
 

 

 

Designação do projeto | Valorização dos Recursos Naturais, Culturais e Identitários da Praia de Pedrogão 

Código do projeto | MAR-04.03.01-FEAMP-0393 

Objetivo principal | Valorização dos Recursos Naturais, Culturais e Identitários 

Região de intervenção | Freguesia do Coimbrão 

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 28/08/2020 

Data de início | 27/05/2019 

Data de conclusão | 27-11-2021 

Custo total elegível | 290.958,69 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 247.314,89 euros 

Apoio financeiro público nacional | 43.642,30 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O objetivo geral desta candidatura é contribuir para a proteção linha da costa e redução da poluição marinha, 

promover a educação do público em matéria de conservação da natureza e biodiversidade, promover a inclusão de 

pessoas e preservar práticas e tradições culturais. 

O Município de Leiria pretende assim, desenvolver um conjunto de ações que visem tornar a Praia do Pedrógão 

uma praia mais preservada e valorizada em termos de património natural e simbólico, criando todas as condições 

para a sua transmissão a gerações vindouras. Com vista a perpetuar nas memórias futuras a Arte Xávega da Praia do 

Pedrogão, uma tradição tão enraizada na cultura desta região, bem como reforçar a competitividade da pesca, estão 

também previstas um conjunto de ações relacionadas com esta atividade. Neste contexto, pretende-se alcançar uma 

gestão mais sustentável da Praia do Pedrógão, tendo em vista a mitigação dos impactos da ação ambiental e 

humana, a melhoria de ambiente marítimo, costeiro e das águas interiores, bem como o bem-estar das respetivas 

comunidades. Serão realizados estudos relacionados com a biodiversidade marinha e lixo marinho recolhido na Arte 

Xávega, espécies de fauna e flora autóctone e ecossistemas e um filme de animação, bem como diversas obras: 

remodelação e alteração do Centro Azul da Praia de Pedrógão; a rampa de acesso para Arte Xávega e Muro da 

rotunda do Casal Ventoso; aquisição e instalação de passadiço em plástico reciclado; a aquisição de 3 tapetes 

amovíveis e cadeira de mobilidade reduzida; instalação de 50 paliçadas; uma pérgola e 8 chuveiros de praia. 


