
 

 

Designação do projeto | Operação de Acolhimento Empresarial no concelho de Leiria 

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-000005 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas  

Região de intervenção | União de Freguesias de Marrazes e Barosa 

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 30-08-2017 

Data de início | 01-01-2016 

Data de conclusão | 31-12-2020 

Custo total elegível | 617.470,84 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 524.850,21 euros 

Apoio financeiro público nacional | 92.620,63 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O projeto tem como objetivo a ampliação da Zona Industrial da Cova das Faias (ZICOFA), com a disponibilização de 3 

novos lotes. Os novos lotes serão dotados de infraestruturas básicas que incluem a rede de abastecimento de água, a 

rede de drenagem de águas residuais e pluviais, infraestruturas elétricas, a rede de telecomunicações, a rede de gás e a 

rede viária. 

O município de Leiria propõe-se atingir os seguintes objetivos e/ou resultados específicos: 

• Afirmar uma rede de espaços de acolhimento empresarial, sustentada no modelo de ordenamento aprovado na 

recente revisão do PDM; 

• Investir de forma faseada na disponibilização de espaços de acolhimento empresarial onde a procura é evidente, 

não negligenciando o seu necessário enquadramento na rede e numa perspetiva integrada de ecossistema de 

apoio ao desenvolvimento económico; 

• Disponibilizar, a curto prazo, novos lotes industriais na ZICOFA, uma das áreas de localização empresarial com 

mais procura do concelho e com uma localização central na ótica das acessibilidades e da proximidade ao tecido 

industrial existente; 

• Promover espaços de acolhimento empresarial de qualidade, permitindo que as empresas de Leiria possam 

expandir os seus negócios e que novas empresas possam vir a localizar-se em Leiria, tirando partido das 

dinâmicas existentes e da proximidade a um tecido económico forte e que poderá claramente beneficiar de 

parcerias interempresariais numa lógica win-win; 



 

 

• Reforçar a região de Leiria como uma das regiões industriais mais competitivas a nível nacional e ibérico e uma 

porta de entrada intercontinental. 

 


