
                

Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos 

Projeto de Intervenção n.º FPRH/0005/1ª/2014 – “Obra de Emergência de Defesa 
Costeira da Praia do Pedrógão” 

De acordo com o artigo 1.0 do Regulamento Específico "Ações de Valorização do 
Litoral", as operações a financiar visam a valorização do litoral, na perspetiva do 
conhecimento, preservação e conservação, ordenamento e requalificação da orla costeira. 

Esta intervenção resulta da necessidade de se acudir com urgência a uma zona de terra 
de valor importante que ameaça ser destruída, como consequência do continuado processo 
erosivo que se tem verificado nesta costa ao longo dos anos, intensificado agora pelos 
episódios fortemente erosivos resultantes do temporal ocorrido durante os meses de janeiro, 
fevereiro e início de março do corrente ano, afetando toda a praia da frente urbana de 
Pedrogão, com maior relevo nas zonas conhecidas localmente como Casal Ventoso e Centro 
Azul. 

A forte agitação e a dinâmica marítima colocaram em perigo iminente de derrocada das 
infraestruturas do "Centro Azul" e a rotunda norte (Casal Ventoso) da Praia de Pedrogão. 

Esta situação colocou em causa a segurança de pessoas e bens, pelo que se torna 
urgente tomar as medidas com vista à minimização dos efeitos causados, garantindo das 
condições de segurança de pessoas e bens na Marginal da Praia de Pedrogão. 

Neste âmbito, a Comissão Municipal de Proteção Civil de Leiria reuniu no dia 22 de 
janeiro de 2014 e deliberou por unanimidade, conforme ata em anexo, a necessidade de 
intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente I.P. com carácter de urgência, com o objetivo 
de repor as condições de segurança de pessoas e bens. 

Os danos provocados durante os episódios climáticos mais adversos, que tiveram lugar 
nos meses de janeiro, fevereiro e início de março determinaram a necessidade de intervenções 
pontuais para salvaguarda de pessoas e bens. 

Esta intervenção tem por objetivo a execução dos trabalhos necessários à proteção da 
praia nesses dois troços mais afetados, com extensões aproximadas de 260 m no Casal 
Ventoso e de 160 m no Centro Azul. 

Os trabalhos consistem na colocação de areia para proteção da base do cordão dunar, 
por dragagem da zona de rebentação com recurso a dumper's, giratórias e bulldozer nos 
períodos de baixa-mar. 

Face ao acima exposto, considera-se que a presente intervenção se enquadra no Fundo 
de Proteção de Recursos Hídricos, nomeadamente na alínea f) do n.o 1 do artigo 3.° do 
Decreto-Lei n.º 172/2009, de 3 de agosto e na alínea f) do n.o 1 do artigo 8.° do Regulamento 
de Gestão do Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos aprovado pela Portaria n.º 486/2010, 
de 13 de julho. 

 

Investimento máximo elegível    € 130.910,00 

Montante máximo de fundo 
 

 € 130.910,00  

Taxa de Comparticipação   100,00% 
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