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Relat ór io  d e At iv i d ade s  à  Assem bl ei a  M unic i pa l  rel at ivo  ao per íodo  e ntre  2  d e abr i l  de  
2019  a  3  de  j un ho  d e 20 19 

Município de Leiria 
 

CAPITULO  I I I  -  O utr as  i nformações  re le vante s  sobre  a  at i vi dade d o  M unic í pio  

REPRESENTAÇÃO EXTERNA 

No período em análise no âmbito das suas funções, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, esteve 
presente em várias reuniões/sessões, a saber: Reuniões da Câmara Municipal, CIMRL, do Conselho de 
Administração dos SMAS e Assembleia Municipal. 

ATIVIDADE DOS SERVIÇOS 

 DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

Relatório financeiro respeitante ao período em análise constitui o Anexo I ao presente relatório e dele faz 
parte integrante. 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Recrutamento e seleção de pessoal: 
a) Iniciaram-se os procedimentos com vista ao recrutamento de: 
i) 2 Técnicos Superiores – área de gestão; 
ii) 4 Técnicos Superiores – Juristas; 
iii) 1 Técnico Superior – área de Solicitadoria 
iv) 1 Técnico Superior – área de Design. 

b) Iniciaram-se os procedimentos com vista à mobilidade interna de: 
i) 1 Técnico Superior da área do Turismo Cultural; 
ii) 1 Técnico Superior – área Desporto; 
iii) 1 Técnico Superior – área Saúde Pública; 
iv) 2 Técnicos Superiores – área Licenciamentos; 
v) 1 Técnico Superior – área Engenharia Civil; 
vi) 1 Técnico Superior – área de Engenharia Florestal; 
vii) 1 Técnico Superior – área de Proteção Civil; 
viii) 3 Técnicos Superiores – área da Administração Pública, Gestão, Solicitadoria e ou Gestão de Recursos 

Humanos. 
c) Está a decorrer o prazo de apresentação de candidaturas dos procedimentos concursais a seguir 
elencados: 
i) 10 assistentes técnicos na área administrativa; 
ii) 3 assistentes técnicos (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao ensino 

secundário, na área da animação cultural); 
iii) 4 assistentes técnicos (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao ensino 

secundário, na área da construção civil); 
iv) 1 assistente técnico (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao ensino 

secundário, na área jurídica); 
v) 1 assistente técnico (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao ensino 

secundário, na de mediador orçamentista); 
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vi) 2 assistentes técnicos (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao ensino 
secundário, na área da metrologia); 

vii) 2 assistentes técnicos (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao ensino 
secundário, na área da topografia); 

viii) 1 assistente técnico (curso tecnológico, profissional ou outros de nível III, com equivalência ao ensino 
secundário, na área turismo). 

d) Paralelamente, iniciou-se o procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento de titular 
de cargo de direção intermédia de 2.º, de Chefe da Divisão de Ação Cultural, Museus e Turismo, do mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Leiria (Referência PC 16/2019); 
e) Foi efetuado o acolhimento de três assistentes operacionais da área de atividade de jardineiro e um 
técnico de informática, que iniciaram funções no município de Leiria com efeitos ao dia 01 de maio de 2019 e 
de dois engenheiros do ambiente que iniciaram funções nos dias 2 de abril e 6 de maio de 2019; 
f) Foi ainda efetuado o acolhimento de um assistente técnico da área de atividade administrativa, que 
iniciou funções no município de Leiria com efeitos ao dia 01 de maio de 2019, pelo período de 18 meses, por 
via da celebração de acordo de mobilidade interna na categoria, na sequência da aprovação em procedimento 
de seleção; 
g) Foi celebrado acordo de mobilidade interna intercategorias com uma assistente técnica do município de 
Leiria, com efeitos ao dia 01 de maio de 2019 e pelo período de 18 meses, para o exercício de funções 
inerentes ao conteúdo funcional da categoria de coordenadora técnica. 

Vencimentos: 
Na área dos vencimentos e no mês de maio, na senda do processo de descongelamento de todas as 

carreiras da Administração Pública consagrado no artigo 18.º da Lei do Orçamento do Estado para 2018 
(LOE2018), foram processados os acréscimos remuneratórios de 75% decorrentes dos direitos acumulados de 
forma faseada em 2018 e 2019. 

Assiduidade 
Em consequência e relativamente à assiduidade, foram desencadeados os procedimentos inerentes ao 

ingresso de novos colaboradores, nomeadamente, foi efetuado o seu recenseamento para reconhecimento 
facial, parametrização dos respetivos dados na aplicação de gestão de pessoal, no programa de assiduidade e 
no portal de assiduidade via web, bem como ministrada uma breve formação, em contexto de trabalho, a 
cada um destes colaboradores sobre o portal da assiduidade. 

Siadap 
No mês de maio foi submetida na plataforma da Direção-Geral das Autarquias Locais, a informação 

relativa à avaliação de desempenho – SIADAP 3. 
 
DIVISÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA 

 
 
1– Á R E A  J U R Í D I C A  
Informações de 

carácter técnico-
jurídico 

 

Procedimento 
disciplinar 

Contraordenações 
Apoio Técnico-Jurídico 

 

9 Iniciados 0 Iniciados 41 
Atos administrativos 
(despachos e deliberações) 4 

 Terminados 0 Movimentados  225 Contratos/Escritura Pública 1 
   Decisões 85 Ofícios 2 
   Execuções judiciais 2 Protocolos 0 
   Impugnações judiciais 1 Editais 0 
   Coimas pagas 46 Regulamentos 0 

2 – Á R E A  A D M I N I S T R A T I V A  
Serviço de Execuções Fiscais 

Instauração   €2.351,18 
Citações e Notificações  127 
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Pagamentos  90 PEFs 
Valor cobrado €10.822,88 

Serviço de Expediente Geral 

Emissão de guias de receita de certificados de registos de cidadãos da comunidade europeia €422,50 

Emissão e revalidação de cartões de residente €362,85 

Emissão de plantas de localização €91,79 

Serviço de Atendimento ao Público  

 

 

Balcão por serviço 

 

A 

Urbanismo 

 

B  

Atendimento 

Geral 

 

C    

Arquivo 

Municipal 

(sala de 

leitura) 

 

D 

GIP – 

Gabinete de 

Inserção 

Profissional 

 

E 

GAS – Gabinete 

de Ação Social 

 

 

F 

Atendimento 

Prioritário 

 

 

Nº atendimentos 2805 1465 653 4 515 74  

Tempo médio de atendimento 

 

00h18m00
s 

00h11m00s 00h14m00
s 

Sem dados 00h16m00s 00h12m00s  

Tempo médio de espera 00h25m00
s 

00h0m00s 00h10m00
s 

Sem dados 00h22m00s 00h02m00s  

 
 
DIVISÃO DE INFORMÁTICA  
 

No decorrer das atividades regulares, levadas a cabo por esta divisão, salientamos as seguintes:  
a) Acompanhamento dos utilizadores das novas aplicações de gestão de urbanismo (SPO, 

MyNet e MyDoc), apoio na utilização das mesmas e articulação com a empresa fornecedora; 
b) Participação ativa e apoio na equipa do Orçamento Participativo; 
c) Extensão da infraestrutura de dados às instalações localizadas na Rua Machado Santos e 

criação de postos de trabalho no local; 
d) Participação em eventos sobre Cibersegurança: IDC & AFCEA EXECUTIVE CYBERHACK 2019 e 

CPX Portugal; Seminário de Análise Digital Forense; 
e) Recolha de imagens dos assaltos ao parque de estacionamento da Fonte Quente, para envio 

à PSP; 
f) Melhoria de acessos Wi-Fi no Mercado de Sant’Ana; 
g) Apoio na instalação da Feia de Maio – Disponibilização de Wi-fi e montagem do secretariado;   
h) Apoio na instalação dos novos digitalizadores do Município, adquiridos no âmbito do 

projecto Educa@CIMRL; 
i) Dinamização e acompanhamento de formação e apoio em posto de trabalho, na utilização de 

aplicações de gestão autárquica - Medidata; 
j) Apoio técnico de suporte ao funcionamento do sistema de videovigilância do Centro 

Histórico; 
k) Alterações e adaptações de vários postos de trabalho, em função da mobilidade interna de 

alguns trabalhadores; 
l) Preparação da página web do Município para permitir candidaturas de RH em formato 

digital; 
m) Participação, na CCDR Centro, em reunião sobre INCoDe.2030 & EMPIS - Comunidades 

Criativas para a Inclusão Digital;  
n) Atualização contínua da informação disponibilizada na página Web do Município; 
o) Acolhimento e acompanhamento de vários estagiários de escolas do Concelho (ESDS, 

EPLeiria e ESTG); 
p) Suporte contínuo ao funcionamento das aplicações de gestão autárquicas, com a realização 

de enumeras atualizações. 
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DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 
Área da Contratação Pública 
No período em análise o serviço de contratação pública desenvolveu a sua ação em torno dos seguintes 
procedimentos de contratação pública: 

  
N.º de processos 

  

Proc. 
Concluídos 

Proc. Em 
curso 

Reclamações / 
Recursos 

hierárquicos 
Total 

Bens e 
serviços 

Contratação excluída 1 1  2 

Ajuste Direto, Regime 
Simplificado 397 0  397 

Ajuste Direto, Regime Geral 12* 6**  18 

Consulta Prévia 9 7  16 

Concurso Público 7 7  14 

Acordo Quadro 0 2  2 

Concurso de conceção 0 0  0 

Concurso limitado por prévia 
qualificação  

0 0  0 

Empreitadas 

Ajuste Direto, Regime 
Simplificado 

3 0  3 

Ajuste Direto, Regime Geral 0 0  0 

Consulta Prévia 6 0  6 

Concurso Público  13 9 3 25 

Concurso de conceção 0 0  0 

Concurso limitado por prévia 
qualificação  0 0  0 

(*) Inclui, para o período em análise, 3 ajustes diretos ao abrigo de critérios 
materiais concluídos. 

TOTAL: 484 

(**) Inclui, para o período em análise, 1 ajuste direto ao abrigo de critérios 
materiais em curso . 
 
Neste período foram apresentadas observações (tipo reclamação) em sede de audiência prévia, pelos 
seguintes concorrentes: 
- «Riportico - Engenharia, Lda.» - Reclamação relativa ao Relatório Preliminar, no âmbito do procedimento 
por Concurso Público n.º 07/2019/DICP – T – 48/2018 – Fiscalização, controlo arqueológico, controlo 
ambiental e coordenação da segurança da empreitada para a execução da infraestruturas para os acessos 
mecânicos ao castelo de leiria - PEDU. 
-«Cabena – Cabinas de Benavente, Lda.» e «Veirabar, Lda» - Reclamação relativa ao Relatório Preliminar, no 
âmbito do procedimento por Concurso Público n.º 11/2019/DICP – T – 74/2018 - Construção de abrigos 
rodoviários em diversos locais do concelho de Leiria. 
- «Manuel Conceição Antunes – Construções e Obras Públicas, S.A.» - Reclamação relativa ao Relatório 
Preliminar, no âmbito do procedimento por Concurso Público n.º 12/2019/DICP – T – 51/2018 – 
Requalificação da Variante da Caranguejeira (1.º troço) e criação de um corredor pedonal, Caranguejeira. 
 
Área dos Armazéns e controlo de contratos 

a) Em relação ao armazém 1, o desencadear de diversos processos de aquisição, por 
fornecimentos contínuos, bem como monitorização e execução dos que se encontram em vigor, a 
fim de fazer face às necessidades decorrentes da atividade e/ou intervenção municipal; 
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b) A realização de todos os procedimentos referentes ao inventário relativo aos meses 
de Abril e Maio do ano em curso no armazém 1; 

c) A continuação do trabalho inerente às contagens e inventário dos bens afetos ao 
armazém 2, tendo sido efetuado o Inventário do mês Abril e Maio. 

 
Unidade de Licenciamentos Diversos 
 
Ações mais relevantes   

a) No âmbito da proposta apresentada para a instalação do equipamento urbano que foi objeto do 
contrato de mobiliário urbano n.º 123/2018 em 13/11/2018 entre o Município de Leiria e a JCDecaux, a ULD 
disponibilizou um técnico competente para deslocação aos locais com objetivo de monitorizar a acompanhar 
a execução do contrato; 

b) A ULD continua a disponibilizar um técnico afeto à UO para proceder a vistorias e avaliações 
extras à Unidade, nomeadamente aquelas a realizar conjuntamente com a Divisão de Habitação e 
Loteamentos (DIHL) bem como as executadas no âmbito da CAPIC no seguimento do despacho n.º 35/2019, 
de 14 de fevereiro; 

c) A UO encontra-se a participar/colaborar no processo de definição do fluxo de informação na 
aplicação SIG, a preparar pela DIPOET, a fim de ali se inserirem componentes relativos às Aquisições, Doações, 
Direitos de Superfície, Comodatos e Loteamentos para o reporte, pela DIF, de informação nos termos do SNC-
AP à DGAL, através do Sistema de Informação do Subsetor da Administração Local (SISAL), nos termos que 
estão definidos no Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2019; 

d) A UO encontra-se a participar/colaborar, com a prestação de contributos, no processo de 
preparação do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria. 

 
Desempenho de atividades – No período considerado, foram desenvolvidas as atividades constantes no 
quadro seguinte: 

Tipo de 
operação 

Publicida
de 

OEP Táxis 
Ciclomot

or 
RJACSR 

Alojamen
to Local 

Eventos/ 
Ações 

promociona
is 

Espetáculos e Divertimentos Públicos 

Recinto 
Improvisado/ 

Diversão 
Provisória 

Recinto 
Itinerante 

Prova 
Desportiv

a 

Licença 
Especial 

Ruído 

Autorizaçõe
s Fogo 

Registo 
de 

pedidos 
33 25 3 19 41 14 15 11 0 20 56 13 

Registo 
de 

pedidos 
de 

renovaç
ão/Prorr
ogações 

47 14 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Receita 
A Unidade Orgânica gerou, através das várias áreas de atuação, um total de receita de €59.739,95, conforme 
seguinte discriminação:  

Origem da receita Valor cobrado 
(em €) 

Emissão/prorrogação de alvarás de licenciamento de publicidade 36.487,92 

Licenciamento de ocupação de espaço do domínio público 
Municipal 16.138,57 

Alvarás de licenciamentos vários (Recinto Diversão Provisória, 
Recinto Improvisado, Recinto Itinerante, Provas Desportivas) 

1.247,92 

Alvarás de licença especial de ruído  1.372,92 

Licenças de táxi 113,52 



 6 

Certidões de ciclomotores 158,22 

RJACSR 4.220,88 

Alojamento Local 0,00 

 
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS E MANUTENÇÃO 

 
Secre tar ia  de  A poio  Adminis trat i vo 

Preparação de projeto para abertura de procedimento para as seguintes empreitadas: 

- T - 28/2019 - Reparação do troço da rua da esperança que liga Barrosa a Ruge; 
- T - 29/2019 - Reparações na habitação social da travessa do Sobreiro n.º 77- Casa pré-fabricada – 

Barosa; 
- T - 30/2019 -  Acabamentos na Ludoteca, equipamento do parque Infantil e desvio das águas 

provenientes da Ribeira do Amparo – Jardim de Almoinha Grande; 
-  T -  31/2019 - Elaboração do projeto de arquitetura e especialidades do topo norte do Estádio 

Municipal para centro de Negócios de Leiria e Centro Associativo Municipal; 
- T - 32/2019 - Melhoria das condições de Eficiência Energética no complexo Municipal das Piscinas de 

Leiria; 
- T - 33/2019 - Elaboração de Estudos e Projetos – Execução de passeios entre a Guimarota e as Fontes – 

Cortes; 
- T - 34/2019 - Estudo Geológico e Geotécnico do terreno destinado à Construção de um Silo Auto Leiria; 
- T - 35/2019 - Execução de um troço coletor na rua da Bidoeira – Freguesia de Bidoeira; 
- T - 36/2019 - Construção de cabines de apoio ao Parque de Estacionamento da Fonte Quente; 
- T - 37/2019 - Alteração de dois balneários da Secção técnica da Piscina Municipal de Leiria; 
- Elaboração de informações do âmbito geral; 
- Pedidos de Autorização para ocupação e trabalhos na via Pública de entidades externas ao Município; 
- Não existiram reclamações e/ou recursos hierárquicos registados nestes serviços, durante este período. 

