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Estrada Atlântica 
CENTRO-03-MT50-FEDER-002005 (id: 1612) 

(CECENTRO-03-MT50-FEDER-002005TRO-03-MT50-FEDER-002005)  
A empreitada “Estrada Atlântica” consiste na intervenção desde o limite do Concelho de Leiria 

com a Marinha Grande até à Lagoa da Ervedeira numa extensão de 9600m e inclui a 

Requalificação Viária e a Integração Paisagística. A requalificação viária, permitirá o aumento 

da largura da faixa de rodagem, a criação de uma ciclovia, a reformulação da rotunda 

existente na entrada Sul da Praia, a construção de uma intersecção giratória, a reestruturação 

de três entroncamentos, a requalificação das zonas de acesso às praias e a execução de 

passeios e estacionamentos. Proceder-se-á à limpeza, desmatação e decapagem do terreno, 

movimentos de terras, demolição de muros, escarificação em pavimento existente, 

pavimentações, construção de muros de suporte, aplicação de equipamentos de sinalização e 

segurança adequados, execução de iluminação pública, redes de drenagem e abastecimento 

de água. A integração paisagística contempla a criação de um percurso alternativo paralelo à 

Estrada Atlântica coincidindo com o arrife florestal, dotado de extensões com passadiços 

aéreos para a praia. Contemplará trabalhos de requalificação de seis zonas de recreio/lazer 

entre as Praias da Vieira e Pedrógão, duas no troço Praia do Pedrógão/Lagoa da Ervedeira e 

outras duas junto à entrada Sul de Pedrógão. Proceder-se-á à preparação geral do terreno, 

aplicação de materiais vegetais, placas de sinalização/informação, colocação de equipamentos 

e mobiliário urbano.  

Contrato de Financiamento de 05/05/2010. Adenda ao Contrato de 02/02/2011. Adenda ao 

Contrato de 11/01/2012. Adenda ao Contrato de 12/02/2013. 

Investimento Total Previsto      €   1.670.848,21  
Investimento Elegível Previsto    €   1.640.852,23  
Taxa de Comparticipação     85,00% 
Comparticipação Prevista      €   1.394.724,40  
Outras Fontes      €      150.376,33  

Município de Leiria        €      125.747,48  

 

Calendarização 
Data de início 12-11-2009 

Data de conclusão 30-03-2013 

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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