
 
 

Programa Valorizar 

Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior 

 

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

Designação do projeto | Requalificação da Lagoa da Ervedeira 

Investimento Elegível | 295.983,80 euros 

Financiamento | 266.385,42 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Entre os dias 15 e 17 de outubro de 2017 ocorreram incêndios no território português, os quais deixaram grandes 
marcas e danos avultados. 

No Concelho de Leiria, entre os demais prejuízos contabilizados, contemplam-se as estruturas turísticas 
existentes na envolvente da Lagoa da Ervedeira, situada no Concelho de Leiria, freguesia de Coimbrão, junto da 
Mata Nacional do Pedrógão e da Mata Nacional do Urso. 

Os principais danos identificados em estruturas de uso turístico, na envolvente da Lagoa da Ervedeira, foram: 

 Destruição de mais de 500 metros de percurso pedonal sobrelevado; 
 Destruição de mais de 150 metros de extensão de pesqueiros; 
 Destruição do Observatório de aves; 
 Destruição de uma pérgola; 
 Destruição de mais de 60m2 de zonas de lazer; 
 Destruição de mais de 500 metros de vedação texana; 
 Destruição de bordaduras de estacionamento; 
 Destruição de vários equipamentos como bancos, papeleiras e placards informativos. 

O Despacho Normativo 19/2017 de 7 de novembro de 2017, veio proceder à alteração do Despacho Normativo 
n.º 9/2017, de 20 de julho, de modo a alargar a elegibilidade de candidaturas ao Programa Valorizar, no que respeita 
ao Turismo, por parte dos Concelhos afetados pelos incêndios de outubro de 2017. 

Neste sentido, o Município de Leiria apresentou a candidatura “Requalificação da Lagoa da Ervedeira”, ao 
Programa Valorizar, através da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, no âmbito do apoio excecional aos 
Concelhos afetados pelos incêndios acima referidos. 

Com o presente projeto pretende-se assegurar a proteção da Lagoa da Ervedeira e respetiva envolvente, 
potenciando o valor turístico inerente a este ambiente icónico, traduzindo-se na implementação das seguintes 
intervenções principais: 

 Construir um novo percurso pedonal sobrelevado, com melhores condições de acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida, de modo proteger a Lagoa da Ervedeira e sua envolvente; 



 
 

 Melhoria dos acessos à Praia Norte, mediante construção de para pessoas com mobilidade reduzida; 
 Construção de novo Observatório de Aves preparado para pessoas com mobilidade reduzida; 
 Zonas de Lazer com respetivos equipamentos (Pérgolas, Sinalética, Papeleiras e Bancos); 
 Construção de novos pesqueiros, com melhor estabilidade e mais adequados às necessidades dos 

pescadores; 
 Substituição da Vedação Texana destruída; 
 Substituição das Bordaduras de Estacionamento destruídas. 

 

 