Acompanhamento, fiscalização e elaboração de projetos de obras municipais 
- Coordenação de SHST, nas diversas obras em curso; 
- T - 48/2015 - Construção do Jardim da Almoinha Grande (PEDU); 
- T - 79/15 - Reabilitação do Bairro social da integração - PEDU - União das freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes; 
- T - 31/2016 - Requalificação da Av. Nossa Sra de Fátima e Av. General Humberto Delgado – PEDU; 
- T - 64/2016 - Requalificação da Rua Barão Viamonte (Rua Direita) e Rua dos Mártires – PEDU – Lote 2; 
- T - 06/2017 - Beneficiação da rua de Leiria, construção de rotunda na inserção com a EN 356-1, 

repavimentação da rua do Alquebe e construção de passeio na EM 540 na localidade de Vale da Gunha 
– Maceira; 

- T - 15/2017 - Execução de orçamento participativo de 2016/2017 – Empreitada de execução de projetos – 
proposta n.º 29 construção de ludoteca – espaço lúdico, cultural e intergeracional, União das Freguesias de 
Santa Eufémia e Boa Vista; 

- T - 16/2017 - Conservação e reabilitação da Igreja de S. Pedro – Em execução; 
- T - 20/2017 - Reabilitação dos Edifícios do Mercado de Leiria – Consignada; 
- T - 28/2017 - Requalificação da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira – Substituição de Vãos – Leiria; 
- T - 36/2017 - Requalificação da EM 593 – Santa Catarina da Serra/Quinta do Salgueiro – União das Freguesias de 

Santa Catarina da Serra e Chainça; 
- T - 49/2017 - Empreitada para a adaptação e instalação da loja do cidadão no edifício “O Paço”, Leiria; 
- T - 64/2017 - Requalificação da EM 531, troço que vai desde o nó da A17 até ao CM1038 – Freguesia de Bajouca; 
- T - 65/2017 - Requalificação da E.M.533-2 entre o IC2 e a Rotunda da Variante da ZICOFA, União de freguesias 

de Marrazes e Barosa; 
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- T - 05/2018 - Substituição da conduta principal da rede de rega da urbanização de sta Clara União de Freguesias 
de Parceiros e Azoia; 

- T - 06/2018 - Execução e Manutenção de Passeios me Pavimentos em Calçadas e Lagetas de Betão no 
Concelho de Leiria; 

- T - 12/2018 - Execução de orçamento participativo de 2017/2018 – Empreitada de execução de projetos – 
Proposta n.º 7 EB1 A-dos-Pretos/maceira – Proteção móvel do recreio coberto; 

- T - 14/2018 - Remodelação e alteração do Centro Azul da praia do Pedrogão, rampa de acesso para “Arte 
Xávega” e muro da rotunda do Casal Ventoso – Praia do Pedrogão – Coimbrão – Leiria; 

- T - 27/2018 - Manutenção da rede secundária das faixas de gestão de combustíveis - Execução e Manutenção 
da Rede Secundária das Faixas de Gestão de Combustível; 

- T - 28/2018 - Requalificação da Avª da Recuperação - União de Freguesias de Colmeias e Memória - Concelho de 
Leiria; 

- T - 29/2018 - Requalificação e beneficiação de diversos arruamentos no concelho de leiria - Lote 2: 
Requalificação e beneficiação de diversos arruamentos nas Freguesias de Amor, Bidoeira de Cima, Milagres, 
Regueira de Pontes, U.F. de Colmeias e Memória e U.F. Souto da Carpalhosa e Ortigosa; 

- T - 30/2018 - Empreitada para a execução de intervenções de emergência pós-incêndios, Freguesia de Coimbrão 
e UF de Monte Real e Carvide; 

- T - 36/2018 - Empreitada para a execução de intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas afetadas 
pelos incêndios florestais de 2017; 

- T  - 40/2018 - Contrato de conservação e manutenção de vias municipais no concelho de Leiria; 
- T - 49/2018 - Requalificação da avenida da comunidade europeia e reformulação do entroncamento entre a 

avenida e a rua da esperança – União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes; 
- T - 56/2018 - Rotunda da Malaposta – Barreira; 
- T -  57/2018 - Rotunda em Regueira de Pontes, Barosa e Ortigosa; 
- T - 61/2018 - Requalificação do Largo Afonso Lopes Vieira e construção de passadiço metálico pedonal sobre o 

rio Lis – Cortes; 
- T - 66/2018 - Construção de passeio na E.N.356 (Campos-Cerca), na Freguesia de Maceira – Leiria; 
- T - 67/2018 - OP-2017/18 – PROPOSTA-25 Parque Infantil, de merendas e arranjos exteriores – Touria/ Pousos – 

Leiria; 
- T - 74/2018 - Construção de abrigos rodoviários em diversos locais do Concelho de Leiria; 
- T - 76/2018 - Estudo geotécnico do terreno envolvente ao edifício principal da Villa portela – Leiria; 
- T - 01/2019 - Execução de trabalhos de infraestruturas elétricas, substituição de caixilharias em diversas 

habitações sociais e construção de muro de suporte de terras - Bairro de Integração - União das Freguesias de 
Marrazes e Barosa – na fase de consignação; 

- T - 07/2019 - Reparação de infraestruturas danificadas no parque de campismo da praia do Pedrogão, devido 
aos danos causadas pela intempérie "Leslie"; 

- T - 04/2019 - Arranjo Urbanístico no Largo do Paço; 
- T - 08/2019 - Requalificação do pavimento viário da en 356-1, no troço compreendido entre IC2-Azoia e rotunda 

dos bombeiros-Maceira; 
- T - 15/2019 - Lote 3 Requalificação e beneficiação de diversos arruamentos na União Freguesias Santa Eufémia e 

Boa Vista, Freguesia de Arrabal, União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça e Freguesia de 
Caranguejeira, Concelho de Leiria; 

- T - 15/2019 - Lote 5: Requalificação e beneficiação de diversos arruamentos na Freguesia de Maceira, União das 
Freguesias de Parceiros e Azoia e União das Freguesias de Marrazes e Barosa, Concelho de Leiria; 

- T - 18/2019 - Execução de sistema de drenagem de águas residuais domésticas nos sanitários públicos do 
mercado levante – Leiria; 

- T - 21/2019 - Beneficiação dos passadiços em madeira de acesso ao areal da praia do Pedrogão – Leiria;  
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- T - 22/2019 - Execução de infraestruturas enterradas para rede de IP e BT e drenagem pluvial na av. da Igreja, 
rua Voluntários 25 de novembro, Largo da Feira e rua do Vale, no troço compreendido entre a rua alto da 
Espinheira e a rua dos Salgueiros – Bajouca; 

- T - 23/2019 - Execução de infraestruturas enterradas para rede de IP e BT e drenagem pluvial na rua de Santa 
Catarina, no troço compreendido entre a rua Jardim das Oliveiras e a rua do Jardim – Santa Catarina da Serra; 

- T - 24/2019 - Requalificação de passeios no âmbito da acessibilidade e mobilidade para todos na rua General 
Norton de Matos – Leiria. 

 

Toponímia nos agrupamentos e freguesias: 

- Toponímia em várias Freguesias do Concelho. 

 

DIOM - Divisão de Obras Municipais e GEP - Gabinete de Estudos e Projetos 

Elaboração, acompanhamento e coordenação dos seguintes temas: 

- Projetos e candidaturas: apoio ao Departamento na coordenação dos projetos financiados, no âmbito 
do POSEUR, PEDU de acordo com calendarização prevista e respetivos procedimentos concursais; 

-  Projetos de arquitetura e especialidades, pareceres de entidades e procedimentos concursais; 

- Organização da relação entre projetos internos e externos, monitorização e articulação destes, entre 
eles e com outras estratégias municipais complementares; 

- T - 60/2016 - Requalificação do sistema viário da Avª. Heróis de Angola: desenvolvimento do Projeto de 
Execução; 

- T - 60/2018 - Elaboração de estudos sobre cobertura parcial da Avenida Heróis de Angola; reuniões de 
articulação técnica inter-serviços e reuniões de executivo; 

- T - 13/2017 - Requalificação e reabilitação do edifício dos paços do concelho: estudo sobre as 
transferências de serviços permanentes ou temporários para o edifício da Caixa Agrícola; 

- T - 23/2017 - Concurso do Centro de Atividades Municipal de Leiria – projeto de licenciamento, em 
desenvolvimento: articulação com as entidades/equipa projetista; 

- T -  34/2017 - Villa Portela (projeto de execução em desenvolvimento, aguarda relatório preliminar); 

- T - 25/2017 - Construção do Polidesportivo das Cortes - projeto aprovado e em processo de entrega de 
propostas; 

- T - 76/2016 - Requalificação do Percurso Polis : projeto de execução (parcial) em fase de análise do 
P.Execução; 

- T - 46/2017 - Requalificação da Praça Rodrigues Lobo: preparação para aprovação; 

- T - 72/2016 - Requalificação da Rua Dr. José Alves Correia (estudo prévio em aprovação); 

- T - 9/2018 -  Plano Geral de Infraestruturas para o Parque Empresarial de Monte Redondo: estudo 
prévio aprovado. Considerações técnicas sobre faixas de gestão de combustível; 

- T - 35/2018 -  Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental para o Parque Empresarial de Monte 
Redondo – iniciou-se a análise técnica do Plano (T 9/2018); 

- T - 63/2018 Mapping 3D –levantamentos em desenvolvimento; 
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- T - 43/2018 e T- 44/18 - Ampliação e Requalificação dos 2 postos da GNR: aguarda-se parecer do MAI. 

Orçamento Participativo  

- Monitorização do ciclo de 2018/19, elaboração de projetos; 

- Monitorização do Ciclo OP 2017/18: conclusão dos projetos para futuro procedimento; 

- Articulação com a Rede Portugal Participa para harmonização e informação nacional; 

- Gestão do endereço de email do “Orçamento Participativo”. 

ECO XXI / PMAAC / REDES Intermunicipais /endereço de email “Mobilidade Urbana” (pós PEMT). 

- Participação em vários indicadores da candidatura Eco XXI 2019; 

- Participação no Inquérito nacional de Cidades Inteligentes, no âmbito da Rede Smart Cities. 

Outros projetos: 

- Centro Escolar dos Marrazes | EB’s – acompanhamento técnico em obra, nas escolas de Bajouca, 
Caxieira, Bidoeira e Machados (GEP); 

- Mercado Municipal de Leiria: Colaboração na preparação do procedimento de reparação do Mercado 
Transitório – Nascente (GEP); 

- T - 14/18 - Remodelação e Alteração do Centro Azul da Praia do Pedrogão (projeto de arquitetura);  

- Edifício da antiga Caixa Agrícola: Ampliação/Alteração/Adaptação do edifício para instalação do arquivo 
municipal, sala da Assembleia Municipal (GEP) (articulação com o T13/2017); 

- T - 16/2017 - elaboração de projetos para a requalificação de duas salas de espetáculos no edifício do 
antigo paço episcopal, Leiria (GEP) – gestão de estacionamento privativo na propriedade horizontal; 

- T - 49/17 - Empreitada para a adaptação e instalação da loja de cidadão no edifício “O PAÇO”, Leiria – 
acompanhamento; 

- Parque Dissuasor de Olhalvas – Estudo prévio para consulta as entidades como processo RIP (processo 
de interesse público); 

- Ministério da Justiça/Tribunal de Menores – acompanhamento de obra e execução de projeto de rampa 
acessível, exterior, ao Tribunal de Menores; 

- Acompanhamento de todos os processos de contratação pública, como Júri de procedimento, através 
da DICP (chefia DIOM). 

 
Sect or  de M obi l id ade  e  Trânsito  

- Análise e parecer técnico de processos de obras particulares e de Loteamento solicitados pelo DPGU; 

- Análise e parecer técnico sobre pedidos de ocupação da via pública e avaliação dos Projetos de Sinalização 
Temporária, referentes a: Entidades Publicas; Empreitadas Municipais; Ocupação de espaço público afeto a 
processos da DPGU e DIDEA; 

- Análise e parecer técnico sobre processos de licenciamento de publicidade e Ocupação de Espaço Público, 
solicitados pela Unidade de Licenciamentos Diversos; 

- Análise e parecer técnico sobre pedidos de licenciamento de atividades de carácter desportivo, festivo ou outras 
que possam afetar o trânsito; 
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- Análise e parecer técnico sobre pedidos de sinalização e ordenamento do trânsito no Concelho de Leiria; 

- Colaboração técnica na análise de situações viárias e avaliação da segurança rodoviária e mobilidade nas 
Freguesias do Concelho;  

- Apoio e acompanhamento técnico da Brigada de Sinalização Viária afeta à DiMC; 

- T - 71/2018 - “Execução de trabalhos para Instalação de Sistemas de Sinalização Automática de Trânsito 
na Estrada dos Marinheiros”; 

- T - 16/2019 - “Marcações Rodoviárias com Pintura a Quente em Sprayplástico e Termoplástico nas Vias 
Municipais do Concelho”; 

- Contrato de Fiscalização dos Parques de Estacionamento, apoio a eventos de segurança, vigilância de 
mercados e feiras de Leiria e pareceres vinculativos; 

- T - 64/2016 - Requalificação da rua Barão Viamonte (rua Direita) e rua dos Mártires” – Leiria – União das 
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes”; 

- T - 48/2015 – Jardim de Almuínha Grande” – Leiria – União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes”; 

- Avaliação e parecer técnico de projetos desenvolvidos pelo ML, no âmbito da mobilidade e segurança 
rodoviária; 

- T  - 72/2016 – Requalificação da Rua D. José Alves Correia da Silva”; 

T - 60/2016 – Elaboração dos Projetos de Execução das infraestruturas – sistema urbano do eixo 
comercial e envolvente da avenida heróis de angola (pedu)”; 

- T - 76/16 – Elaboração de Projetos para o Percurso POLIS- Leiria”; 

- T - 49/18 – Requalificação da Avenida da Comunidade Europeia - Leiria”; 

- Apoio técnico no âmbito do Contrato de Concessão de Uso Privativo do Domínio Público do Município 
de Leiria para Instalação e Exploração Publicitária de Mobilidade Urbano; 

- Avaliação e Validação dos locais para instalação de Abrigos de Passageiros, incluindo visita técnica; 

-  Avaliação e Validação dos locais para instalação de Mupi’s, incluindo visita técnica; 

- Gestão e Manutenção do Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana e Parque de Estacionamento 
da Fonte Quente, incluindo; 

- Gestão dos recursos humanos afetos aos parques; 

- Análise e apreciação de pedidos de contrato de avenças mensais; 

- Estacionamento Tarifado à Superfície – Parcómetros; 

- Análise e atualização de rendas e tarifários; Parque de Estacionamento da Fonte Luminosa e Zona B de 

estacionamento de duração Limitada; 

- Parque de Estacionamento Santo Agostinho; 

- Parque de Estacionamento Maringá; 

- Análise, parecer e emissão de cartões de residentes das zonas de estacionamento de duração limitada; 
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- Gestão do contrato de prestação de serviços da PSP; 

- Apoio e colaboração com a DiDE na gestão do contrato de prestação de serviços da GNR. 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 
Máqui nas  e  Viat ur a s   

 Destacam-se os transportes solicitados pela Divisão de Recursos Humanos (juntas médicas), Divisão 
de Ação Cultural, Museus e Turismo e transportes efetuados ao serviço do Gabinete de Apoio à 
Presidência e à Vereação; 

 Foi feita a gestão das viaturas no âmbito do contrato do Aluguer Operacional de Viaturas, 
nomeadamente consumos e quilometragem. 

 
Of i c inas  
 

Os Setores de Oficinas (Carpintaria, Serralharia, Eletricidade e Canalização) efetuaram diversos 
trabalhos para a conservação e manutenção de edifícios municipais, escolas e jardim-de-infância.  

O Setor de Eletricidade efetuou ainda a reparação e manutenção dos semáforos do concelho 
(quinzenalmente) e manutenção da iluminação cénica de edifícios, monumentos e da iluminação pública do 
percurso Polis. 

O Setor de Canalização efetuou visitas pontuais aos grupos de bombagem existentes nos edifícios 
municipais, por forma a verificar o seu funcionamento. Prestou apoio no despejo de fossas de várias escolas e 
Jardim-de-infância e vários serviços de apoio a edifícios municipais. As oficinas de Carpintaria e de Serralharia 
executam vários serviços no edifício sede da Câmara Municipal de Leiria, parques infantis, zonas pedonais, 
escolas e outros edifícios públicos.  

A oficina de Eventos dá apoio (em colaboração com todas as outras oficinas) na realização dos 
eventos e/ou exposições: Feira de Maio, Aldeia da Saúde, 7.ª Edição - 10 Kms de Leiria, Leiria Police Challenge, 
Leiria Run 2019, Arena Desporto, Playria, Comemorações do dia 25 de abril, 01 de maio e 22 de maio, Dia da 
Criança, Street Dance Awards, Mercadito de Palmo e Meio, Animália, Dia do Bombeiro e Fanfarras, Feira do 
Livro e da Leitura, Festa dos Museus, apoio a várias exposições, entre outras iniciativas. Este setor também dá 
apoio nos transportes e mudanças de mobiliário e equipamentos solicitados por vários sectores do Município.  

