
I - QUADRO ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

HIPÓTESES DE ATUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA  

 

Abril2014 | Município de Leiria | Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 plano diretor municipal  
 leiria  

  Quadro estratégico municipal  

  Hipóteses de atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abril 2014 

município de leiria 

lugar do plano, gestão do território e cultura 



      
I - Quadro Estratégico Municipal: Hipóteses de Atuação    

 
    

Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura                     Câmara Municipal de Leiria   2 

Plano Diretor Municipal
Leiria

Índice 
 
 
I. NOTA INTRODUTÓRIA  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 

II. PLANO DIRETOR MUNICIPAL: DO PLANO ESTRATÉGICO AO PL ANO TERRITORIAL  ............................................................................................................................................................................................... 6 

III. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO VERSUS PLANEAMENTO CONVENCI ONAL: DIFERENÇAS E COMPLEMENTARIDADES  ....................................................................................................................... 8 

IV. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: PARA UMA METODOLOGIA INEQU ÍVOCA, RECOMENDAÇÕES DE LEITURA  ......................................................................................................................................... 10 

V. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: 7 PASSOS PARA O MÉTODO  .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 

VI. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO  ...................................................................................................................................................................................................................................... 13 

VII. IDEIAS PARA O FUTURO: HIPÓTESES DE AFIRMAÇÃO  ................................................................................................................................................................................................................................................... 14 

VIII. MATRIZ DO PLANO  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 

1. LEIRIA CENTRO GEOESTRATÉGICO DE PORTUGAL  .............................................................................................................................................................................................................................................................. 19 

Estratégia A. Aproveitar a geografia física e administrativa ................................................................................................................................................................................................................................................... 19 

A.1. Aproveitar a localização central no País .................................................................................................................................................................................................... 19 

A.2. Aproveitar as funções centrais de Capital de Distrito ................................................................................................................................................................................ 20 

Estratégia B. Redefinir a infraestrutura aeronáutica para o serviço do País a partir de Leiria ........................................................................................................................................................................... 21 

B.1. Utilizar a Base Aérea n.º 5 para a aeronáutica civil .................................................................................................................................................................................... 21 

Estratégia C. Aproveitar o sistema de acessibilidades e transportes ................................................................................................................................................................................................................................ 22 

C.1. Aproveitar os nós das autoestradas como ‘hubs’ do desenvolvimento económico ..................................................................................................................................... 22 

C.2. Recuperar a Linha do Oeste para transporte de passageiros e de mercadorias ........................................................................................................................................... 23 

2. LEIRIA MUNICÍPIO ABERTO  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 

Estratégia A. Leiria amigável e atrativa ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24 

A.1. Acessibilidades para Todos ...................................................................................................................................................................................................................... 24 

A.2. Ampliar a qualificação iniciada no Programa Polis ..................................................................................................................................................................................... 25 

Estratégia B. Leiria Cosmopolita, Turística e Cultural ................................................................................................................................................................................................................................................................. 26 

B.1. Investimento Turístico e Cultural .............................................................................................................................................................................................................. 26 

B.2. Qualificação Urbana da Praia de Pedrógão ................................................................................................................................................................................................ 27 



      
I - Quadro Estratégico Municipal: Hipóteses de Atuação    

 
    

Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura                     Câmara Municipal de Leiria   3 

Plano Diretor Municipal
Leiria

B.3. Reforço do Polo de Turístico de Leiria - Fátima .......................................................................................................................................................................................... 28 

B.4. Criar formas de aproximação com o Património da Humanidade ............................................................................................................................................................... 29 

B.5. Integração em Redes Internacionais como a Rota das Judiarias de Portugal ............................................................................................................................................... 30 

B.6. Desenvolvimento das Termas de Monte Real ............................................................................................................................................................................................. 31 

3. LEIRIA DA HISTÓRIA E DO FUTURO  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 32 

Estratégia A. Ciência e Conhecimento ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 

A.1. Potenciar a permanência dos quadros do Instituto Politécnico de Leiria ..................................................................................................................................................... 32 

