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DC 3 | Guias Urbanos - Novas Tecnologias 
CENTRO-09-0141-FEDER-005033 (id: 2073) 

A cidade de Leiria possui um conjunto de motivos de interesse cultural e de grande 

importância para a história local, regional c nacional. Importa ao Município que Leiria se afirme 

como destino turístico específico. Valioso por si só, pelo que se pretende criar e disponibilizar 

um conjunto de produtos inovadores e de qualidade. 

As novas tendências no Turismo apontam cada vez mais para a exploração de novas áreas 

temáticas, para o recurso às novas tecnologias e são crescentes os fluxos que demandam um 

turismo mais centrado no património, na cultura e no ambiente, portanto, um turismo urbano 

e individual. É importante prever que uma percentagem crescente de turistas opta pela 

programação prévia das suas deslocações, aproveitando os recursos disponibilizados pela 

Internet e pelos aparelhos eletrónicos portáteis: telemóveis, leitores de ficheiros áudio e vídeo 

(MP3/MP4). PDA e GPS. 

Enquadrando esta realidade no contexto das suas potencialidades, Leiria pretende valorizar a 

sua oferta turística com base em fundamentos válidos e pertinentes. Assim, pretende-se com 

esta operação investir num portal de informação turística municipal, áudio-guias digitais para 

disponibilizar informação aos visitantes, miradouro virtual e quiosque multimédia, teleguias 

(destinados a telemóveis), conceção gráfica e sinalética e meios de divulgação. 

Contrato de Financiamento de 16/09/2009. Adenda ao Contrato de 22/07/2011. Adenda ao 

Contrato de 25/01/2012. Adenda ao Contrato de 16/08/2012. Aprovação de alteração 

temporal em 07/11/2013. Termo de encerramento de 11/03/2016. 

Investimento Total      € 129.659,42  

Investimento Elegível  
  

 € 127.108,20  

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação 
  

 € 108.041,97   

Município de Leiria         € 21.617,45 

 
      

 

 
Calendarização  

Data de início 05-05-2010 
 

Data de conclusão 03-10-2011 
 

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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