 
Conservação  de  Via s  e  Obras  de  Arte  

 Manutenção de calçadas e vias municipais, incidindo maioritariamente os trabalhos nas freguesias 
de Leiria e Marrazes; 

 Limpeza de vias municipais; 
 Manutenção de sinalização vertical e horizontal de trânsito em várias freguesias; 
 Semipenetração, incidindo-se os trabalhos na União de freguesias de: 

- Boa Vista, St.ª Eufêmea (Rua da União de Freguesias, Estrada Sem Nome, que liga a Rua Principal à Rua da 
Esperança - Caxieira) 
- Amor (Rua Campos do KLis, Estrada do Campo – Troço da freguesia de Amor); 
- Souto da Carpalhosa, Ortigosa (Parque da Lagoa, Rua e Travessa do Pinheiro Manso – Várzeas, Rua da Antiga 
Capela – Arroteia Travessa das laranjeiras – S. Miguel, Rua das Flores – Penedo, rua da Quinta Nova – 
Estremadouro. 
 
Conservação de Edifícios 

 Abertura de vala e colocação de tubos de saneamento (Mercado Levante); 
 Abertura de orifícios para colocação de bandeirolas (Nova Leiria); 
 Regularização de lancil e piso (recinto da Feira de Maio); 
 Construção de base e regularização de lancil (rotundas da cidade); 
 Reparação de colector de águas pluviais (Lagares, Memória); 
 Reparação de muros (Bairro das Almoínhas); 
 Regularização de tampas, retirada de quadro danificado e regularização de piso (Largo junto ao 

Mercado); 
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 Construção de bases de betão (Jardim da Almoínha Grande); 
 Reparação da barraca de madeira (Mercado Falcão); 
 Reparação de muros (Pedrógão); 
 Reparação de bancos em alvenaria, regularização de pavimento e pintura de paredes (Av.ª Sá 

Carneiro). 
 
Parques e Espaços Verdes 

 Manutenção de espaços verdes em todo o concelho, nomeadamente em rotundas, urbanizações, 
escolas e jardins-de-infância, edifícios municipais e espaços públicos e dos respetivos sistemas de 
rega;  

 No Horto Municipal procedeu-se à propagação de plantas, preparação de floreiras e de vasos 
ornamentais (para embelezamento de vários eventos realizados) e realização de pilhas de 
compostagem, cujo principal objetivo é a valorização orgânica do material vegetal resultante das 
manutenções dos espaços verdes. 

 
Parques Infantis 

Tendo como base de trabalho o plano de Manutenção Preventiva, procedeu-se à conservação e 
manutenção dos espaços de jogo e de recreio que estão sob a responsabilidade da Divisão.  

 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 
Operações urbanísticas: Entradas de processos mais relevantes: 90 projetos de arquitetura, 92 de especialidades, 5 
loteamentos, 70 alterações/obras, 6 alteração loteamento, 14 comunicações prévias, 6 informações prévias e 68 
autorizações de utilização. 
Emissão de alvarás, admissões de comunicações prévias e certidões: 99 alvarás de obras emitidos, 79 
autorizações de utilização, 2 comunicação prévia, 282 licenças(outras) e 206 certidões/declarações emitidas. 
 
1. Estudos, Projetos, Planos  
3.ª Alteração do PDM  
- Prepração de elementos e realização da reunião de consertação com as entidades; Preparação da proposta 
final do regulamento na sequência da reunião de consertação e correção das peças gráficas a submeter à 
discussão pública.  - Preparação do processo para deliberação da Câmara Municipal em reunião de 11 de 
junho, da prorrogação da 3ª alteração e abertura do período de discussão pública.  
 
Relatório sobre o estado de Ordenamento Território (REOT) 
- Prossecução da elaboração do REOT para dar resposta ao disposto no n.º 3 do artigo 189.º do RJIGT: recolha, 
tratamento da informação enviada pelas Unidades Orgânicas; estruturação, georreferenciação e análise da 
informação; Elaboração do Relatório. 
 
REN 
Submissão dos elementos para publicação 1.ª correção material da REN para corrigir lapso na carta da REN 
aprovada em 2016. 
 
Carta Educativa 
- Conclusão do desenvolvimento e disponibilização online de dois questionários, para os alunos do ensino 
Básico, Secundário e Profissional, com o objetivo de recolha de informação para o diagnóstico das 
necessidades de transporte escolar (artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 21/2019). Face ao reduzida percentagem 
das respostas dadas até 29 de maio, foi decidido pela DIJEB, prolongar o período de disponibilização online 
dos dois questionários. 
- Atualização da informação (ano lectivo 2019/20) relativa à oferta de ensino concelhio (publico, privado e 
solidário), por agrupamento escolar e por freguesia  (pré-escolar, básico, secundário, profissional e superior) 
com georreferenciação dessa informação.  
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Estudo para a localização de parques de estacionamento na área envolvente da baixa de Leiria 
- Elaboração de relatório e planta com a localização dos parques existentes e propostos com a identificação da 
sua capacidade e estimativas de investimento em face de custos médio de construção de estruturas edificadas 
em silos. 
 
Plano de intervenção em espaço rústico – PIER Almoinha | Mestras 
- Estudo preliminar da área de solo rústico definida pelo perímetro do Aproveitamento Hidroagrícola entre a 
A19 e a linha do Oeste tendo em vista a possibilidade de se enquadrar uma área verde polivalente em espaço 
rural com estacionamento de apoio em ligação com os percursos pedonais existentes nas margens do Lis e a 
rede de ciclovias existentes e a criar. Análise da informação cadastral disponível, impermeabilização do solo, 
acessos, infra-estruturas hidráulicas e hídricas e situação das instalações públicas existentes para avaliar a 
possibilidade de elaboração de um plano de intervenção em espaço rústico nos termos da alínea a) do n.º 2 
do artigo 103.º e do artigo 104.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 
 
Infraestrutura verde e azul 
- Projeto de requalificação do moinho do papel:  Correção de base geral de trabalho e tratamento gráfico 
geral; Conclusão do plano de preparação do terreno, medidas cautelas, planta de situação e trabalhos 
preparatórios e conclusão do respetivo capitulo no caderno de encargos, memória descritiva e justificativa e 
mapa de medições; Elaboração, verificação e correção do plano de modelação do terreno e dos perfis 
topográficos; Correção de pormenores de construção. 

- Pesquisa de informação base e instrumentos para operacionalização de Plano Diretor de Arborização 
Urbana, com exposição do tema incluindo âmbito, relevância e balanço das ações programadas elaboradas e a 
elaborar e executar. 

Publicação sobre o Românico em Portugal 
Pesquisa, preparação e fornecimento de informação relativa aos levantamentos das estruturas edificadas do 
castelo tendo em vista a publicação de uma enciclopédia sobre o Românico em Portugal a elaborar pela 
Fondacion de Santa Maria de La Real, com sede em Madrid, em colaboração com a Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto. 
 
 Candidatura a Projeto Europeu 
- Conclusão da preparação e submissão de candidatura do projecto “UrbSecurity - from Planning to urban 
security” a submeter ao URBACT III - Action Planning Network, inserido no Objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia dos Fundos Estruturais para o período 2014-2020. 
 
Elaboração de pareceres e Informações 
  - Parecer técnico sobre a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa; Articulação e compilação de pareceres 
técnicos e redação final de parecer conjunto DIPOETE e DIAS sobre a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa; 
- Parecer técnico sobre o processo de Licenciamento Único Ambiental da Instalação Avícola da Quinta do 
Picheleiro na Barosa; 

- Procedimentos administrativos para informação sobre identificação de valores ambientais no âmbito de 
processos de certificação florestal; 

- Elaboração de informação complementar e atualizada sobre a Estratégia Nacional da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade 2030; 

- 112 atendimentos presenciais para esclarecimentos sobre o PDM; 

- 33 certidões Usos, Condicionantes e Servidões/Informações; 

- 5 Pareceres técnicos de processos da RAN. 
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Efeméride dos 150 anos do nascimento de Ernesto Korrodi a realizar em 2020 
- Levantamento exaustivo dos trabalhos e estudos de Ernesto Korrodi, e respetiva georreferenciação das 
obras, que permita fundamentar a elaboração de proposta de programa a apresentar ao executivo, no âmbito 
da comemoração da efeméride dos 150 anos sobre a data do nascimento de Ernesto Korrodi. 
 
Caderno de Encargos 
- Elaboração de caderno de encargos para Estudo de Tráfego para a variante Norte para obtenção de parecer 
técnico devidamente fundamento para apoio à tomada de decisão no âmbito dos instrumentos de gestão 
territorial, artigo 112.º do PDM. 
 
Comunicação e participação em Eventos Técnico-Científicos 
- Seminário de apresentação do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria (PMAAC-L) 
que decorreu no dia 10 de maio -  elaboração e apresentação de comunicação intitulada  “O contributo do 
planeamento no processo de adaptação do território de Leiria às alterações climáticas”; 
- ECCA 2019 – European Climate Change Adaptation Conference – elaboração e apresentação de  E- Poster 
intitulado “The contribution of the Municipal Climate Change Adaptation Plan to improve the city of Leiria´s 
resilience to climate risks” e participação na conferência entre 28 e 30 maio. 

Projetos e Ações em Colaboração com outras Divisões da CML 
- ECO XXI – Compilação de elementos da DIPOET para preenchimento dos indicadores que à mesma dizem 
respeito; 

- Plano Municipal de Adaptação às alterações climáticas de Leiria – Reunião preparatória para a concretização 
do seminário a 10 de maio de 2019 e preparação de elementos necessários para a sua realização; 

- Apoio ao nível de desenho técnico assistido por computador nos seguintes projectos: Mercado Levante, 
definição das zonas para venda e suas localizações (DIDE); Localização/identificação dos estacionamentos de 
domínio privado referentes aos processos 759/81, 596/83 e 48/84 (DIEM); Mercado Municipal de Leiria, 
proposta para o mercado transitório (DIDE); Leiria 10 kms, criação do precurso da prova (DIDE); Mercado 
Municipal, proposta de estacionamentos para táxis, fiaturas da CML,  cargas e descargas DIDE);  

- Pesquisa, preparação e fornecimento de informação sobre os terrenos do cemitério, casa mortuária e 
crematório de Leiria, tendo em vista responder a um pedido de esclarecimentos do Tribunal NIPG: 7290/19; 

- Identificação da estrutura cadastral da propriedade na zona do aeródromo do Falcão, análise dos processos 
de operações urbanísticas e de licenciamentos de exploração de inertes existentes e envolvente, em apoio à 
Divisão Financeira; 

- Preparação de visita à Judiaria de Leiria e acompanhamento de um grupo de Magistrados Jubilados, tendo 
sido para o efeito preparada uma exposição oral e um percurso adaptado aos visitantes. A actividade foi 
realizada no âmbito das actividades associativas daquele grupo profissional, e efectuada na sequência de 
solicitação de apoio pela Divisão de Acção Cultural, Museus e Turismo;  

- Preparação e fornecimento à coordenadora do Museu de Leiria das áreas do CDIL para efeitos de envio ao 
INE;   

- Pesquisa e fornecimento da planta do piso 0 do Mimo por solicitação da coordenadora daquele Museu 
tendo em vista uma candidatura em curso para reabilitação de material arquivado; 

- Pesquisa e fornecimento à DIEM de informação sobre infra-estruturas envolventes do Parque de 
Estacionamento do Largo de Infantaria 7 executadas no âmbito da intervenção do Programa Polis em Leiria; 

- Apoio técnico na consulta e uso das aplicações Munisigweb (DPGU,DHL, DICS, DIOM, DIMC, SFG, DIPCB e 
Balcão de Atendimento). 

 

 



 15 

Coordenação e acompanhamento de estágios  
Aluna da Universidade NOVA - Coordenação e acompanhamento do trabalho, em curso, a efectuar por 
estagiária do Mestrado  Gestão do Território - Especialização Detecção Remota e Sistemas de Informação 
Geográfica –  ( 800 horas) – no âmbito do REOT; 
Aunos do Instituto Politécnico de Leiria - Coordenação e acompanhamento do trabalho, em curso , a efectuar 
por dois estagiários  do curso TESP –  Técnico Superior Profissional do curso – condução de obra ( 640 horas) – 
no âmbito da Reabilitação Urbana. 

3. Sistemas de informação Geográfica – SIG 

- Portal de Informação Geográfica - Mapas Interativos - Continuação de manutenção das bases de dados e 
desenvolvimento das aplicações a disponibilizar no portal Munisig; 

- Atividades Económicas – Desenvolvimento de aplicação para introdução e consulta da informação; 

- Loteamentos- Em curso a atualização da informação na base de dados dos Loteamentos, e tendo até ao 
momento sido actualizados 400 loteamentos; Continuação com a alteração/rectificação dos limites dos 
loteamentos e das áreas de cedências; 

- Em curso a atualização da base de dados da Toponímia e nº de polícia; 

- Equipamentos educativos e Equipamentos sociais - conclusão da actualização da informação nas respectivas 
aplicações SIG disponível no Geoportal na Internet e Intranet; 

- Obras Municipais - Em curso desenvolvimento da aplicação e das bases de dados das empreitadas e 
processos “T” de Obras Municipais; 

- Patrimínio Publico e Privado – Em curso restruturação da base de dados.  

SIG no âmbito da Reabilitação Urbana  
- Reorganização  e atualização  da base de dados eferente às ARUs em articulação com a DIPOET – em curso. 
 
4. Toponimia e Cadastro 

- Processos de atribuição, regularização e validação de topónimos no terreno e recolha de dados em campo 
(União de Freguesias de Maceira, Freguesia de Regueira de Pontes, União de Freguesias de Parceiros e Azoia e 
da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira) - Continuação;  

- Inserção de 753 processos de operações urbanísticas na base de dados das operações urbanísticas; 

- Aprovação/retificação de 26 topónimos e respetiva inserção na base de dados da toponímia do município de 
Leiria; 

- Reuniões da Comissão Municipal de Toponímia; 

- Levantamento topográfico da Avenida Papa Francisco; 

- Instrução de processos de afetação ao dominío público municipal; 

- Continuação da análise da base de dados da Toponímia Oficial relativamente aos atributos e geometria de 
4811 topónimos para identificação e rectificação de inconformidades. 

5.Reabilitação Urbana 

Projetos de delimitação de novas ARUs 
- Elaboração dos projetos de delimitação da ARU de Cortes e da ARU da Barreira – concluídos; 
- Início dos estudos para  proposta de delimitação da ARU de Monte Real. 
Levantamento Funcional nas ARUs 
- Tratamento dos dados relativos ao levantamento funcional (comércio e serviços) nas três Áreas de 
Reabilitação Urbana e tratamento e tipificação das variáveis para inserção e consulta no portal MUNISIG - em 
curso; 
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- Análise da evolução das atividades comerciais e serviços no centro Histórico desde 1998 - em curso. 
Trabalhos correntes 
- Emissão de três pareceres relativos ao exercício de direito de preferência; 
- Emissão de treze pareceres relativamente a processos de obras particulares nas ARUs e Espaços História e 
Património; 
- Emissão de dois pareceres relativos ao IFRRU; 
- Acompanhamento de projetos de reabilitação de edifícios privados nas ARU, na fase de elaboração e de 
licenciamento, em articulação com a DRCC e DIGU ( 13 atendimentos proprietários/ projetistas); 
- Acompanhamento de obras no Centro Histórico – em articulação com a DRCC  e Entidades -EDP/SMAS e 
MEO (15  obras); 
- Identificação dos edifícios devolutos  a declarar em 2019 - trabalho de campo para confirmação. 
Trabalhos em colaboração com outras unidades orgânicas 
- Participação no Grupo de Trabalho “ Lojas com História” em colaboração com  a Divisão de Cultura 
- Apoio técnico ( Hugo Samuel) à SODPGU na implementação da nova aplicação de urbanismo    

6. Informação Financeira do Departamento 
Constata-se que em termos de receita, comparando os períodos homólogos, mês de abril e maio de 2018 e o 
mês de abril e maio de 2019, verifica-se uma houve uma diminuição, cerca de 47 %, pois no ano de 2018, 
ocorreu  um aumento anómalo da receita.  

Analisando o valor da receita ao longo dos anos verifica-se que, o valor da receita em 2019 é superior à dos 
periodos homólogos desde 2010, à excepção do ano de 2018. 