A.2. Escola de negócios ................................................................................................................................................................................................................................... 33 

Estratégia B. Emprego ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34 

B.1. Atividades económicas ............................................................................................................................................................................................................................. 34 

B.2. Novas áreas empresariais ......................................................................................................................................................................................................................... 35 

Estratégia C. Município Plurissetorial ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 36 

C.1. Diversidade da Base Económica ................................................................................................................................................................................................................ 36 

C.2. Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis e da Ribeira do Sirol ............................................................................................................................................................ 37 

C.3. Logística .................................................................................................................................................................................................................................................. 38 

C.4. Serviços terciários de ponta ...................................................................................................................................................................................................................... 39 

C.5. Centro de Congressos .............................................................................................................................................................................................................................. 40 

C.6. Parque de Feiras e Exposições .................................................................................................................................................................................................................. 41 

Estratégia D. Sustentabilidade e Ambiente ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42 

D.1. Rio Lis e Rio Lena ..................................................................................................................................................................................................................................... 42 

D.2. Conservação da Natureza e Biodiversidade ............................................................................................................................................................................................... 43 

D.3. Diminuir os constrangimentos da atividade industrial e agropecuária ....................................................................................................................................................... 44 

Estratégia E. Urbanidade ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45 

E.1. Centro Histórico. Revitalização social e económica do Centro de Leiria ..................................................................................................................................................... 45 

E.2. Leiria cidade alargada .............................................................................................................................................................................................................................. 47 



      
I - Quadro Estratégico Municipal: Hipóteses de Atuação    

 
    

Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura                     Câmara Municipal de Leiria   4 

Plano Diretor Municipal
Leiria

E.3. Marketing Territorial de Cidade ................................................................................................................................................................................................................ 49 

E.4. Valorização da imagem de Leiria .............................................................................................................................................................................................................. 50 

Estratégia F. Relações Estruturais ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51 

Estratégia G. SOCIEDADE INCLUSIVA ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 52 

IX. ANÁLISE SWOT  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53 

X. O Programa Municipal da Politica de Ordenamento do Território (PMPOT) na sua compatibilização com o Pro grama Nacional da Politica de Ordenamento do Territ ório (PNPOT)  . 55 

XI. O Programa Municipal da Politica de Ordenamento do Território (PMPOT) na sua compatibilização com o Pla no Regional de Ordenamento do Território para a Reg ião Centro   
(PROT-Centro)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 59 

Equipa Técnica .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
I - Quadro Estratégico Municipal: Hipóteses de Atuação    

 
    

Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura                     Câmara Municipal de Leiria   5 

Plano Diretor Municipal
Leiria

I. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Planeamento Estratégico é, no atual contexto macroeconómico e social marcado pela incerteza, instrumento que assume grande importância na gestão e apoio à decisão, visto que o seu 

alcance é verdadeiramente abrangente já que é a partir dele que o Município direciona oportunidades, selecionando ações capazes de lhe dar resposta.  

 

O estudo/enquadramento estratégico não se baseia na premissa de como será o Município no futuro mas antes fazer com que as ações, de natureza económica e social, que se tomam hoje 

conduzam a um Município mais moderno e humanizado amanhã. 

 

É assim, um instrumento de orientação para o desenvolvimento das atuações municipais, um processo de seleção de estratégias centrais, de projetos e ações com objetivo de potenciar o 

desenvolvimento municipal e diminuir as debilidades existentes. 

 

O desafio da construção de um processo de planeamento estratégico consiste essencialmente no reconhecimento de identidades e potencialidades que Município/Região apresenta, assim 

como no estudo e identificação dos elementos capazes de provocar a sustentação económica e social alinhada com os desafios globais de desenvolvimento. 

A utilidade do estudo/enquadramento estratégico de Leiria, compreendido no processo de revisão do Plano Diretor Municipal, torna-se imprescindível na medida em que é ciente a 

importância do Município se adaptar ao contexto global, assumindo as suas particularidades como mais-valias competitivas. 

