Município de Leiria
Câmara Municipal
Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Estrada dos Guilhermes (Maceira – Zona Industrial Marinha
Grande)

CENTRO-09-0650-FEDER-002004 (id: 1608)

(CENTRO-03-MT50-FEDER-002004)

Esta via estabelece uma ligação de duas zonas industriais, Maceira e Marinha Grande, com
crescente importância para a economia do país, servindo indústrias de cimento, plásticos,
moldes, vidreira, entre outros.
Este facto acrescido como acesso direto à autoestrada A8, bem como à rede nacional, traduzse num tráfego muito significativo, quer de veículos pesados, quer de veículos ligeiros. De
salientar que a EP, S.A., proíbe a circulação de veículos pesados na estrada nacional
alternativa, dado que a ponte de Martingança não tem altura suficiente, induzindo um
aumento bastante significativo de tráfego pesado na Estrada do Guilherme.
A via caracteriza-se por uma largura de faixa de rodagem média de 10m, com revestimento
betuminoso bastante degradado e inexistência de infraestruturas de drenagem pluvial.
Relativamente aos trabalhos propostos, numa única empreitada/componente, a requalificação
da via, em 3,17Km, passa por dotá-la de um perfil transversal tipo com a largura mínima de
10m, destinados à faixa de rodagem com 7ml, bermas e valetas, incluindo substituição de
solos e pavimentação, limpeza e reposição com material granulométrico nas bermas,
drenagem pluvial; sinalização do trânsito vertical e horizontal adequada; e construção de duas
rotundas, uma com cruzamento com a EM356 e outra com a Rua da Venda.
Contrato de Financiamento de 26/07/2010. Adenda ao Contrato de 22/10/2010. Adenda ao
Contrato de 09/04/2013. Termo de encerramento de 18/08/2016.
Investimento Total

€ 408.349,96

Investimento Elegível

€ 408.349,96

Taxa de Comparticipação

85,00%

Comparticipação

€ 347.097,46

Município de Leiria

€ 73.786,29

Calendarização

Data de início

15-03-2010

Data de conclusão

28-06-2012

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional
do Centro, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional.

Atualizado em 27/10/2017

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

1