DIVISÃO DE JUVENTUDE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA 
 

No período em apreço, para além do acompanhamento das diversas áreas como refeições escolares, 
ação social escolar, programas de atividades de animação e apoio à família (AAAF) e transportes escolares, deu-
se continuidade às ações a desenvolver no âmbito do Projeto Educativo Municipal (PEM) e rede escolar.  

Relativamente à reabilitação do parque escolar, concluiu-se a ampliação e apetrechamento da EB 
Machados. Em articulação com as juntas de freguesia, decorreram os normais trabalhos de pequenas 
reparações nos vários estabelecimentos de ensino, ao abrigo dos acordos de execução de delegação de 
competências. De igual modo, prepararam-se os contratos interadministrativos para intervenção nos espaços 
educativos das freguesias de Amor, Arrabal, Maceira, União das Freguesias de Colmeias e Memória, Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes, Marrazes e Barosa, Monte Real e Carvide, Monte Redondo e Carreira, Santa Catarina 
da Serra e Chainça e Souto da Carpalhosa e Ortigosa, tendo os órgãos da freguesia dado a sua anuência para 
beneficiação de 25 estabelecimentos de ensino (objeto distinto do dos acordos de execução), cujos valores de 
intervenção são de €875.250,00. 

Tendo em consideração o movimento anual da rede escolar para 2019/2020, o Município de Leiria 
emitiu o seu parecer relativamente à possibilidade de reorganização e participou em reunião realizada na 
DGEstE, a solicitação do Município.  

Em 10 de abril realizou-se o Conselho Municipal de Educação que contou com a participação especial 
do Professor Doutor António Rochete, tendo-se refletido acerca da temática do reordenamento da rede 
escolar, carta educativa e o projeto de transferência de competências no domínio da educação. 

No âmbito da transferência de competências para os órgãos municipais, no domínio da educação, e 
após análise à respetiva documentação e proposta, o Município pronunciou-se nos termos e para os efeitos do 
n.º 4 do artigo 50.º e n.º 2 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que em síntese se 
apresenta: «O Município não aceita os montantes financeiros associados ao projeto de mapa para exercício 
anual das competências transferidas em virtude da insuficiência de informação relativa aos recursos humanos, 
da inexistência de cláusulas de atualização dos valores previstos, sendo os indicados muito insuficientes para 
assegurar na sua plenitude as competências que se pretendem transferir para o Município». 

Procurando melhorar qualitativamente os diversos programas, nomeadamente o Programa de 
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), efetuou-se monitorização, prepararam-se os cadernos de 
encargos, decorrendo, de momento, os procedimentos concursais tendo em vista a contratualização dos 
serviços. No que respeita às atividades complementares a desenvolver em cada jardim de infância, o 
Município elegeu a música e a dança. Procurando clarificar os procedimentos, calendarizaram-se reuniões em 
todos os territórios educativos com os agrupamentos de escolas e demais entidade parceiras. 



 17 

No que diz respeito ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares, o 
Gabinete de Apoio às Refeições Escolares (GARE) continuou o processo de monitorização e de validação das 
ementas escolares, de acordo com as normas emanadas pelo Ministério da Educação, estando em curso 
procedimento concursal para 2019/2020. 

No âmbito da Ação Social Escolar e no que diz respeito aos transportes escolares, para além da 
monitorização dos vários circuitos, foi aprovado o Plano de Transportes Escolares, e está em curso trabalho de 
articulação com a empresa transportadora e os estabelecimentos de ensino, tendo em vista a operacionalização 
para o ano letivo 2019/2020. 

Relativamente ao Serviço de Apoio Informático (SAI), concretizaram-se 17 visitas a 
estabelecimentos de ensino para resolução de anomalias e/ou ocorrências: Agrupamento de Escolas Rainha 
Santa Isabel – Carreira (4), Agrupamento de Escolas de Colmeias (3), Agrupamento de Escolas de Marrazes (7), 
Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira (2) e Agrupamento de Escolas D. Dinis (1). 

No sentido da preparação atempada do próximo ano letivo 2019/2020 realizaram-se duas reuniões 
com os diretores dos agrupamentos e escolas não agrupadas. 
 

Com enquadramento no Projeto Educativo Municipal (PEM), destaca-se a realização das seguintes 
ações: 
 

Programa “Regime Escolar / Fruta Escolar” – Promovido pelo Município de Leiria, decorreu nos 2.º e 
3.º períodos, em todos os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do concelho, e em escolas básicas com pré-
escolar, em articulação com os agrupamentos de escolas. Este regime visa promover o consumo de fruta, 
produtos hortícolas e bananas e abrangeu 4653 crianças; 
 

Programa “Adolescer com sentido” – Programa de educação para a sexualidade e para os afetos, em 
parceria com a Escola Superior de Saúde de Leiria e o Centro Hospitalar de Leiria, tendo sido realizadas ações no 
Colégio Dinis de Melo e no Colégio Dr. Luis Pereira da Costa; 
 

“Marchar para a cidadania” - Nos dias 23 e 24 de abril decorreu mais uma edição da iniciativa 
“Marchar para a Cidadania”, numa ação promovida pelo Município de Leiria e pelo Regimento de Artilharia N.º 
4 e alinhada com as orientações da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Participaram cerca de 
800 alunos do 10.º ano de escolaridade, do ensino regular e profissional das escolas: Escola Secundária 
Domingos Sequeira, Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, 
Agrupamento de Escolas Henrique Sommer e Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel; 

 

“Futuro Já” - Projeto inclusivo de transição para a vida pós-escolar, em conjunto com o Agrupamento 
de Escolas Domingos Sequeira, com as escolas secundárias e diversas entidades, que procura a integração 
profissional de jovens com necessidades educativas especiais. No dia 30 de abril realizou-se, na NERLEI, ação de 
informação para alunos integrados no projeto: O que esperam os empresários? Partilha de experiências dos 
alunos em estágio e no dia 16 de maio a ação para pais e encarregados de educação com os parceiros do 
projeto sobre a temática "E depois da Escola?"; 
 

“XXV Festival de Teatro Juvenil” - Em abril e maio verificou-se a apresentação de peças de teatro no 
Teatro Miguel Franco por parte dos grupos de teatro das escolas participantes, numa perspetiva de divulgação 
do trabalho desenvolvido naquelas instituições de ensino. Contou com a presença de 15 estabelecimentos de 
ensino públicas e privadas do concelho de Leiria, três dos municípios de Batalha, Marinha Grande e Ourém e 
três grupos de teatro que atuaram no âmbito da iniciativa organizada pelo Município de Leiria; 

 

“Férias criativas 2019” - O programa decorreu de 8 a 18 de Abril, com diversas atividades lúdico-
pedagógicas direcionadas a crianças e jovens, numa iniciativa do Município que procura apoiar as famílias no 
período de férias da Páscoa, promovendo o desenvolvimento de competências, o conhecimento e a valorização 
do património. A iniciativa conta ainda com uma rede de parceiros locais e públicos como a Escola Profissional 
de Leiria, os Bombeiros Municipais, a Polícia de Segurança Pública, o Museu Escolar dos Marrazes, o 
Agrupamento de Escolas D. Dinis, a Valorlis, o Atelier de Papel, o Te-Ato – Grupo de Teatro de Leiria, entre 
outras, e de vários artistas e artesãos locais; 

 

“Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Região de Leiria” - A equipa multidisciplinar 
constituída por psicólogos, mediadores sociais, terapeutas da fala e nutricionista, continuou o 
desenvolvimento do seu trabalho nos diferentes estabelecimentos de ensino com o objetivo de promover o 
sucesso escolar e prevenir o insucesso e o abandono escolar precoce, através da intervenção direta, 
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dinamização de projetos e ações de capacitação para professores, assistentes operacionais e famílias. As 
ações têm incidido junto de 259 crianças, 170 docentes, encarregados de educação e assistentes operacionais, 
nomeadamente ao nível da capacitação individual e coletiva; 

 

“Programa Investir na Capacidade (PIC) - Destinado a crianças sobredotadas do 1.º ciclo, integrado 
no PEM no Eixo 1 - Conhecimento, Capacidades e Atitudes”. Neste período continuaram as diversas ações 
com as crianças do 1.º ciclo com capacidades acima da média, e no dia 4 de maio decorreu em Leiria o IV 
Encontro Nacional, com a presença dos PIC de Nelas, Vila Nova de Gaia e Pedrouços. Este projeto é 
desenvolvido em parceria com a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas e a Escola Superior de 
Educação e Ciências Sociais de Leiria; 
 

“II Encontro Formativo: Escola de todos para todos” – Realizado no dia 8 de maio, em parceria com 
o Instituto Politécnico de Leiria e o RCA Centro de Formação, teve como orador convidado David Rodrigues, 
com a participação ainda do Agrupamento de Escolas de Marrazes e cujos destinatários foram: diretores de 
estabelecimentos de ensino, coordenadores de equipas multidisciplinares, coordenadores de cidadania, 
coordenadores de educação para a saúde, técnicos dos serviços de orientação profissional, coordenadores de 
diretores de turma e docentes; 

 

“X Fórum Educação e Emprego” – Organizado pelo jornal Região de Leiria, de 9 a 11 de maio, contou 
com o apoio logístico do Município, tendo sido assegurada também a coordenação do Gabinete “Orienta-Te”, 
cujos destinatários foram os alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário; 
 

“VI Fórum Famílias: "Um futuro de sucesso" – Integrado no Fórum de Emprego, decorreu no dia 11 
de maio, o VI Fórum Famílias, sendo o orador convidado o Professor Doutor Eduardo Sá; 

 

Programa “Leirinadar” – Destinado a alunos dos 3.º e 4.º ano de escolaridade, visa proporcionar a 
adaptação ao meio aquático, privilegiando aprendizagens lúdicas, cujas atividades decorreram no Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria, Maceira e Caranguejeira tendo sido beneficiários 1000 alunos (2.º período) e 
401 (3.º período); 

 

Concurso de Ideias “Empreendedorismo nas escolas” da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Leiria – foram selecionados 8 projetos, tendo os alunos participado num bootcamp, em Alvaiázere, no dia 
27 de abril, com o propósito de proporcionar um dia de formação, aprendizagem e convívio com outras 
equipas dos dez concelhos participantes. A fase concelhia do Município de Leiria realizou-se na BMALV, 
em 16 de maio, tenho sido apurado como finalista a equipa da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, e a fase 
intermunicipal concretizou-se a 31 de maio, em Figueiró dos Vinhos; 

 

Concurso “Empreendedorismo na Educação Pré-escolar e nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico”- 
Para além das visitas aos estabelecimentos de ensino, decorreram os trabalhos preparatórios das 
apresentações que terão lugar no Teatro Miguel Franco, em 18 e 19 de junho; 

 

“Roteiro dos Pequenos Condutores” – Destinado aos alunos do 2.º ano de escolaridade, na Escola de 
Trânsito de Leiria desenvolvem-se atividades de educação para a cidadania que proporcionam às crianças os 
conhecimentos e competências necessárias a uma adequada integração na circulação rodoviária. Para além 
de aulas teóricas, na pista exterior as crianças desempenham papéis de peão, condutor e de ciclista, 
simulando a circulação rodoviária. Neste período estiveram envolvidas no projeto 520 crianças; 

 

Concurso de Arte Infantil “Leiria a Nossa Cidade” - No âmbito das comemorações do Dia da Cidade 
de Leiria, a Câmara Municipal de Leiria, com o apoio da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes e da Friendly Talents – Associação de Artes e Literatura, promoveu a iniciativa no âmbito da Educação 
para a Arte, com o objetivo de retratar a cidade de Leiria e o património local das suas freguesias através da 
arte infantil. Destina-se a alunos das escolas públicas e privadas do 1.º ciclo do ensino básico, do concelho de 
Leiria e, nesta edição de 2019, contou com a participação especial das crianças de Tokushima (Japão); 

 

“Projeto Educativo Municipal – Menção Honrosa do Prémio de Boas Práticas”- O Projeto Educativo 
Municipal (PEM) recebeu no dia 27 de maio a Menção Honrosa do Prémio de Boas Práticas 2018, numa 
votação de entre cinco candidaturas finalistas. Esta é uma iniciativa anual da Rede de Autarquias Participativas 
que tem como objetivo incentivar a “implementação, disseminação e valorização de práticas inovadoras de 
democracia participativa desenvolvidas em Portugal”; 

 



 19 

“Encontro de Orientação Escolar e Profissional – Coimbra”- A convite da ANQEP, a 27 de maio foi 
apresentado em Coimbra o «Programa Orienta-te», que procura ajudar os estudantes a esclarecer dúvidas e 
inibir sentimentos negativos relativamente à definição da sua identidade pessoal e desenvolvimento do seu 
projeto de profissional, partilhar experiências e práticas desenvolvidas nas escolas e conta com o 
envolvimento dos psicólogos escolares / Serviços de Psicologia e Orientação; 

 

“Festa do Dia Mundial da Criança”, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Leiria e da 
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS), teve lugar no dia 30 de maio, no Estádio Municipal e 
envolveu cerca de 1.600 crianças do 1.º ciclo do Ensino Básico do concelho com o apoio de 26 entidades e 
associações locais; 

 

“Projeto Crianças ao Palco”- Decorridas as várias fases de seleção previstas no projeto, contou com a 
participação de mais de 2.000 crianças, decorreram os ensaios dos 14 finalistas e o espetáculo de 
encerramento do projeto que se realizou na Praça Rodrigues Lobo, em Leiria; 

 

“Concurso ementas saudáveis” - É uma das ações que integram o Programa Alimentação Saudável 
procurando responder aos objetivos do Projeto Educativo Municipal na vertente Educação para a Saúde. Os 
alunos da Escola Básica de Touria (Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus) obtiveram o primeiro lugar e 
puderam vivenciar uma experiência gastronómica no restaurante da Escola Profissional de Leiria, Escola de 
Sabores que, sob a orientação do Chef Alberto Alves, confecionou e serviu a ementa vencedora não só à 
turma e professoras, como também a todos os utentes do restaurante; 

 

“Valoriza-te” – Promovido pelo Município de Leiria, em parceria com a Associação Empresarial da 
Região de Leiria (NERLEI) e a Associação de Comércio, Indústria e Serviços da Região de Leiria (ACILIS), a 
exemplo dos anos anteriores, este programa ocupacional de verão dirige-se a jovens com idades 
compreendidas entre os 16 e os 18 anos e pretende proporcionar-lhes uma experiência de duas semanas em 
contexto empresarial, a realizar durante o mês de julho; 

 

“Musicoterapia” – (CIMRL) – Decorreu reunião com os diretores e uma ação de formação aos 
docentes para apresentação do projeto, que prevê 51 horas semanais para as crianças dos 8 agrupamentos de 
escolas do concelho de Leiria tendo em vista o desenvolvimento de ações de promoção da educação para a 
inclusão, na área da musicoterapia; 

 

“Escolas Floridas e Divertidas” – O projeto tem como objetivo melhorar a estética de espaços de jogo 
e de recreio das escolas e jardins de infância do concelho, desenvolvendo competências ao nível do trabalho 
de grupo, identidade com a comunidade educativa e de valorização do património local e coletivo. 
Participaram no concurso 15 estabelecimentos de ensino e 610 os alunos, tendo o primeiro lugar sido 
atribuído ao Jardim de Infância da Azoia; 

 

Outros projetos: Está em preparação o programa “Férias divertidas com a biblioteca 2019” bem 
como planeamento e preparação do próximo ano letivo 2019 / 2020. 
 

A Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (BMALV) deu continuidade ao seu plano de ação, como 
espaço de leitura e aprendizagem, investigação e conhecimento, de promoção do livro e da leitura, dos 
autores e oferta cultural. 

Neste período, decorreu a requalificação do espaço físico com colocação de nova caixilharia, com 
inegáveis ganhos ao nível da eficiência energética, insonorização e climatização procurando proporcionar 
cada vez mais melhores condições aos utilizadores, quer ao nível do espaço físico quer ao nível das da oferta 
literária e de projetos culturais. 
A BMALV teve cerca de 18.000 utilizadores e no âmbito das atividades regulares, no edifício da Biblioteca 
Municipal, destacam-se: “Bebeteca – Clube do Embalo” (2 sessões, envolvendo 16 crianças e 28 adultos); 
“Hora do Conto” (11 sessões, 260 crianças e 27 adultos), Hora do Conto das famílias (2 sessão, 30 crianças, 43 
adultos); “Histórias de Fio a Pavio” (1 sessão, 8 utentes, 2 acompanhantes), “Liga-te à Biblioteca” para 52 
alunos inscritos, visitas guiadas à Biblioteca e à Livraria Afonso Lopes Vieira (7 visitas, 222 crianças, 20 
acompanhantes) e atividade dinamizada pela BMALV, integrada no programa “Férias Criativas” (3 sessões, 31 
crianças, 6 acompanhantes). 
No campo de ação da Biblioteca Municipal com as escolas destacam-se: “Projeto Leiria a Ler” (10 sessões, 251 
crianças e 32 adultos); “Pintalgar” (9 sessões - EB1 Arrabalde, EB1 Chãs, EB1 Monte Real- 61 crianças e 9 
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adultos). Decorreu igualmente a entrega de prémios aos alunos «melhor leitor», em cada Biblioteca integrada 
na Rede das Bibliotecas Escolares. 

