Designação do projeto | 9/6.5 "Rua Barão de Viamonte (Rua Direita) e Rua dos Mártires" (Estudos e Projetos;
Empreitadas)
Código do projeto | CENTR0-09-2316-FEDER-000069
Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de intervenção | União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
Entidade beneficiária | Município de Leiria

Data da aprovação | 24-11-2017
Data de início | 19-01-2016
Data de conclusão | 31-06-2019
Custo total elegível | 478.770,55 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 406.854,97 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A Rua Barão de Viamonte (Rua Direita) e a Rua dos Mártires correspondem a dois arruamentos que fazem parte
do centro histórico como importantes vias estruturantes e de ligação com o exterior. A presente operação visa a sua
requalificação, contribuindo para a melhoria da integração e do impacto visual destes dois eixos no centro histórico de
Leiria.
A requalificação da Rua Barão de Viamonte visa melhorar a comodidade do fluxo pedonal, garantindo as mínimas
condições de circulação de veículos ligeiros, nomeadamente os prioritários, através da repavimentação geral da
plataforma existente, com calçada miúda e lajetas em toda a sua extensão, de modo a torná-la mais inclusiva e amiga do
peão e promovendo uma melhor acessibilidade aos espaços comerciais existentes. Esta intervenção terá impacto na
atração de novos habitantes e visitantes assim como na animação do espaço público e promoção das atividades
comerciais.
A intervenção de requalificação da Rua dos Mártires procura melhorar a falta de unidade de perfil por força da
implantação de edificações desalinhadas avançadas sobre a via, a falta de passeios e elementos de atravessamento em
segurança e sinalização, bem como a diferença de cotas que apresenta que por si só a torna mais irregular. Deste modo, a
intervenção preconizada consiste na reformulação geral da plataforma existente, mediante a introdução de
estacionamento e passeios em toda a sua extensão.
A presente operação tem como objetivo geral a qualificação do espaço público, permitindo o seu reordenamento
com vista a criar uma rede de percursos pedonais acessíveis e contínuos que sirvam a cidade e, em especial, o centro
histórico.
Face a um contexto de circulação congestionada, degradação ambiental, deterioração do espaço público e do
património edificado e condicionamentos físicos e espaços públicos irregulares, foram definidos os seguintes objetivos
que visam dar resposta aos problemas e necessidades identificados:
•

Requalificar o espaço público potenciando a requalificação dos imóveis mais degradados e/ou obsoletos;

•

Promover a acessibilidade para todos;

•

Criar uma rede de percursos pedonais acessíveis e contínuos que sirvam a zona urbana;

•

Promover a complementaridade no tratamento do espaço público com o aumento de área reabilitada;

•

Aumentar o potencial de reabilitação do edificado privado, através da melhoria do espaço público, condições de
acessibilidade e segurança e conjugação dos instrumentos financeiros.

Neste âmbito, a presente operação irá contribuir para a existência de uma rede de percursos pedonais acessíveis e
contínuos com impacto significativo na valorização da cidade e do seu centro histórico, tornando-a mais atrativa e
sustentável.

