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EPA 3 | Requalificação do Espaço Público da Zona Alta do Centro 
Histórico  

CENTRO-02-RU4I-FEDER-005035 (id: 2085) 

(CENTRO 

A concretização deste projeto encontra-se incluída na candidatura (Código 27984) ao Programa de 

Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), com Protocolo de 

Financiamento de 23/07/2008, onde na sua Cláusula Terceira (Projetos), ficou incluído o projeto 

denominado EPA 3 Requalificação do Espaço Público da Zona Alta do Centro Histórico. 

A intervenção no espaço público visa, juntamente com as intervenções privadas no edificado, 

contribuir para a revitalização do centro histórico na sua componente física, económica e social. 

A área de intervenção abrange a zona do Largo de S. Pedro e acessos ao castelo, a zona envolvente 

ao antigo Convento de Santo Estêvão, a Av. Ernesto Korrodi, e um conjunto de arruamentos de 

ligação à baixa do centro histórico. 

A empreitada/componente única, por questões de metodologia a área de intervenção foi subdividida 

em três zonas designadas por: Zona A Largo de S. Pedro/Acesso ao Castelo; Zona B Norte/Poente, e 

Zona C Sul/Poente. 

A intervenção visa a requalificação dos largos, reforçando o seu carácter referencial na malha 

urbana, e a requalificação dos arruamentos melhorando a sua funcionalidade. A intervenção é 

complementada com a renovação das infraestruturas enterradas e o reforço da iluminação pública. 

Contrato de Financiamento de 10/02/2011. Adenda ao Contrato de 13/09/2011. Adenda ao Contrato 

de 18/02/2014. Termo de encerramento de 28/11/2014 

Investimento Total       € 1.482.699,45  
Investimento Elegível  

  
 € 1.456.521,07  

Taxa de Comparticipação     85,00% 
Comparticipação   

  
 € 1.238.042,91  

Outras Fontes      € 55.795,18  
Município de Leiria        € 188.861,36  

 

Calendarização 
Data de início 25-10-2010 
Data de conclusão 19-12-2011 

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional do 

Centro, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. 

Atualizado em 21/07/2015 
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