Desenvolveram-se ainda os seguintes projetos externos: “Conta-nos Histórias” no Serviço de 
Pediatria do Centro Hospitalar de Leiria (9 visitas, 32 leitores e 51 obras emprestadas) e dinamização do 
“Trokakiosque” (cabine telefónica adaptada para a troca livre de livros). 
 A nível da programação cultural continuou o projeto “Leiria Convida” que contou com a presença da 
escritora Isabel Rio Novo, no dia 25 de maio, que apresentou o livro “O Poço e a Estrada: Biografia de 
Agustina Bessa-Luís”. 
 De registar, também, a apresentação do livro “Quinze Contos Quilhados” de Orlando Ferreira Barros 
(maio). 

O público pôde visitar as seguintes exposições: exposição de pintura de Rui Pascoal “A cor que há em 
mim” (6 de abril); exposição de pintura de Artur Franco “O novo olhar sobre Leiria”; exposição de arte infantil 
com curso “Leiria a nossa Cidade” – exposição de trabalhos realizados pelas crianças do 1.º ciclo do concelho 
de Leiria e da cidade geminada Tokushima (Japão) (maio); exposição infantil de trabalhos sobre o reinado de 
D.Dinis pelos alunos da escola de Capuchos. 
Foi ainda criado o «espaço exame», espaço informal para os estudantes do ensino secundário e superior, 
durante a época de exames, com boas condições de trabalho, que procura potenciar o sucesso 
escolar/académico e funcionará até 23 de Julho. 
Houve ainda lugar ao desenvolvimento das seguintes atividades: Comemoração do Dia Mundial do Livro (3 
sessões, 56 crianças, 8 acompanhantes), Ginásio Multipli, 13º Encontro Nacional da Associação de Professores 
de Português; 45 anos do 25 de abril – “A liberdade está na rua”; diversas iniciativas ao longo do mês de abril, 
64º Aniversário da Biblioteca Municipal, Viagens ao Coração e Família (Babyouga e Playouga) e ShakeShake 
com histórias, Conferência Internacional da Cáritas Diocesana “Migrações e Desenvolvimento”, com a 
presença dos senhores Cardeais Luís António Tagle e António Marto; Comemoração do Dia Mundial da 
Criança com Concerto de Música Clássica pelos alunos da 6ªlinha – Escola de Música de Santa Eufémia e 
Boavista e as sessões mensais do projeto “Café Memória de Leiria” dirigido a pessoas com Alzheimer, seus 
familiares e cuidadores. 

Neste período, particular destaque para a inauguração da Ludoteca Municipal no Jardim da 
Almuinha Grande, funcionamento diário no período da tarde e preparação da programação para julho e 
agosto. 
Preparou-se igualmente o projeto da Biblioteca de Praia do Pedrógão, cuja abertura se prevê para o próximo 
dia 2 de julho, permanecendo em funcionamento até ao dia 3 de setembro de 2019 e cujo espaço beneficia de 
obras de requalificação. A Biblioteca de Praia é um serviço descentralizado e gratuito de cultura e informação 
que visa proporcionar aos veraneantes um conjunto diversificado de atividades lúdico-pedagógicas, 
empréstimo de livros, filmes, jornais e revistas, uma esplanada de leitura, bem como o acesso à Internet, 
através de viatura cedida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL). 
 
DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL, MUSEUS E TURISMO 
No âmbito das atividades promovidas pela DIACMT, no período em análise destacam-se os seguintes pontos: 
 
1. CASTELO 
Receita bilheteira: €€17.563,40 | Receita loja: €1.719,70 
Estatística geral - 14.448 visitantes, sendo 43 grupos, num total de 1332 participantes, dos quais 14 com visita 
guiada e 29 visitas livres. 
Roteiro “Castelo de Leiria: Cinco Milénios de História” em 4 de maio com visita orientada pelo Prof. Dr. Saul 
António Gomes, no recinto intra-muralhas do Castelo, zona envolvente, edifício da PSP (antigos Paços Reais de 
São Simão) e Portas do Norte, com 150 participantes.  
Visita guiada animada em 4 de maio pelo Grupo de Teatro O Gato, por iniciativa da DIEB e IPL, no âmbito do 
PIC – Projeto Investir na Capacidade, com 120 participantes.  
Participação do Serviço Educativo na Festa da Criança, promovida pela DIEB no dia 31 de maio, no Estádio 
Municipal, com a atividade “Castelos para Guerreiros e Princesas” em nova versão. 
Realização de 5 sessões fotográficas, no âmbito da produção de um vídeo para o Turismo do Centro, 7 
filmagens em 16 de maio do canal CITY TV do Canadá - Programa “Café da Manhã” que passou no Canadá no 
dia 25 de maio, às 9h00 hora local; 16 de maio da União Desportiva de Leiria, para vídeo promocional do 
Clube; 21 de maio pela empresa Slideshow, para vídeo promocional da Academia de Dança Annarella; 21 de 
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maio por alunos do Colégio Nossa Senhora de Fátima, no âmbito de um filme sobre a Cidade de Leiria – 
Projeto Erasmus +; 30 e 31 de maio pela empresa VR 3600 no âmbito da produção de um vídeo para o 
Município de Leiria: “Castelo de Leiria em 3600”; 3 de junho pela CMTV (reportagem sobre o Castelo). 
Assinala-se a participação em 3 campanhas de sensibilização pública na área da saúde, através de iluminação 
cénica de cor nos Paços Novos, nomeadamente no dia 2 de abril com o “Movimento Light It Up 
Blue”/”Iluminar de Azul” para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo; iluminação de cor 
roxa em 17 de maio para assinalar o Dia Mundial da Doença do Intestino no âmbito do programa “Leiria tem 
saúde”; iluminação cor de laranja em 30 de maio para assinalar o Dia Mundial de Esclerose Múltipla. 
No dia 31 de maio realizou-se na Igreja de Santa Maria da Pena uma conferência de imprensa, no âmbito do 
início das intervenções ao abrigo do “Projeto T-1/2018 – Reabilitação Urbana do Núcleo Amuralhado, Castelo 
e Envolventes – Edifício e Espaço Público – PEDU” e encerramento do Castelo a partir de 03/06/2019. 
 
2. MIMO 
Receita de bilheteira: €1.002,65 | Receita de Loja: €424,00 
- Gestão de loja e estatística de visitantes: 5223 
10 cedências, 3 pagas e 7 gratuitas com 223 participantes.  
Serviço educativo - 22 visitas guiadas com 567 participantes, 4 oficinas Curiosa Mente com 118 participantes; 
2 Teatros de Sombras com 30 participantes; 1 oficina no âmbito do Dia Mundial da Criança “Mimomarcadores” 
com 300 participantes. 
- Exposições e eventos dinamizadores das exposições 
“Nós e os Outros” com 5223 visitantes; “Espessura Longa” com 1759 visitantes; “Ronda Poética Suave Crónica 
de um Espirito Eterno ” com 5223 visitantes; “Khozyain The Host” com 3223 visitantes 
- Programação Cultural no âmbito da exposição “Nós e os outros” 
1 conferência com 35 participantes; 1 concerto com 50 participantes; 3 visitas guiadas com 234 participantes e 
3 visitas livres com 221 participantes;  
- Programação Cultural no âmbito da Festa dos Museus 
3 projeções do filme “Soldado Milhões” com 61 participantes; 5 oficinas pedagógicas com 263; 2 workshops 
com 25 participantes; 3 visitas guiadas com 45 participantes; 1 jantar com 24 participantes; 1 concerto com 
145 participantes; 1 Visita Dançante com 120 participantes; 2 sessões de cinema de Curtas Metragens Infantis 
com 73 participantes 
- Atividades gerais (de comunicação e divulgação, pedagógicas, entre outras relevantes) 
Programação definida para a exposição “Nós e os outros;  elaboração de informações referentes às iniciativas a 
realizar e às intervenções/manutenções do edifício; elaboração de informação para a Leiriagenda; 
 
3. MOINHO DO PAPEL 
Estatística geral 
Receita de Bilheteira: €731,35| Receita de loja: €212,80 
Visitantes – 4622 
Atividades Pedagógicas e de Divulgação  
Elaboração de informações referentes às iniciativas a realizar e às intervenções a realizar no edifício do 
Moinho do Papel e para a Leiriagenda; agendamento e realização de serviços educativos; visitas guiadas; 
Museus Fora de Portas 
Serviço Educativo e Visitas Guiadas  
Número total de visitantes (livres, institucionais/técnicos e com guia): 2559 visitantes 
Funções Gerais 
Visitas guiadas, agendamento e realização de serviços educativos; feitura de pasta de papel de algodão e 
controlo de merchandising; gestão e produção de conteúdos para a página de Facebook 
Eventos no âmbito da programação Cultura/Animação (interna e externa)  
9 eventos, com um total de 2339 participantes: Festa dos Museus – 1153; Férias Criativas – 37; Comemoração 
“Dia Nacional dos Moinhos e Moinhos Abertos”- 82; Diálogos com a Musica – 53; Metadança – 106; Dia 
Internacional dos Museus (Integrado Festa dos Museus); Noite dos Museus (Integrado Festa dos Museus); 
Museus + Ativos – 40; Leiria Run - 868 
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4. SETOR DE EVENTOS PARA SÉNIORES 
O projeto "Museu mais Ativo" contou com a presença de participantes da União de Freguesias Monte Real e 
Carvide, Amigos de Colmeias, freguesia de Amor, freguesia do Coimbrão, Centro de Convívio de Leiria, 
Academia de Maceira, Associação Humanitária da Barosa , nos dias no dia 2, 9, 16,23 e 30 de abril e 7, 14, 21 e 
28 de maio e  perfazendo um total de 196 participantes. 
 
5. ANIMAÇÃO.CULTURAL/GRANDES.EVENTOS 
"Leiria Há 100 Anos 1919” iniciativa realizada nos dias 1 e 2 de junho entre as 14h00 e as 24h00 e as 13h00 e 
as 20h00 respetivamente que resultou de uma organização conjunta entre o Município de Leiria e a 
Associação de Folclore da Região de Leiria – Alta Estremadura. 
Evento realizado ao ar livre, aberto ao público em geral com recriação histórica da época." 
De 15 a 19 de maio, decorreu a quarta edição da Festa dos Museus, com programação assente em 11 tipos de 
atividades durante o evento (artes plásticas, cinema, exposições/instalações artísticas, fotografia, música, 
dança, literatura, gastronomia, atividades pedagógicas, percursos/roteiros, visitas guiadas).  
Nos cinco dias do evento 5408 visitantes compareceram nos seis espaços designadamente 104 no Agromuseu 
Municipal Dona Julinha, 727 no CDIL | Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, 168 no Centro de 
Interpretação do Abrigo do Lagar Velho, 1153 no Moinho do Papel, 1533 no m|i|mo – museu da imagem em 
movimento e 1723 no Museu de Leiria. 
 
6. TEATRO MIGUEL FRANCO | CENTRO CULTURAL MERCADO DE SANTANA 
Teatro Miguel Franco 
Total de espetadores: 6868 | Receita total: €4.345,00 
Acolhimento de 69 ações: 
Dança: 3 | Teatro: 26| Música: 10 | Cinema: 15| Conferências: 15 
Quando comparado com período de anterior amostra, o qual mobilizou um total de 6.182 espetadores à sala 
de espetáculos, evidencia-se um ligeiro aumento do número de espetadores, na ordem dos 11,1%, a par com 
o aumento do número de ações acolhidas, correspondente a 18,9% comparativamente com as 58 em anterior 
período. 
Tais resultados são aqui justificados pelo aumento da oferta de conteúdos, fortemente, mobilizada com o 
Festival de teatro Juvenil e ações conferência, cujo número aumenta em 66,6% [9 ações em anterior amostra]. 
Tal proporção direta é registada na receita, com um aumento de 8,5%, comparado com período de anterior 
amostra [€4.002,40]. 
Mercado de Santana  
Acolhimento de um universo de 13 ações: Aldeia da Saúde: 1.500 visitantes | Ação Conferência SMAS Leiria: 
30 visitantes | Colóquio Rancho Região de Leiria: 50 visitantes | Ação recreativa nos domínios da puericultura 
e infância: 500 visitantes I Ação formativa INPULSAR: 50 visitantes | Gala CCDR-C: 300 visitantes |”Fórum 
Emprego ”: 3.000 visitantes | Workshop de figuração: 30 visitantes | Ação recreativa no domínio da dança: 
500 visitantes | Ação Debate para o Centro de Negócios de Leiria: 10 visitantes | Mercado da Cerveja e do 
Marisco: 2.400 visitantes. 
Total de visitantes: 8.370 visitantes | Receita total: €888,06. 
Constata-se uma ligeira diminuição das ações em hospitalidade correspondente a 18,75% comparativamente 
com a anterior amostra [16 ações em hospitalidade], a par do número de visitantes em afluência, que 
registam uma diminuição equivalente a 32,4%. 
A referida tendência assume inversamente, um diferente comportamento em matéria de receita, a qual 
satisfaz o período da amostra com um aumento de 633,02%, quando comparado com a anterior receita 
cifrada nos €121,25. 
A leitura estatística dos dados assistidos registados indica que, não obstante à reduzida amplitude temporal 
em amostra num universo de 60 dias, permanece a centralidade no consumo da espacialidade municipal em 
evocação, cuja média mensal ronda os 4.185 visitantes/mês. A aplicação do princípio da onerosidade, 
assumido na forma de compensação financeira a pagar pelo serviço ou organismo utilizador sugere, por sua 
vez, a eficiente gestão oriunda do ponto de equilíbrio, onde oferta e procura se cruzam. 
Galeria Manuel Artur Santos no Mercado Santana 
Acolhimento da exposição documental “Aviação Militar Portuguesa na Grande Guerra” com 290 visitantes. 
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7. MUSEU DE LEIRIA 
Estatística geral: 4220 visitantes/utilizadores (que inclui visitas livres e visitas guiadas, visitas institucionais, 
participantes em reuniões e roteiros e ainda leitores do Centro de Documentação 
Receita de loja - €726,50 
Receita de bilheteira - 1686,00 
Oficinas pedagógicas externas (maleta pedagógica) - 1 com a presença de 37 participantes 
Funções gerais 
- Apoio e manutenção ao ML, ao CIALV, ao CDIL e ao antigo edifício da EDP; apoio a 2 voluntárias a tempo 
integral e parcial e 3 estagiários; reuniões de preparação para montagem, inauguração e manutenção da 
exposição da Plasticidade - Uma História do Plástico em Portugal incluindo participação e acolhimento do 
Congresso Internacional de Plásticos (THE PLASTICS HERITAGE CONGRESS 2019 History, Limits and 
Possibilities); 
- Comemoração do Dia Internacional de Monumentos e Sítios e do Dia Internacional dos Museus e Noite dos 
Museus, englobada no evento Festa dos Museus; acolhimento e apoio logístico à Cerimónia de entrega dos 
Prémios APOM 2019; participação no Dia Mundial da Criança; acolhimento do projeto Férias Criativas; 
acolhimento, divulgação e projeção do Festival de Cinema Cine Eco; Festa dos Museus; apoio a equipa de 
filmagens para realização de filme promocional; participação no projeto Museu + Ativo e Museu + Ativo 
Inclusivo – ML, CIALV e CDIL; 
Atividades pedagógicas e ações de valorização e divulgação na área do património cultural local  
Programação de exposição sobre o Abrigo do Lagar Velho, inaugurada a 2 de dezembro no Museu 
Arqueológico em Zagreb, e que integra o programa das comemorações dos 20 anos da descoberta do Menino 
do Lapedo. Em dezembro de 2018 deu-se início a um ciclo de comemorações sobre os vinte anos da 
descoberta da criança do Lapedo, destacando-se uma exposição em exibição no Museu Arqueológico em 
Zagreb, Croácia, que ficou patente entre 2 de dezembro de 2018 e 24 de fevereiro de 2019 e intitulada The 
Lapedo Child and other stories from Lagar Velho rock-shelter. Esta exposição estará patente de 28 de abril a 12 
de maio em Pula, e continuou a sua itinerância para Zadar; o lançamento de um livro infantil O Menino do 
Lapedo, editado pela Barca do Inferno e pelo Município de Leiria; e a Conferência Internacional The Lapedo 
Child: 20 years afterwards. Estas iniciativas foram desenhadas e organizadas por uma comissão científica 
constituída por Ana Cristina Araújo, Ana Maria Costa e Vânia Carvalho, numa colaboração entre o Laboratório 
de Arqueociências da DGPC e o Município/Museu de Leiria. Este projeto de comemorações foi premiado pela 
APOM como Projeto Internacional. 
Ações de investigação, preservação, valorização e formação na área do património cultural  
- Coordenação e apoio logístico ao "Projeto de Investigação ECOPLIS”. Elaboração de artigos científicos e apoio 
à campanha de trabalhos arqueológicos: prospeção e escavação arqueológica; coordenação editorial da 
coleção Boneco Rebelde, que inclui o catálogo da exposição ReBelDes - revisão para 2.ª edição; coordenação 
editorial da coleção Leiria com Livros, que inclui os livros Nós e o Menino do Lapedo - encontra-se em 
preparação um terceiro volume sobre Leiria Medieval; coordenação editorial de uma publicação monográfica 
sobre o Museu de Leiria, que corresponde ao registo do processo de reabilitação e de construção temática da 
exposição de longa duração - em fase de programação para a apresentação. 
Exposições 
Sala de Exposição Temporária – Piso 1 
- Programação de serviços educativos e mostras associadas à exposição temporária sobre a História da 
Indústria dos Plásticos em Portugal, que se intitula – Plasticidade. Estabelecimento de contatos e reuniões. 
Revisão do projeto museológico e tratamento das requisições. Reuniões da equipa de museologia, 
museografia e infografia. Procedimentos de aquisição de serviços e definição de cronograma do projeto. 
Montagem da exposição e preparativos para inauguração da exposição, a 6 de abril. 
- Reuniões de planeamento da exposição temporária – Civitas de Collippo – Exposição que resulta de proposta 
do Museu Nacional de Arqueologia ao Município de Leiria, para restauro e exposição do mosaico de Martim 
Gil. A esta peça, extraordinária, importará um enquadramento que é o da região romana onde se situa hoje 
Leiria, numa estratégia de coesão territorial, associada aos limites da Civitas de Collippo, e que pode alicerçar, 
do ponto de vista patrimonial, a candidatura a Capital Europeia da Cultura. 
Claustro 
- Programação de exposição de escultura de João Charters de Almeida.  
Sala das Origens 
- Programação de exposição dossiê com base na coleção arqueológica da Portela 1. 
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Sala de Época Medieval/Moderna 
- Programação de exposição dossiê com base na coleção arqueológica do Convento de S. Francisco; 
- Programação de exposição dossiê com base na Coleção de Vidro do Museu. Estabelecimento de contatos 
com a equipa do Museu do Vidro, Marinha Grande. 
Exposições Temporárias – Sala Polivalente 1 e 2 
- Programação de exposição (sala polivalente 2) - obra de Virgínia Goes – Reuniões com a artista e visitas 
institucionais. Implementação de serviços educativos específicos; 
- Programação e montagem de exposição (sala polivalente 1) – Exposição Plasticidade – módulos temporários 
Arte Pública e Loja de Brinquedos. 
Exposições itinerantes 
- Exposição itinerante “Animais Nossos Amigos – dos versos de Afonso Lopes Vieira aos animais de Pedro Anjos 
Teixeira”, para a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, patente a partir de 30 de janeiro de 2017, no Piso 1 
da BMALV. Acompanhamento. 
- Exposição “Castelo de Leiria – Construções de um Lugar”, no Castelo de Leiria, nos Paços Novos do Castelo. 
Acompanhamento. 
 
8. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO ABRIGO DO LAGAR VELHO E VALE DO LAPEDO 
O CIALV recebeu um total de 168 visitantes/utilizadores incluindo público livre e visitas guiadas. 
- Parceria com a DGPC - desenvolvimento do processo de sinalética do sítio, inventário e tratamento da 
coleção do Abrigo do Lagar Velho;  
- Programação de exposição sobre o Abrigo do Lagar Velho, inaugurada a 2 de dezembro no Museu 
Arqueológico em Zagreb, e que integra o programa das comemorações dos 20 anos da descoberta do Menino 
do Lapedo. Em dezembro de 2018 demos início a um ciclo de comemorações sobre os vinte anos da 
descoberta da criança do Lapedo, destacando-se uma exposição em exibição no Museu Arqueológico em 
Zagreb, Croácia, que ficou patente entre 2 de dezembro de 2018 e 24 de fevereiro de 2019 e intitulada The 
Lapedo Child and other stories from Lagar Velho rock-shelter. Esta exposição estará patente de 28 de abril a 12 
de maio em Pula, e continuou a sua itinerância para Zadar; o lançamento de um livro infantil O Menino do 
Lapedo, editado pela Barca do Inferno e pelo Município de Leiria; e a Conferência Internacional The Lapedo 
Child: 20 years afterwards. Estas iniciativas foram desenhadas e organizadas por uma comissão científica 
constituída por Ana Cristina Araújo, Ana Maria Costa e Vânia Carvalho, numa colaboração entre o Laboratório 
de Arqueociências da DGPC e o Município/Museu de Leiria. Este projeto de comemorações foi premiado pela 
APOM como Projeto Internacional. 
 
9. CENTRO DE DIÁLOGO INTERCULTURAL DE LEIRIA - CASA DOS PINTORES E IGREJA DA MISERICÓRDIA  
Estatística geral - 2394 visitantes/participantes; Igreja da Misericórdia – 2247 visitantes/participantes; Casa 
dos Pintores – 1166 visitantes/participantes. 
Eventos, Roteiros e Grupo Organizados  
4 eventos com 496 participantes, 8 visitas guiadas e roteiros, 6 visitas institucionais e técnicas, 6 visitas  e 339 
visitantes em 14 grupos organizados sem visita guiada. 
 
DIVISÃO DE AMBIENTE E SAÚDE 
 
RESÍDUOS 
No período temporal considerado, a DIAS efectuou a avaliação e respectivo planeamento de novos fluxos de 
recolha de resíduos hortofrutícolas e de pescado no Mercado Municipal de Leiria e no Mercado de Pedrogão, 
diligenciando para o efeito, aquisição de bens e equipamentos para deposição de resíduos de pescado e 
respectivo acondicionamento e refrigeração.  
Conforme requerido pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), procedeu-se ao 
reporte de contas da Câmara Municipal de Leiria, bem como dos dados anuais relativos à qualidade dos 
serviços de gestão de resíduos urbanos, prestados no ano de 2018, efectuando-se a submissão na respectiva 
plataforma.  

A DIAS diligenciou a realização de uma hasta pública de alienação de um lote de Veículos em Fim de Vida no 
passado dia 6 de agosto, constituído por 40 veículos ligeiros, de diferentes marcas. 
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CANDIDATURA URBAN WINS – No contexto do projeto UrbanWINS onde Leiria é cidade piloto e única 
representante de Portugal, financiado pelo Programa de Pesquisa e Inovação Horizonte 2020 para estudar 
como as cidades consomem recursos e produtos, e como eliminam os resíduos produzidos, com o objetivo de 
desenvolver e testar soluções inovadoras para melhorar a prevenção e gestão de resíduos, demos 
continuidade aos trabalhos e ações da competência do Município de Leiria. Encontrando-se o projeto na fase 
final, e no período em questão, realizámos as seguintes ações: 

 Concretizámos os projetos-piloto, com os parceiros, respetivamente Instituto Politécnico de Leiria 
(IPL), Associação de Comércio, Indústria e Serviços de Leiria (ACILIS) e Regimento de Artilharia 4, 
(RAL4) para implementação dos Guias para a Redução do Desperdício Alimentar nos setores, 
respetivamente das cantinas e bares escolares, restauração e catering e forças armadas; 

 Promovemos a divulgação do guia para a redução do desperdício alimentar no setor doméstico; 
 Realizámos no passado dia 11 de abril, o 7.º e último Ágoras Local, onde foi efetuada a presentação 

do resultado da implementação das 3 ações que resultaram do processo participativo em Leiria, bem 
efetuado o encerramento oficial deste projeto. 
 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DE LEIRIA (PMAAC-L) - Após a aprovação do PMAAC-L, em 
sede de sessão da Assembleia Municipal, de 18 de novembro de 2018, promovemos a apresentação pública 
do Plano através da realização de um Seminário realizado no passado dia 10 de maio. O objetivo do Seminário 
foi divulgar junto de todos os stakeholders e população em geral o que está a fazer a Câmara Municipal de 
Leiria que permita um real reforço da resiliência climática do Município e de quem nele habita ou visita, face 
às vulnerabilidade climáticas previstas que ocorram até ao final do século no Concelho e seus respetivos 
impactos negativos, mas também as eventuais oportunidades geradas com estas alterações. 

4TH EUROPEAN CLIMATE CHANGES ADAPTATION CONFERENCE, ECCA 2019 - Participámos nos passados dias 28, 29 e 30 
de maio na 4.ª Conferência Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas, realizada em Lisboa, tendo 
representado o Município de Leiria através da apresentação, no dia 28 e maio, de um e-poster alusivo ao 
PMAAC-L em resultado de ter sido oportunamente selecionado, entre muitos (751), um abstract relativo ao 
contributo do Plano para melhorar a resiliência concelhia aos riscos climáticos. 

RUÍDO 

INCOMODIDADE ASSOCIADA AO RUÍDO GERADO POR FONTES SONORAS PERMANENTES E/OU TEMPORÁRIAS – No período em 
causa, demos resposta a várias queixas relativas a incomodidade associada a atividades permanentes e/ou 
temporárias, encontrando-nos, à data atual, a desenvolver procedimentos com vista à otimização do 
tratamento das queixas, para uma resposta por parte do Município de Leiria, mais eficaz e célere. 

 

RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (REOT) 
Para efeitos de reporte no Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT), a DIAS definiu um 
conjunto de indicadores, nomeadamente no âmbito de Gestão De Resíduos Urbanos, Recurso Hídricos, 
Alterações Climáticas, Ruído, Recurso Geológicos, Qualidade Do Ar e Informação Ambiental, e efectuou o 
tratamento dos respectivos dados, análise e preenchimento das fichas individuais dos mesmos, totalizando 25 
indicadores reportados.  
 

INQUÉRITO MUNICÍPIOS PROTEÇÃO AO AMBIENTE 2019 (IMPA 2019) – Procedemos, à semelhança de anos transatos, 
ao preenchimento do inquérito anual do Instituto Nacional de Estatística, relativo às atividades desenvolvidas 
pelo Município na área do Ambiente, em 2018. 

PRAIA DO PEDROGÃO  

Regularização do areal da Praia do Praia do Pedrógão de modo a criar as condições adequadas à época 
balnear. 
Desenvolvimento de procedimentos com vista à preparação da época balnear, nomeadamente, manutenção 
dos Passadiços da Praia do Pedrógão e aquisição de bens e equipamentos. 
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Foi ainda elaborado o programa do Centro Azul e inaugurada nesta Praia a Estação da Biodiversidade. 
 

RECURSOS HÍDRICOS 
 
Desenvolvimento de procedimentos com vista à Execução do protocolo celebrado com a ARH, no âmbito de 
apoios disponibilizados para requalificação de linhas de água afectadas pelos incêndios de outubro de 2017. 
Acompanhamento dos procedimentos de caracterização hidrológica do Concelho de Leiria e do projeto de 
requalificação da frente ribeirinha do Rio Lis na cidade de Leiria. 

A DIAS diligenciou e acompanhou o procedimento de reparação da comporta n.º 4 do Açude da Fonte 
Quente. 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DE LEIRIA 

No âmbito do Centro de Interpretação Ambiental de Leiria, realizaram-se todas as atividades e exposições 
programadas, quer ao nível do Projeto Educativo Municipal, quer ao nível da programação geral deste 
equipamento.  

MASSAS MINERAIS   

A DIAS acompanhou vistoria à pedreira “Carne Azeda” (explorações  Cerâmica do Centro e Progresso da 
Lagoa),  dia 5 de Abril: esta vistoria decorreu por notificação da tutela, Direcção Geral da Energia e Geologia e, 
face a estas explorações integrarem o Plano de Intervenção nas Pedreiras em situação crítica (RCM 50/2019 
de 5 de Março de 2019). 

EMISSÃO DE PARECERES AMBIENTAIS  

Em articulação com outras unidades orgânicas, promoveu-se a emissão de Parecer Técnico conjunto sobre a 
Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa - ENMA 2020-2030 e de Parecer Técnico conjunto no âmbito 
procedimento de consulta pública relativo a Licenciamento Único de Ambiente da Instalação Avícola da 
Quinta do Picheleiro, em nome do requerente Hiperfrango - Produção Avícola, Lda. 

SAÚDE  

Participação em atividades na área da Saúde como, por exemplo, Campanha de Prevenção de Maus Tratos a 
Crianças e Jovens e IX Aldeia da Saúde, assinalando também o Dia Mundial da Doença Inflamatória do 
Intestino, Colite Ulcerosa e Doença de Crohn. 

Análise de processos no âmbito do PRO Leiria (HDMA, APEG Saúde, Carlotazinha, ASPA). 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
 
Relativamente às atividades desenvolvidas pela DIDE, cumpre-nos informar o seguinte: 

 
a) Feira de Leiria 2019 – Tradicional Feira de Maio – Gestão do evento, bem como 

acompanhamento das montagens e desmontagens por parte dos feirantes e participantes; 
b) Eventos – Preparação dos procedimentos necessário à realização da “22.ª Edição do “Festival da 

Sardinha – Praia do Pedrógão” e do “Leiria Sobre Rodas 2019”; 
c) Acompanhamento dos procedimentos e diligências subsequentes ao “Concurso de Conceção 

para a elaboração do projeto de arquitetura e especialidades do Centro de Negócios de Leiria, 
Centro Associativo Municipal e Direção Geral de Contribuição e Impostos de Leiria”, a executar 
no Topo Norte do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa; 

d) Prosseguimento das diligências procedimentais relativas ao processo de expropriação das 
parcelas de terreno necessárias à execução do Parque Empresarial de Monte Redondo; 

e) Área dos mercados e feiras municipais: 
i) Acompanhamento do Projeto de “Requalificação do Mercado Municipal de Leiria”; 
ii) Preparação e implementação dos termos de funcionamento do mercado transitório, no 

decurso das obras de requalificação do Mercado Municipal de Leiria, bem como da 
estratégia de comunicação do mesmo; 
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iii) Acompanhamento do procedimento relativo ao “Projeto de Regulamento da Atividade de 
Comércio a Retalho não Sedentária em Feiras do Município de Leiria”; 

iv) Execução da deslocalização da Feira de “Levante” de Leiria para o Parque de Estacionamento 
junto ao Complexo de Piscinas Municipais de Leiria, no decurso da realização da Feira de 
Leiria – Tradicional Feira de Maio de 2019. 

f) Gabinete de Apoio ao Emigrante – Desenvolvimento das tarefas cometidas a este gabinete, 
procedendo-se ao atendimento e acompanhamento de 12 (doze) munícipes. 

