Município de Leiria
Câmara Municipal
Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Pavilhão Desportivo Souto da Carpalhosa
CENTRO-09-0656-FEDER-004004 (id: 1589)

(CENTRO-03-CO56-

Trata-se da construção do Pavilhão Polidesportivo do Souto da Carpalhosa, numa única
empreitada/componente caracterizada em três vertentes: construção do imóvel, arranjos
exteriores e requalificação viária da envolvente.
A construção do imóvel abrange um vasto conjunto de trabalhos nomeadamente limpeza,
desmatação e decapagem do terreno existente, movimentos de terras, a estrutura em betão
armado e elementos metálicos, cobertura em painéis “sanduíche”, guarnição de vãos,
acabamentos gerais, equipamentos de apoio, redes de água, esgotos, elétrica, telefónica, gás
e equipamentos de segurança contra riscos de incêndio.
Farão parte dos arranjos exteriores, envolventes ao pavilhão, designadamente: muros em
alvenaria e muros de suporte, passeios dotados de mobiliário urbano, zonas verdes, 25
estacionamentos, iluminação pública, redes de águas residuais domésticas e pluviais, e arranjo
paisagístico das zonas verdes. Relativamente à envolvente, e a fim de se assegurar melhores
condições de acesso e garantir adequados níveis de apoio ao referido recinto desportivo, estão
também contemplados os trabalhos de requalificação dos arruamentos que lhe são confinantes
a Sul e Nascente, assim como a construção nas suas imediações de um segundo parque de
estacionamento com capacidade para 37 veículos automóveis. Todas as infraestruturas viárias
serão ainda devidamente dotadas de rede de drenagem de águas pluviais, bem como de
equipamentos de sinalização e segurança adequados.
Contrato de Financiamento de 19/07/2010. Adenda ao Contrato de 25/11/2010. Adenda ao
Contrato de 16/08/2012. Termo de encerramento de 29/11/2016.
Investimento Total

€ 1.185.852,34

Investimento Elegível

€ 1.149.298,81

Taxa de Comparticipação

85,00%

Comparticipação

€ 976.903,99

Município de Leiria

€ 208.948,35

Calendarização

Data de início

08-06-2009

Data de conclusão

28-03-2011

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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