 

Neste domínio a construção de uma política de desenvolvimento coesa, assente no diagnóstico das potencialidades e debilidades de Leiria, afirma-se como instrumento chave para alcançar 

resultados a longo prazo, assentes numa visão concertada do futuro, que passa pela conceção de apostas estratégicas, indicadores de sucesso e um conjunto de projetos estruturantes a 

desenvolver ao nível do território em análise. 
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II.  PLANO DIRETOR MUNICIPAL: DO PLANO ESTRATÉGICO AO P LANO TERRITORIAL 

 

Em boa hora a Câmara Municipal de Leiria entendeu o Plano Diretor Municipal como uma figura que deveria integrar duas formas propositivas que não tendo o mesmo objetivo específico, se 

complementam tendo em vista a sustentabilidade dos territórios. 

 

O Planeamento Estratégico aplicado ao Ordenamento do Território é um instrumento orientador do desenvolvimento dos espaços municipais e regionais das atuações municipais.  

 

Como refere Paulo Carvalho, 2012, o planeamento estratégico diferencia-se do planeamento territorial clássico por dois elementos nucleares: 
 

a. É muito menos normativo e territorializador das propostas que avança;  

b. Orienta-se mais para as ações de natureza económica e social que não se esgotam na problemática do uso do solo e que fazem o apelo direto à articulação entre entidades públicas e 

agentes promotores do desenvolvimento territorial. 

 

De igual modo refere a evidencia  que a transição dos sistemas de planeamento tradicional, com carater fortemente regulador para métodos de grande integração de componentes críticas 

do planeamento é ainda uma transição pouco consolidada.  

 

Esta afirmação é válida face á pouca prática de interconexão dos vários elementos do planeamento bem como uma institucionalização do planeamento em Portugal ainda muito recente e 

configura-se como desafio inovador para o Plano Diretor Municipal de Leiria. 

 

Com efeito, a Carta Europeia do Ordenamento do Território define como objetivo do Ordenamento do Território a promoção do desenvolvimento social e económico, a melhoria da qualidade 

de vida, a gestão responsável dos recursos naturais, a proteção do ambiente e a utilização racional do território. È justamente deste mosaico de fatores que saem as propostas do Plano e, 

por isso mesmo, a fase de caraterização em que o PDM se encontra é decisiva para se entender o balanço entre estes desígnios do ordenamento do território. Tudo porque o território é um 

recurso valioso, complexo e, muitas das vezes, frágil que reflete as interdependências entre fatores ambientais, económicos, sociais e culturais. 

 

De facto, na União Europeia, o território destaca-se como conceito vertebrador das políticas de desenvolvimento, da coesão dos territórios e dos processos de construção social, económica 

e politica. Ao mesmo tempo, emergem novas orientações da forma de administrar o território e de implementar as politicas, com especial enfase para a distribuição de funções e 

responsabilidades entre os diferentes níveis de governo e os processos subjacentes de negociação e criação de consenso. 

 

Mas o território como construção social que também é possui a componente humana, organizativa e administrativa que sobre ele ou partes dele tem  responsabilidade de salvaguarda ou de 

ação. Esta multiplicidade de agentes ou atores  impõe dimensões negociais polissémicas. Estas são alvo de concertação em sede de Comissão de Acompanhamento plenária, ou em 

reuniões sectoriais especificas em ordem a debater aspetos particulares do processo de desenvolvimento preconizado. 
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Apesar da amplitude conceptual, balizada entre ações de regulação do uso do solo (instrumentos de planeamento) e as iniciativas para a promoção do desenvolvimento dos territórios e das 

populações (instrumentos de desenvolvimento), o ordenamento do território  configura uma ferramenta incontornável da política de desenvolvimento sustentável, um instrumento nuclear para 

a atuação dos poderes públicos, e uma temática de enorme importância para os próximos anos. 