 
DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE 

 
1. ASSOCIATIVISMO, FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DESPORTIVA  

1.1. Apoio ao Associativismo Desportivo 
1.1.1. PRO Leiria 2017: Desbloqueamento das verbas referentes aos 70% do Pro Leiria 2017 –  3.ª e 

5.ª fases; 
1.1.2. PRO Leiria 2018: Desbloqueamento das verbas referentes aos 70% do Pro Leiria 2018 1.ª; 

2.ª; 3.ª; 4.ª;  fases; 
1.1.3. PRO Leiria 2019: Análise das candidaturas para a Atribuição dos Auxílios do Município de 

Leiria – PRO Leiria 2019 (Atividade Desportiva Federada Regular); 
1.1.4. PRO Leiria 2019 – Atribuição de Auxilios do Municipio de Leiria – Apoio ao Associativismo 

Desportivo – Apoios Pontuais e Aquisição de Material Informático, aprovado em Reunião de Câmara de 
02.04.2019, no valor de €9.725,00 (nove mil setecentos e vinte e cinco euros); 

1.1.5. PRO Leiria 2019 – Atribuição de Auxilios do Municipio de Leiria -  Apoio ao Associativismo 
Desportivo 2019 – Apoios Pontuais, aprovado em Reunião de Câmara de 16.04.2019, no valor de 
€2.150,00 (dois mil cento e cinquenta euros); 

1.1.6. PRO Leiria 2019 – Atribuição de Auxilios do Municipio de Leiria -  Apoio ao Associativismo 
Desportivo 2019 – Apoios Pontuais, aprovado em Reunião de Câmara de 30.04.2019, no valor de 
€1.670,00 (mil seiscentos e setenta euros); 

1.1.7. PRO Leiria 2019 – Atribuição de Auxilios do Municipio de Leiria -  Apoio ao Associativismo 
Desportivo 2019 – Apoios Pontuais, aprovado em Reunião de Câmara de 14.05.2019, no valor de 
€2.600,00 (dois mil eseiscentos euros); 

1.1.8. PRO Leiria 2019 – Atribuição de Auxilios do Municipio de Leiria -  Apoio ao Associativismo 
Desportivo 2019 ( 1.ª Fase) e Apoios Pontuais, aprovado em Reunião de Câmara de 28.05.2019, no valor 
de €283.263,35 (duzentos e oitenta e três mil duzentos e sessenta e três euros e trinta e cinco cêntimos) 
e €10.983,75 (dez mil novecentos e oitenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), respetivamente; 

1.1.9. PRO Leiria – Estornos de Apoios Financeiros no âmbito do Regulamneto de Atribuição de 
Auxílios do Municipio de Leiria-PRO Leiria, aprovado em Reunião de Câmara de 30.04.2019, no valor de 
€6.188,36 (seis mil cento e oitenta e oito euros e trinta e seis cêntimos); 

1.1.10. PRO Leiria – Estornos de Apoios Financeiros no âmbito do Regulamneto de Atribuição de 
Auxílios do Municipio de Leiria-PRO Leiria, aprovado em Reunião de Câmara de 14.05.2019, no valor de 
€4.143,14 (quatro mil cento e quarenta e três euros e catorze cêntimos); 

1.1.11. PRO Leiria - Atribuição de Auxílios do Município de Leiria – Critérios de Apoio ao 
Associativismo Desportivo 2019 – Alteração, aprovado em Reunião de Câmara de 28.05.2019; 

1.1.1. Apoios Pontuais e Parcerias (apoios financeiros e logísticos - cedências de materiais, espaços 
e ofertas institucionais, a diversas entidades):  

1. Apoio à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, no valor de €1.500,00 
(mil e quinhentos euros), colaboração logística, cedência do Complexo Municipal de Piscinas de 
Leiria, e cedência do Estádio Municipal de Leiria, no valor de €1.349,36,  para a realização do “3.º 
Tormeio Internacional de Pentatlo Moderno”, aprovado em Reunião de Câmara de 2 de abril de 
2019; 

2. Apoio à PCAND – Paralisia Cerebral, Associação Nacional de Desporto, no valor de €400,00 
(quatrocentos euros), e cedência do Pavilhão Desportivo Municipal de Pousos, no valor de 
€150,00, para a realização do “Campeonato Regional de Boccia”, aprovado em Reunião de 
Câmara de 2 de abril de 2019; 

3. Apoio ao Leiria Marcha Atlética Clube, no valor de €750, 00 (setecentos e cinquenta euros), 
colaboração logística e cedência do EML, no valor de €1.681,54, para a realização dos “10Km de 
Leiria”, aprovado em Reunião de Câmara de 2 de abril de 2019; 
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4. Apoio à Juventude Vidigalense, colaboração logística e cedência do EML, no valor de €260,00, 
para a realização do “VI Convívio de Benjamins”, aprovado em Reunião de Câmara de 16 de abril 
de 2019; 

5. Apoio ao Grupo Recreativo Amigos da Paz, no valor de €500, 00 (quinhentos euros), e cedência 
de ofertas, no valor de €36,00, para a realização dos “2.º Torneio de Futebol de Praia”, aprovado 
em Reunião de Câmara de 30 de abril de 2019; 

6. Apoio ao Trampolins Clube de Leiria, no valor de €900, 00 (novecentos euros), e cedência de 
ofertas, no valor de €64,80, para a realização dos “3.º Torneio Jovem de Trampolins”, aprovado 
em Reunião de Câmara de 30 de abril de 2019; 

7. Parceria com a Fundação Inatel – Inatel Leiria, colaboração logística e cedência do EML, no valor 
de €192,25, para a realização da “Final da Taça Distrital Futebol 11”, aprovada em Reunião de 
Câmara de 30 de abril de 2019; 

8. Parceria com a DGEE – Direção de Serviços Regionais do Centro, colaboração logística e cedência 
do EML, no valor de €248,40, para receção da comitiva da “Fase Regional de Patinagem do DE”, 
aprovada em Reunião de Câmara de 30 de abril de 2019; 

9. Parceria com os Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria, colaboração logística e 
cedência do EML, no valor de €1.328,40, para a realização do “Campeonato Nacional 
Universitário de Atletismo em Pista ao Ar Livre da FADU”, aprovada em Reunião de Câmara de 
14 de maio de 2019; 

10. Apoio à Juventude Vidigalense, no valor de €800,00 (oitocentos euros), colaboração logística e 
cedência do EML, no valor de €629,60, para a realização do “Torneio Mini Craque” e “Meeting 
internacional Jovem de Leiria”, aprovado em Reunião de Câmara de 14 de maio de 2019; 

11. Apoio ao Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz, no valor de €1.750,00 (mil setecentos e 
cinquenta euros), e colaboração logística, no valor de €164,85, para a realização do “F3A Leiria 
World Cup 2019”, aprovado em Reunião de Câmara de 14 de maio de 2019; 

12. Apoio à Associação de Futebol de Leiria, no valor de €1.000,00 (mil euros), colaboração logística 
e cedência do EML, no valor de €810,60, para a realização da “Gala da APAF – 40.º Aniversário” e 
“Encontro Nacional de Núcleos de Árbitros”, aprovado em Reunião de Câmara de 14 de maio de 
2019; 

13. Apoio à Associação Academia Desportiva do Colégio Conciliar Maria Imaculada, no valor de 
€3.000,00 (três mil euros), para a realização do “Leiria Kids Cup 2019”, aprovado em  Reunião de 
Câmara de 28 de maio de 2019; 

14. Apoio à Associação de Futebol de Leiria, no valor de €1.000,00 (mil euros), colaboração logística 
e cedência do EML, no valor de €2.547,41, para a realização do “Torneio Lopes da Silva”, 
aprovado em Reunião de Câmara de 28 de maio de 2019; 

15. Apoio à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos,cedência do Estádio 
Municipal de Leiria e colaboração logística, no valor de €86,10,  para a realização da formação 
“Prevenção do Afogamento”, aprovado em Reunião de Câmara de 28 de maio de 2019; 

16. Apoio à AssociaçãoDesportiva OCR Police Challenge, no valor de €8.000,00 (oito mil euros), 
cedência do Estádio Municipal de Leiria e colaboração logística no valor de €1.496,38, para a 
realização do “Leiria Police Challenge 2018”, aprovado em  Reunião de Câmara de 28 de maio de 
2019; 

17. Apoio ao Clube de Basquetebol de Leiria, no valor de 750,00 (setecentos e cinquenta euros), 
colaboração logística e cedência do Pavilhão Desportivo Municipal de Pousos, no valor de 
€547,13, para a realização da “Taça Nacional de Sub 16 Masculinos”, aprovada em Reunião de 
Câmara de 28 de maio de 2019; 

18. Apoio ao Clube de Praticantes do Disco – Leiria Fllying Objects, colaboração logística e cedência 
do Estádio Municipal de Leiria, no valor de €664,20, para a realização do “5.º Encontro de Escolas 
Ultimate Frisbee”, aprovado em Reunião de Câmara de 28 de maio de 2019; 

19. Apoio ao Clube de Orientação do Centro, no valor de €850,00 (oitocentos e cinquenta euros), e 
colaboração logística no valor de €501,16, para a realização do “IV Leiria City Race”, aprovado 
em  Reunião de Câmara de 28 de maio de 2019; 

20. Apoio à União Desportiva de Leiria, no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
colaboração logística e cedência do Estádio Municipal de Leiria, no valor de €3.099,60, para a 
realização do “3.º Leiria I.F. Cup International Football Iniciados U14”, aprovado em Reunião de 
Câmara de 28 de maio de 2019; 
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21. Apoio à União Desportiva de Leiria, colaboração logística e cedência do Estádio Municipal de 
Leiria, no valor de €209,10, para a realização do “Torneio Internacional de Futebol Juvenil Sub 12 
– 6.º Mini UNI Cup”, aprovado em Reunião de Câmara de 28 de maio de 2019; 

22. Apoio à União Desportiva de Leiria, colaboração logística e cedência do Estádio Municipal de 
Leiria, no valor de €705,00, para a realização do “Jantar Comemorativo do 53.º aniversário da 
UDL”, aprovado em Reunião de Câmara de 28 de maio de 2019; 

23. Proposta de Programa de Desenvolvimento Desportivo do Grupo Desportivo e Recreativo 
Bidoeirense - Contrato-Programa para a Requalificação do Campo de Futebol 11 – Relva 
Sintética, no valor de €100.000,00 (cem mil euros), aprovado em Reunião de Câmara de 28 de 
maio de 2019; 

1.2. Programa de Formação Desportiva 
1.2.1. Planeamento das sessões a realizar em 2019, do “Ciclo de Conversas Desportivas”; 

Concretização da sessão de 15 de maio de 2019, sobre a temática “Envelhecimento Ativo – A 
importância de um estilo de vida saudável”, com cerca de 100 participantes; 

1.3. Divulgação Desportiva 
Atualização das diversas calendarizações/programações de divulgação, ao nível dos eventos   desportivos; 
preparação dos conteúdos a inserir na Leiriagenda; publicação de conteúdos no facebook do Visit Leiria e 
do Programa Viver Activo, preparação de conteúdos dos diversos meios de comunicação/ divulgação 
(cartazes, folhetos, slides, lonas, etc.). 

2. PROGRAMA DE DESPORTO INFORMAL 
2.1. Eventos Desporto Informal 

       Planeamento e criação de eventos na área do desporto informal para 2019:  
 REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA; 
 LEIRIA CUP; 
 LEIRIA RUN; 
 CORRIDA 10KM MONTE REAL; 
 MEIA MARATONA DE LEIRIA; 

Produção dos cadernos dos projetos, definição dos objetivos, público-alvo, atividades, calendário de 
eventos e parceiros públicos e privados a integrar nos projetos. 

Produção dos Planos de Comunicação, Dossiers de Marketing e apresentação dos projetos aos 
stakeholders (juntas/uniões de freguesia, clubes e associações de modalidades e entidades privadas) – 
Reuniões de Coordenação. 

2.1.1 REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA  
Preparação do plano de atividades 2019: [ 1. P09. [Amor | Rota dos Moinhos do Rei]; 2. P03.  [Leiria 
(Cortes) > Fátima | Rota do Peregrino]; 3. P17. [Caranguejeira]; 4. PR2. [Rota da Termas D`EL Rei]; 5. PR1. 
[St.ª Eufémia |Rota do Vale do Lapedo]; 6. P11. [Maceira]; 7. P13. [Percurso Urbano – Leiria Histórica]; 8. 
P16. [Parceiros]; 9. P06. [Arrabal | Curvachia]; 10. P14. [Bajouca | Pisão]. 
Conclusão da instalação da Rede de Percursos Pedestres de Leiria e Rota Leiria Histórica –  processo de 
homologação da Rede. 

 Realização dos seguintes Percursos Pedestres: 
REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA – Leiria > Fátima | Rota do Peregrino: Realização em parceria 
com o NEL e com a Junta de Freguesia de Leiria, Pousos Barreira e Cortes, no dia 14 de abril de 2019, 
com a participação de cerca de 1100 caminhantes; 

REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA – Caranguejeira: Realização em parceria com a Junta de 
Freguesia de Caranguejeira, no dia 19 de maio de 2019, com a participação de cerca de 850 caminhantes; 

REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA – Mata dos Marrazes: Realização em parceria com a Junta de 
Freguesia de Marrazes, no dia 2 de junho de 2019, com a participação de cerca de 900 caminhantes; 
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REDE PERCURSOS PEDESTRES DE LEIRIA – Rota das Termas D’El Rei: Realização em parceria com a Junta 
de Freguesia de Monte Real e Carvide, no dia 16 de junho de 2019, com a participação de cerca de 800 
caminhantes; 

2.1.2.   LEIRIA RUN  

Concretização do evento no dia 4 de maio de 2019, num total de 3100 participantes, com 2153 
caminhantes e 947 participantes na corrida; 

Divulgação do evento para 2019, junto dos participantes, parceiros e patrocinadores, bem como gestão da 
página de facebook e página web do evento (www.leiriarun.pt). 

2.2.   Outros Eventos  

A Meia Maratona de Leiria e a Corrida 10KM Monte Real fazem parte de um programa de incentivos à 
prática desportiva regular, onde se destaca a promoção de um conjunto de corridas com diversos níveis de 
oferta de participação e públicos alvo, designadamente 10Km/ meia maratona, caminhada e corrida da 
pequenada, havendo para o efeito a realização das respetivas reuniões de planeamento e preparação;  

 
3. PROGRAMA DE DESPORTO FORMAL 

3.1. Programa Viver Activo  
 Realização de diversas atividades, nomeadamente: 

 Baile Temático da Páscoa no dia 3 de abril no Estádio Municipal de Leiria com a participação de 
150 utentes.; 

 Deslocação a Almerim na data de 20 de maio de 2019, no âmbito da participação no “Encontro 
Nacional de Seniores” organizado pelo Municipio de Almeirim, com a participação de 250 
utentes do Viver Activo; 

 “Peddy Papper”, realizado na data de 3 de junho, na cidade de Leiria, com a participação de 
cerca de 60 utentes do programa, com o objectivo de promver a prática lúdica de actividade 
física e convívio entre os utentes. 

 Coordenação das tarefas do Gabinete Viver Activo e Academia Sénior, designadamente ao nível das 
seguintes áreas: 
 Atendimento e inscrição de novos utentes e realização dos respetivos testes de avaliação inicial; 
 Receção de mensalidades e emissão das correspondentes faturas/recibos; 
 Ligação às Juntas de Freguesia parceiras, dos núcleos de Caranguejeira, Maceira e Bajouca, 

nomeadamente para a emissão das faturas/recibos destes utentes; 
 Controlo da assiduidade dos utentes e professores; 
 Realização de reuniões com os  professores para coordenação/monitorização do ano letivo 

2018/2019; 
 

4. GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS – ACORDOS 
4.1. Pavilhões Desportivos Municipais 
Face à continuidade do modelo de gestão definido para os Pavilhões Desportivos Municipais (PDM), 
designadamente a celebração de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com as 
Juntas de Freguesia e União das Freguesias, em vigor até a 31 de outubro de 2021, a DIDJ operacionaliza 
e coordena com estas entidades a utilização dos espaços desportivos protocolados por parte dos Clubes, 
bem como centraliza todo o processo de marcações de jogos/ eventos;  

 Durante o período de atividade deste relatório foram marcados 50 jogos e torneios dos respetivos 
campeonatos oficiais; 

 De acordo com os contratos supracitados, a DIDJ presta apoio técnico e supervisiona a gestão das 
instalações, sobretudo ao nível da manutenção e elabora as respetivas informações de desbloqueamento 
de verbas protocoladas para este fim; 
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 Relativamente à gestão do Pavilhão Desportivo dos Silvas, que o ML reassumiu desde o dia 1 de janeiro 
de 2013, a DIDJ desenvolve as tarefas de gestão relacionadas apenas com a limpeza e manutenção 
regular do espaço; 

 No âmbito da locação de espaços desportivos para a época desportiva 2018/2019, procedeu-se ao 
controlo mensal dos formulários de presença dos clubes utilizadores dos pavilhões desportivos das 
Escolas Básicas 2, 3  José Saraiva, Secundária Afonso Lopes Vieira, União de Freguesias Marrazes e Barosa 
e Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros; 

Análise dos relatórios quadrimestrais dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 
dos PDM, referente ao primeiro quadrimestre de 2019. 

4.2. Piscinas Municipais 
• Constante reorganização de procedimentos de forma a melhorar continuamente o bom 
funcionamento dos diversos serviços das infraestruturas desportivas – CMPL, PMM e PMC; 

•   Controlo e monitorização dos acessos à infraestrutura desportiva - CMPL; 

•   Análise e resposta aos munícipes, na sequência das reclamações/ sugestões apresentadas; 

• Diversas reuniões para diagnóstico/análise de eventuais trabalhos de requalificação do Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria, com a empresa Main e Kingman; 

• Controlo e ajustes das intervenções nas Piscinas Municipais da Caranguejeira e Maceira; 

• Realização das correspondentes reuniões de operacionalização com as empresas de tratamento de 
águas e de manutenção, respectivamente, DPM e Kingman; 

• Reuniões de planeamento das tarefas dos nadores salvadores contratados para o CMPL. 

