
 

 

Designação do projeto | Produtos Turísticos da Região de Leiria 

Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000065 

Objetivo principal | Património natural e cultural; Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR) 

Região de intervenção | Região de Leiria 

Entidade beneficiária | CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (Líder), Município de Leiria, Município de 
Porto de Mós, Município de Pombal, Município da Marinha Grande, Município de Figueiró dos Vinhos, Município da 
Batalha, Município de Alvaiázere, Município de Ansião  

 

Data da aprovação | 01-08-2018 

Data de início | 01-01-2017 

Data de conclusão | 31-07-2022 

Custo total elegível | 1.038.358,93 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | 882.605,09 EUR 

Apoio financeiro público nacional | 155.753,84 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

As opções estratégicas da CIMRL encontram-se alinhadas com a estratégia da Entidade Regional de Turismo do 
Centro de Portugal para o Centro 2020 e para a Região da CIM, no que diz respeito à valorização e promoção turística 
através de: Rede Turística de Cultura e Museus; Rede Turismo de Natureza com a valorização e promoção de recursos 
naturais, identitários e únicos da região (Serra, Mar, Fauna e Flora) e da Rede de Sabores Regionais, com a criação de um 
produto único da Região Centro. 

As ações/iniciativas a realizar no âmbito da operação são enquadráveis em 3 eixos estratégicos, que resultam da 
identificação de produtos âncora pela CIMRL para esta candidatura: 

Eixo 1 - Rede Turística de Cultura e Museus 

Eixo 2 - Rede de Sabores Regionais 

Eixo 3 - Rede Turismo de Natureza 

Todas as iniciativas enquadram-se na estratégia definida pela Entidade Regional de Turismo do Centro no âmbito 
do desenvolvimento e promoção turística da região de Leiria, bem como nas despesas elegíveis do Aviso. 

A CIMRL coordenará o projeto de promoção do território neste contexto Tudo Incluído e desenvolverá uma 
estratégia de comunicação e atração turísticas para o território, sendo que os municípios serão executores de atividades 
locais.  

A CIMRL apresenta as seguintes iniciativas: 1) Participação em feiras; 2) Estratégia de Comunicação e Promoção 
Turística da Região de Leiria e 3) Instalação de um Sistema Regional de Turismo Inteligente – Smart Tourism Região de 
Leiria, que permitirá a disponibilização, aos visitantes e residentes, de informação útil, agenda cultural, percursos 
turísticos, pontos de interesse, e outros conteúdos de interesse turístico multilíngue, bem como dados analíticos da sua 
utilização. 



 

 

Executor Município de Alvaiázere apresenta a seguinte iniciativa:1) Circuito de interpretação patrimonial que se 
enquadra no eixo Rede Turística de Cultura e Museus com despesas nas componentes de outros serviços e publicidade e 
divulgação, no montante total de 58.823,54€. 

Executor Município de Ansião apresenta a seguinte iniciativa: 1) Mostra Gastronómica Sabores de Ansião 2017, que 
se enquadra no eixo Rede de Sabores Regionais, com despesas nas componentes de outros serviços; 2) Feira dos Pinhões 
2018, que se enquadra no eixo Rede de Sabores Regionais, com despesas nas componentes de outros serviços e 
publicidade e divulgação; 3) Mostra Gastronómica Sabores de Ansião 2019 que se enquadra no eixo Rede de Sabores 
Regionais, com despesas nas componentes de outros serviços e publicidade e divulgação, no montante total de 
57.969,34€. 

Executor Município da Batalha apresenta a seguinte iniciativa: 1) Feira Medieval da Magueixa, que se enquadra no 
eixo Rede Turística de Cultura e Museus com despesas nas componentes de outros serviços e aquisição de bens, no 
montante total de 56.876,30€. 

Executor Município de Figueiró dos Vinhos apresenta a seguinte iniciativa: FAZUNCHAR - Arte Urbana, que se 
enquadra no eixo Rede Turística de Cultura e Museus com despesas na componente outros serviços, num total de 
41.537,05€. 

Executor Município de Leiria apresenta a seguinte iniciativa: 1) Festa dos Museus, que se enquadra no eixo Rede 
Turística de Cultura e Museus com despesas na componente outros serviços; 2) Prove Leiria Doçaria, que se enquadra no 
eixo Rede Sabores Regionais com despesas na componente outros serviços, num total de 58.812,89€. 

Executor Município da Marinha Grande apresenta a seguinte iniciativa: 1) Comemorações dos 250 Anos da 
Chegada de Guilherme Stephens, que se enquadra no eixo Rede Turística de Cultura e Museus com despesas na 
componente outros serviços e equipamento básico, num total de 58.823,53€. 

 
Executor Município de Pombal apresenta a seguinte iniciativa: 1) Festival Pombalino, com realização nos anos de 

2018 e 2019, que se enquadra no eixo Rede Turística de Cultura com despesas nas componentes deslocações, outros 
serviços e outras despesas, num total de 58.823,55€.  

 

Indicadores 

 


