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Beneficiação com vista ao reforço de segurança rodoviária 
do CM 1038 desde a povoação do Barracão até ao limite do 

concelho 
CENTRO-09-MT50-FEDER-018025 (id: 5504) 

(ID1257) 
Esta operação tem como objetivo a beneficiação do CM 1038 desde a povoação do Barracão 

até ao limite do concelho, via de características marcadamente urbanas, nomeadamente ao 

nível da melhoria dos pavimentos e de implementação de passeios e de novo sistema de 

drenagem e sinalização, tendo como objetivo principal o reforço da segurança rodoviária. 

Salienta-se que, atualmente esta via com uma extensão total de 9.150metros se apresenta 

num estado que não oferece segurança, quer à população residente que diretamente sai 

beneficiada por este projeto de requalificação (cerca de 12.300 habitantes) quer à população 

das freguesias contíguas que utiliza esta via regularmente nas suas deslocações associados a 

diversas atividades económicas, atendendo a que se constata a existência de: 

- Pavimento muito degradado, com implicações seriamente negativas ao nível das 

características de segurança da via, do ruído e vibração para as habitações vizinhas e do 

consumo de combustível por parte das viaturas; 

- Problemas com a drenagem das águas pluviais; 

- Ausência, em grande parte da via, de marcações rodoviárias, com reflexos negativos ao 

nível da segurança rodoviária; 

- Ausência de uma clara definição da plataforma de estrada; 

- Número elevado de veículos pesados, que concorrem para o ciclo vicioso de degradação da 

infraestrutura e diminuição das suas características de segurança. 

 

Contrato de Financiamento de 05/12/2014. Adenda ao contrato de financiamento de 

19/05/2015. 

Investimento Total Previsto     1.430.679,90 € 

Investimento Elegível Previsto  
  

 1.426.840,05 € 

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação Prevista  
  

 1.212.814,04 € 

Município de Leiria 
  

217.865,86 € 

 
      

 

 
Calendarização 

Data de início 31-08-2010 
 

Data de conclusão 30-06-2015 
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Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional 

do Centro, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. 
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