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EPA 1 | Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Santo 
Agostinho e a Ponte Afonso Zuquete 

CENTRO-09-0141-FEDER-005031 (id: 2043) 

(REU_2009_05_031_2043) 
A concretização deste projeto encontra-se incluída na candidatura (Código 27984) ao Programa de 

Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), com Protocolo de 

Financiamento de 23/07/2008, onde na sua Cláusula Terceira (Projetos), ficou incluído o projeto 

denominado EPA 1 Requalificação da margem direita do Rio Lis entre Santo Agostinho e a ponte 

Afonso Zuquete. 

Este projeto corresponde às fases 2 e 4 do Proj. Ex. da Zona 3 do Programa Polis em Leiria, do qual 

foi apenas executada a fase 1. 

A área de intervenção é uma faixa marginal ao rio que divide a cidade, que constitui um fio condutor 

morfológico, elo funcional dos fluxos da paisagem (água, ar e vistas) e urbanos (circulação pedonal, 

ciclável e viário), referência urbana e elemento indissociável da imagem de Leiria. Pretende-se a 

criação de um espaço de passeio e lazer com qualidade, de simplicidade formal e funcional. Nos 

troços em que o percurso passa sobre a água, com pontes e miradouros, estes serão com estrutura 

metálica, em grelha do tipo industrial. Iluminação contínua que acompanha o percurso associada à 

guarda, é complementada por candeeiros e projetores. Mobiliário será de grande unidade com o 

desenho de conjunto com formas puras e simples, que integram a iluminação.  

Contrato de Financiamento de 16/09/2009. Adenda ao Contrato de 03/02/2011. Adenda ao Contrato 

de 03/10/2011. Adenda ao Contrato de 16/08/2012. Adenda ao Contrato de 11/04/2013. Termo de 

encerramento de 18/08/2016. 

Investimento Total      € 1.166.394,90  

Investimento Elegível  
  

 € 1.086.990,65 

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação  
  

 € 923.942,06 

Município de Leiria         € 242.452,84 

 
      

 

 
Calendarização 

Data de início 25-10-2010 
 

Data de conclusão 25-10-2013 
 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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