Município de Leiria
Câmara Municipal
Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

EM 540 | Maceira (Leiria) - Picassinos (Marinha Grande)
CENTRO-09-0650-FEDER-002003 (id: 1602)

002003 (id: 1602) T50-FEDER-00

Esta via caracteriza-se pela ligação de dois concelhos Leiria e Marinha Grande, com crescente
importância para a economia do país, servindo zona residencial na região de Leiria, e servindo
indústrias na Marinha Grande. Este facto acrescido como acesso à rede nacional, traduz-se
num tráfego muito significativo, quer de veículos pesados, quer de veículos ligeiros.
A via caracteriza-se, atualmente por uma extensão de 4700ml e uma largura de faixa de
rodagem média de 6m, com revestimento betuminoso degradado, possuindo infraestruturas de
drenagem pluvial e passeios em determinadas zonas da EN 540.
Relativamente aos trabalhos propostos, numa única empreitada/componente, a requalificação
da via, em 4,91Km, passa pela implementação do perfil transversal tipo, de largura de faixa de
rodagem de 6ml, e passeio de 1,5ml de cada lado (na proximidade da escola primária,
pretende-se criar um passeio com 2ml de largura e a via com 6.5ml); limpeza e reposição com
material granulometria extensa das bermas; drenagem pluvial com fornecimento e aplicação
das respetivas caixas de visita e sumidouros; e sinalização do trânsito vertical e horizontal
adequada, com a implementação de 4 passadeiras, prevendo-se o rebaixamento do passeio e
lancil nestas zonas.
Contrato de Financiamento de 26/07/2010. Adenda ao Contrato de 21/12/2010. Adenda ao
Contrato de 01/02/2013. Termo de encerramento de 19/08/2016.
Investimento Total

€ 535.889,48

Investimento Elegível

€ 527.222,03

Taxa de Comparticipação

85,00%

Comparticipação

€ 448.138,73

Município de Leiria

€ 87.750,75

Calendarização

Data de início

08-03-2010

Data de conclusão

28-05-2012

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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