Designação do projeto | 9/4.5 SISTEMA VIÁRIO DA AV. N.ª S.ª DE FÁTIMA E AV. GENERAL HUMBERTO

DELGADO (Estudos e Projetos; Empreitadas)
Código do projeto | CENTRO-09-1406-FEDER-000037
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores
Entidade beneficiária | Município de Leiria

Data da aprovação | 24-04-2020
Data de início | 21-04-2017
Data de conclusão | 28-12-2020
Custo total elegível | 2.230.054,82 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 1.895.546,60 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A candidatura consiste no alargamento dos passeios das seguintes ruas da cidade de Leiria:


Avenida General Humberto Delgado;



Avenida Nossa Senhora de Fátima;



Rua D. Emília Silva Carvalho;



Rua João Paulo II;



Avenida Marquês de Pombal;



Rua Miguel Torga;



Rua Luís Braille.

Na área de intervenção da candidatura, verifica-se o predomínio da circulação automóvel, com alguns constrangimentos
em termos de fluidez, a inexistência de passeios em todos os troços da avenida General Humberto Delgado e a escassez
de passadeiras na avenida Nossa Senhora de Fátima.
Com o objetivo de melhorar a fluidez da circulação automóvel, foi alterado o sentido de circulação viária nas seguintes
ruas:


A avenida General Humberto Delgado, que anteriormente tinha 2 sentidos, passará a ter apenas um sentido;



Parte da avenida Nossa Senhora de Fátima, que anteriormente tinha 2 sentidos, passará a ter apenas um sentido.

Estão ainda previstas as seguintes intervenções:


Construção de uma ciclovia ao longo da avenida Nossa Senhora de Fátima, na rua Casal Antunes e na rua Fábrica
do Papel;



Colocação de passadeiras;



Substituição e regularização dos passeios;
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Ordenamento do estacionamento;



Criação de uma zona pedonal entre a Avenida General Humberto Delgado e a Avenida Nossa Senhora de Fátima,
com calha para transporte de bicicletas;



Implementação de iluminação junto às passadeiras acionada por sensores de movimento de peões;



Implementação de uma via “kiss&ride” junto à escola João de Deus;



Remodelação de rede de abastecimento de água, da rede de drenagem de águas residuais, da rede de drenagem
de águas pluviais, da rede de distribuição de gás e da rede de infraestruturas de telecomunicações;



Substituição da rede de iluminação pública;



Plantação de árvores e de arbustos;



Construção do prolongamento da avenida General Humberto Delgado.

O objetivo desta intervenção é a requalificação das vias pedonais de um conjunto de ruas de Leiria, melhorando as
condições de circulação pedonal e viária naquela zona.
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