Designação do projeto | 9/9.8 Bairro Social Francisco Sá Carneiro (Estudos e Projetos; Empreitadas) – Espaço

Público
Código do projeto | CENTRO‐09‐4943‐FEDER‐000007
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | União das Freguesias de Marrazes e Barosa
Entidade beneficiária | Município de Leiria

Data da aprovação | 08‐03‐2017
Data de início | 19‐02‐2016
Data de conclusão | 19‐02‐2018
Custo total elegível | 847.417,57 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 720.304,93 euros
Apoio financeiro público nacional | 131.360,87 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O Bairro Social Dr. Francisco Sá Carneiro (Tipificação de área urbana – Bairro Social), situado na União das
Freguesias de Marrazes e Barosa, concelho de Leiria – a mais populosa de todo o concelho de Leiria – surge na sequência
do realojamento de famílias provenientes das ex‐colónias portuguesas que regressaram a Portugal após a revolução de 25
de Abril de 1974.
As intervenções a realizar no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro pretendem a reabilitação do espaço público, que se
encontra muito degradado, sujo e abandonado, tendo corredores de passagem impróprios para serem percorridos por
pessoas idosas, verificando‐se dificuldades na mobilidade desta população (quedas e outro tipo de acidentes). A
segurança, prevenção de comportamentos ilícitos, resiliência, melhoria do ambiente urbano também foi tida em conta.
Os trabalhos a executar constam do processo n.º T‐68/2015 ‐ Reabilitação do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro ‐
PEDU, considerando os trabalhos de necessários para executar: Espaço de lazer para a comunidade, com pequeno campo
de jogos em pavimento de betão poroso colorido, vedado e com iluminação; Construção de 2 parques de
estacionamento, dentro do limite de intervenção com cerca de 116 lugares; Remodelação de toda a rede de iluminação
pública do Bairro; Construção de zonas verdes, equipadas com sistema de rega; Montagem de mobiliário urbano de apoio
ao Bairro; Construção de ecoponto; Remodelação da rede drenagem pluvial.

