a melhoria das condições 

higiénico sanitárias agora oferecidas?  

 

 

3-  Como classifica a melhoria das condições dos espaços existentes para comércio dos 

diversos produtos? 

  

  

4- Em termos globais qual o seu grau de satisfação com a intervenção realizada no 

Mercado Municipal de Trancoso? 

 

 

Observações:__________________________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________@_________   Telm. __________________ 

 