• Colaboração nos procedimentos de gestão e manutenção das Piscinas Municipais de Caranguejeira e 
Maceira; 

 

5. GESTÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO MUNICIPAL – ESTÁDIO  
No período em referência, em termos gerais, o equipamento apresentou os seguintes dados estatísticos: 
 4723 Entradas registadas de atletas dos clubes do Concelho Leiria para utilização da Pista de 

Atletismo; 
 12 Visitantes; 
 7 Visitas de interesse comercial; 
 110 Entradas de utentes para as aulas de Ténis de Mesa; 
 9 Entradas de utentes para as aulas de Tiro ao Arco; 
 4 Jogos da União Desportiva de Leiria no Campeonato de Portugal. 
 
No âmbito das atividades acolhidas pelo Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, durante o 

período supracitado em título, destacam-se: 
 O almoço anual dos antigos alunos da Escola Secundária Domingos Sequeira, no dia 6 de abril, com 

100 participantes; 
 A realização do encontro A Saúde das Regiões | Perspetivas para a Década, a 8 de Abril, com a 

participação de 80 pessoas; 
 O “22.º Real Festa” da Tum´Acanénica, de 12 a 14 abril, com a participação de 250 estudantes do 

ensino superior; 
 O “Jantar Comemorativo do 25 Abril organizado pela Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria; 
 A realização da prova desportiva “Km Jovem Distrital” organizado pela Associação Distrital de 

Atletismo de Leiria, a 27 de abril; 
 O “Simpósio 3” da Associação Atemphar Potencial Humano, dia 27 de abril, com 147 congressistas; 
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 O evento corporativo da empresa Americana – Papelaria, dia 1 de maio, com 120 participantes; 
 O “Convívio Benjamins” da entidade desportiva Juventude Vidigalense, no dia 4 de maio; 
 O “Final da Taça Distrital de Futebol 11” da Fundação INATEL – Leiria, dia 5 de maio; 
 Acolhimento da edição do “LEIRIA RUN 2019” promovida pela Divisão de Desporto e Juventude, no 

dia 4 de maio; 
 O Seminário o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria-PMAAC-Leiria da 

Divisão de Ambiente e Saúde, no dia 10 de maio; 
 As “ 5.ªs Jornadas da Saúde do DDMA” do Hospital D. Manuel de Aguiar, a 10 de maio, com a 

participação de 100 congressistas; 
 O concerto “Roger Hodgson e Xutos & Pontapés” integrado na programão Feira de Leiria 2019 da 

Divisão de Desenvolvimento Economico, dia 11 de maio; 
 O Ciclo Conversas Desportivas 2019 da Divisão de Desporto e Juventude, dia 15 de maio; 
 Acolhimento da comitiva integrante do Projeto Erasmus + “ Once upon an Island” do Agrupamento 

de Escolas Domingos Sequeira, dia 17 de maio;  
 O Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista ao Ar Livre Federação Académica do 

Desporto Universitário – FADU organizado pelos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de 
Leiria, nos dias 18 e 19 maio, com a participação 257 atletas; 

 O Seminário “ Transferências de Competências para as Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais” da ATAM – Associação dos Trabalhadores da Administração Local, dia 21 de maio; 

 O  XXIII Encontro Nacional de Núcleos de Árbitros APAF promovido pela Associação de Futebol de 
Leiria, dia 25 de maio; 

 A realização da Final Taça Distrito da Associação de Futebol de Leiria, com as equipas finalistas AC 
Marinhense e GRAP, a 25 de maio; 

 A “ Festa da Criança 2019” da Divisão de Educação e Biblioteca, dia 31 de maio; 
 O “Torneio Mini Craque” da entidade desportiva Juventude Vidigalense, no dia 1 de junho; 
 As provas do “Meeting Internacional Jovem” da entidade desportiva Juventude Vidigalense, no dia 1 

de junho; 
 

6. JUVENTUDE 
6.1. PRO Leiria – Estornos de Apoios Financeiros no âmbito do Regulamento de atribuição de Auxilios do 

Municipio de Leiria-PRO Leiria, aprovados em Reunião de Câmara de 16.04.2019, no valor de €101,59  
(cento e um euros e cinquenta e nove cêntimos); 

6.2. Apoios Pontuais e Parcerias (apoios financeiros e logísticos - cedências de materiais, espaços e ofertas 
institucionais, a diversas entidades):  
24. Apoio à Associação Estudantes da Escola Superior de Tecnoligia e Gestão, colaboração logística, 

para a realização da “Semana Académica”, aprovado em Reunião de Câmara de 2 de abril de 
2019; 

25. Apoio ao Centro Nacional de Escutas – Agrupamento de Escuteiros – 1041 Caranguejeira, no 
valor de €15.000,00 (quinze mil euros), para “Requalificação da sede”, aprovado em Reunião de 
Camara de 16 de abril de 2019; 

26. Apoio à Collippo – Associação Juvenil, no valor de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros) e 
cedência do Teatro Miguel Franco, no valor de €120,00 (cento e vinte euros), para realização do 
evento “Funny Money”, aprovado em Reunião de Câmara de 16 de abril de 2019; 

27. Apoio ao Núcleo de Empowering New Ideasda Associação de Estudantes da Escola Superior 
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, no valor de €200,00 (duzentos euros) e 
colaboração logística no valor de 510,98 (quinhentos e dez euros e noventa e oito cêntimos), 
para a realização do evento “Start Leiria Up”, aprovado em Reunião de Câmara de 28 de maio de 
2019; 

28. Apoio ao Centro Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português Junta Regional de Leiria, no 
valor de €500,00 (quinhentos euros), para a realização do “Forum Regional – Sou eu a Servir”, 
aprovado em Reunião de Câmara de 28 de maio de 2019. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
1. Programas de Comparticipação de Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de Leiria: 

Até à data em apreço deram entrada na DIDS 417 candidaturas ao Programa de Apoio a Medicamentos,  
das quais 90 foram indeferidas, 327 deferidas num total de 608 beneficiários. 

2. Programas de Comparticipação ao Arrendamento do Município Leiria: 
De 2 de abril a 3 de junho deram entrada 18 candidaturas ao Programa, das quais 8 foram indeferidas, 8 
deferidas, encontrando-se 2 candidaturas em análise. 

3. Banco Local de Voluntariado de Leiria: 
Neste período foram rececionadas 9 novas candidaturas a voluntários para o Banco Local de 
Voluntariado. 
Foram integrados 3 voluntários em ações de voluntariado regulares (com duração igual e superior a 3 
meses) e 14 voluntários em ações de voluntariado pontual. 

4. Programa Teleassistência : 
No período em apreço o Programa de Teleassistência possui 68 aparelhos instalados e em 
funcionamento, nas habitações de idosos em situação de isolamento. 

5. Rede Social: 
No período em apreço foram realizadas as seguintes atividades: 1 reunião da Plataforma Supraconcelhia 
com abordagem no âmbito das temáticas da Saúde Mental e População Sem Abrigo e 2 reuniões 
Plenárias Concelho Local de Ação Social de Leiria, para análise e aprovação de duas candidaturas ao 
Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4.ª Geração, a implementar no concelho de Leiria. 

6. Gabinete de Atendimento Social : 
No presente período, o Gabinete de Atendimento Social, registou 426 atendimentos aos munícipes, nas 
diversas áreas de intervenção. 

7.  Apoio a instituições: 
Foram avaliadas e aprovadas em reunião de Câmara 2 candidaturas para continuidade do Programa 
“Classes Mobilidade”; 3 candidaturas para apoios à continuidade de atividades de interesse Municipal; 2 
candidaturas para apoio ao pagamento de rendas e 2 candidaturas para realização de obras em habitação 
de agregado familiar em situação de vulnerabilidade socioeconómica. 

8. Eventos: 
10 de Abril de 2019 – decorreu a atribuição do galardão/selo Entidade Inclusiva do Concelho de Leiria, 
iniciativa do Conselho Municipal, no âmbito do eixo Educação, Formação e Educação. Pretendeu 
reconhecer e valorizar anualmente, as várias entidades concelhias, que integraram pessoas com 
deficiência e incapacidade nos seus quadros, quer através da celebração de contratos de trabalho, quer 
por via de estágios profissionais ou curriculares. 
Foram reconhecidas 17 organizações concelhias que no ano de 2018, contribuíram para a integração de 
pessoas com deficiência numa área importante como o emprego e formação profissional, tendo sido 
reconhecido publicamente através de uma cerimónia para a atribuição do Galardão/Selo Entidade 
Inclusiva, que decorreu, no Museu Municipal de Leiria. 
17 de maio de 2019 - Tem sido prática do Município promover, durante o mês de maio, diversas 
iniciativas comemorativas do dia da cidade. Neste âmbito e por forma a proporcionar aos seniores do 
concelho uma tarde de convívio, interação e socialização, enfatizando a sua participação em atividades 
culturais, bem como congratular as instituições e entidades concelhias, pelo trabalho que desenvolvem 
junto da população idosa, realizou-se um espetáculo apresentado no Teatro José Lúcio da Silva, com a 
exibição da peça intitulada “Revist´ó Fado na Tasca do Ti Carlos”. Foram convidadas a participar nesta 
iniciativa todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social e Estabelecimentos Lucrativos que 
desenvolvem respostas sociais na área da população sénior no concelho de Leiria. Assistiram ao 
espetáculo 635 seniores. 
23 de maio de 2018 – Atividade na Feira de Maio - tarde de animação para seniores. 
Foram convidadas a participar nesta iniciativa todas as Instituições Particulares de Solidariedade Sociais 
que desenvolvem respostas sociais na área da população sénior no concelho de Leiria, tendo participado 
cerca de 340 séniores. 

 
UNIDADE DE GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURAIS  
Anexo Mapa de Monitorização das Candidaturas QREN.  
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS 
Serviço Municipal de Proteção Civil  
No âmbito da atividade operacional, o Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria (CMOS) 
registou/coordenou 3218 ocorrências envolvendo 3117 vítimas entre os dias 02 de Abril de 2019 a 03 Junho 
de 2019. 
Durante o período considerado para o relatório de atividades, foram realizadas duas reuniões operacionais, 
com a participação da Divisão de Proteção Civil e Bombeiros, Corpos de Bombeiros Voluntários e Forças de 
Segurança (PSP e GNR). Nas reuniões efetua-se o balanço da atividade operacional, com a apresentação dos 
dados estatísticos mensais, destacando-se as ocorrências relevantes, realiza-se a análise das condições 
meteorológicas e são apresentadas as ações/eventos que se irão realizar nos próximos meses. A 
implementação destas reuniões contribuiu para a melhoria do planeamento da atividade operacional, com 
reflexos evidentes no aumento da eficácia e eficiência da atuação dos diversos agentes intervenientes nas 
ocorrências. 
 
Conselho Municipal de Segurança 
Realizou-se uma reunião do Conselho Municipal de Segurança de Leiria, no dia 07 de maio, com a seguinte 
ordem de trabalhos: Apresentação da atividade operacional do Centro Municipal de Operações de Socorro de 
Leiria 2018; Apresentação do Plano Operacional Municipal de Leiria 2019; Apresentação dos dados da 
fiscalização realizada pelas Forças de Segurança (GNR e PSP) no âmbito da Defesa da Floresta Contra 
Incêndios. 
 
Comissão Municipal de Proteção Civil 
Realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, no dia 07 de maio, com a seguinte ordem 
de trabalhos: Apresentação da atividade operacional do Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria 
2018; Apresentação do Plano Operacional Municipal de Leiria 2019; Apresentação dos dados da fiscalização 
realizada pelas Forças de Segurança (GNR e PSP) no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios. 
 
Comissão Municipal da Defesa da Floresta 
Realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, no dia 06 de maio, com a seguinte 
ordem de trabalhos: Ponto de situação – Plano Municipal de Defesa da Floresta; Apresentação e aprovação do 
Plano operacional Municipal, para o ano de 2019; Condicionalismos à edificação – processos de obras; 
Apresentação dos dados de defesa da floresta Contra Incêndios - Forças de segurança - PSP e GNR. 
Projeto “Dá a Mão à Proteção” 
Ao longo deste período foram realizadas as seguintes ações de sensibilização pelos 4 Corpos de Bombeiros: 

Ação Publico Alvo Participantes 
Visita e ação de sensibilização 

Crianças/Alunos 
 e 

 Adultos 
2550 

Escola de Trânsito 
Suporte Básico de Vida 
Conselho Eco Escolas 

Visita aos Quartéis 
Dia da Criança 

 

Projeto “Sempre Consigo” – Apoio aos Idosos 
Ao longo deste período foram realizadas as seguintes ações de sensibilização: 

Freguesia N.º de visitas N.º de idosos 
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 28 14 

Marrazes e Barosa 10 05 
Parceiros e Azoia 08 04 

Total 46 23 
 

Planos de Segurança 
No período considerado, foram emitidos pareceres aos seguintes eventos com Planos de Segurança: Festa 
Porto Carro – Maceira; Tuna Académica – Leiria; PocaFest – Maceira; Festival da Morcela; Feira de Leiria; 
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Leiria Run; Festa dos Museus – Leiria (6 Planos); Beer Festival, Telheiro – Maceira; Tuning Brothers, 
Aeródromo do Falcão – Marrazes; Remember 80’s e 90’s – Maceira; Animália – Leiria; Festival da Música – 
Marrazes; Dia da Criança, Lagoa – Ortigosa; Clássicos do Palheiro – Amor; Leiria Há 100 Anos – Leiria; Police 
Challenge – Leiria; Pig’s Rock Festival – Moinhos de Carvide. 

 Reuniões, Treinos e Simulacros:  
 Presença e colaboração ao simulacro do Shopping Leiria; 
 Ações de sensibilização e preparação no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”; 
 Realização do primeiro simulacro do concelho no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas 

Seguras”, realizado no dia 27 de Abril, na freguesia do Arrabal. 
 
Vistorias de Segurança:  

 Feira de Leiria (2); 
 Vistoria habitação risco queda, Maceira; 
 Leiria Há 100 Anos, Leiria; 
 Vistoria habitação, Casal da Quinta – Milagres. 

 
Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício 
Foram emitidos 09 pareceres para o lançamento de artefactos pirotécnicos. 
 
Gabinete Técnico Florestal (GTF) 

 Gestão de Combustível 
o Notificações: Procedeu-se à identificação e notificação de 51 proprietários de terrenos para que 

procedessem à ação de gestão de combustível; 
o Entradas: Durante o período em apreço registaram-se 68 pedidos à autarquia para 

regularizar/verificar as ações de gestão de combustível; 
o Terrenos Limpos: Foram concluídos com sucesso, em termos de realização de gestão de 

combustíveis, 52 processos. 

 Ações de arborização 
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, na redação atual, que estabelece o regime jurídico a 
que estão sujeitas as ações de arborização e rearborização, o Gabinete Técnico Florestal emitiu pareceres para 
17 pedidos de autorização para as referidas ações, solicitadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas, ICNF. 

 Vespa velutina 
Os Bombeiros Municipais de Leiria procederam ao extermínio de 15 ninhos de vespa asiática, com a seguinte 
distribuição por freguesias: Caranguejeira, 1; Colmeias e Memória, 1; Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 4; 
Maceira, 1; Marrazes e Barosa, 4; Monte Real e Carvide, 2; Santa Catarina da Serra e Chaínça, 1; Souto da 
Carpalhosa e Ortigosa, 1. 

 Vazios Urbanos 
Durante o período considerado foi realizada a limpeza de terrenos com matos e silvas em 19 propriedades do 
município, distribuídos pelas freguesias de: Arrabal; Bidoeira de Cima; Leiria, Pousos, Barreira e Cortes; 
Marrazes e Barosa; Monte Redondo e Carreira; Parceiros e Azoia. 

 Candidatura Estabilização de Emergência – Incêndios 2017 
Considerando a intervenção na área ardida de 2017, nas freguesias de Coimbrão; Monte Real e Carvide, e no 
seguimento da candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural, foram concluídas as ações com a 
execução 114ha de gestão de combustíveis pertencentes à rede secundária; 44ha de corte e processamento 
de resíduos orgânicos e florestais; 12ha de instalação de barreiras de resíduos florestais com recurso a 
material resultante do corte de resíduos florestais devidamente condicionado no terreno; 2ha de 
regularização do regime hidrológico das linhas de água com corte do estrato arbóreo da margem e leito das 
linhas de água, que se encontrava seca e/ou ardida, salvaguardando-se os exemplares que indiciem o inicio da 
sua regeneração por rebentação; e substituição de 100 placas de sinalização venatória danificada. 
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Leiria, 18 de abril de 2019 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 
 
 

 
 
 

Raul Castro 

 

 

 