 

A emergência do planeamento estratégico é o resultado da necessidade de intervir globalmente sobre o quadro social e económico do desenvolvimento e de melhorar a eficácia dessas 

intervenções garantindo a articulação e cooperação entre os atores do desenvolvimento. O objetivo é ultrapassar as insuficiências e as dificuldades dos sistemas de planificação tradicional 

uma vez que regulamentam muito mais do que estimulam; concentram o papel motor e o poder de decisão mais do que repartem a responsabilidade na iniciativa e no consenso; privilegiam 

a alteração das estruturas edificadas; e não são plataformas dinamizadoras de ações a empreender de forma conjunta (DGTDU). 

 

Na reflexão sobre os processos estratégicos de desenvolvimento municipal ter-se-á de estabelecer uma forte ligação ao quadro urbano, nomeadamente ao universo da cidade de Leiria, 

cidade de média dimensão uma vez que esta, como todas as cidades, configura atores sociais complexos e multidimensionais, que exercem um papel de articulação entre as instituições 

públicas e sociedade civil, através da ação coletivas e conjunta. O protagonismo da cidade, no mundo contemporâneo, impulsionado por importantes movimentos de democratização política, 

leva a referir, no quadro de uma política municipal a necessidade de um projeto de cidade para um ano horizonte estimulante, tornando-as competitivas no quadro de cidades similares. 

 

Assim um plano estratégico ou um documento de desenvolvimento estratégico, ainda que inserido numa figura de planeamento municipal especifico e bem determinado como o PDM, 

configura a definição de um projeto de cidade, município ou região, que unifica diagnósticos, combina e concretiza iniciativas publicas e privadas e estabelece um quadro de mobilização e de 

cooperação dos atores sociais e económicos. È assim um instrumento incontornável de apoio á tomada de decisão e em simultâneo, um conjunto de propostas e partilhas de 

responsabilidade. 
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III.  PLANEAMENTO ESTRATÉGICO VERSUS PLANEAMENTO CONVENC IONAL: DIFERENÇAS E COMPLEMENTARIDADES  

 

A inserção, com forte relevância, em contexto de elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, do documento estratégico de desenvolvimento municipal enquadra-se nos novos 

paradigmas do planeamento local através do reconhecimento da insuficiência do planeamento convencional dar respostas às exigências da contemporaneidade nomeadamente no que 

respeita a: 

 

1. Abertura e democratização das sociedades, reclamando uma maior participação dos cidadãos e das suas organizações no processo de planeamento e uma maior transparência no 

governo e na gestão do território (FF) 

2. A impossibilidade das autarquias ocorrerem, por falta de meios financeiros, técnicos e logísticos, a todos os aspetos que decorrem dos processos de desenvolvimento, tanto públicos 

como privados; 

3. Incremento do ritmo, da amplitude e da incerteza das mudanças tecnológicas, geopolíticas, económicas e culturais; 

4. Reforço da concorrência entre empresas e territórios em virtude da internacionalização e da globalização económica e comunicacional; 

5. Crescente complexificação dos mercados das grandes organizações e dos fenómenos sociopolíticos; 

6. Incerteza do período de crise que atravessam vários países europeus entre os quais Portugal; 

 

Todos estes aspetos estão entre aqueles que vieram revelar as insuficiências do planeamento tradicional. Com efeito o planeamento territorial convencional ocupa-se fundamentalmente dos 

elementos físicos – uso do solo, Infraestruturas e equipamentos – enquanto o planeamento estratégico visa definir e realizar um projeto de município ou de cidade, reforçando a 

competitividade e melhorando a qualidade de vida. 

 

Este documento estratégico é igualmente um projeto de futuro nas múltiplas vertentes do desenvolvimento uma vez que unifica diagnósticos, coordena atuações públicas e privadas e 

estabelece um quadro ou processo coerente de mobilização e cooperação dos atores sociais que interagem no território. 

 

Para que fique claro quanto aos resultados esperados para a elaboração do presente documento. A estratégia não é um sistema normativa, nem um programa. È um projeto de futuro para 

um município e, na sua fase propositiva, apresenta-se como um verdadeiro “contrato” de gestão entre atores políticos, económicos e sociais para o progresso desse território. 
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Contudo que fique claro que o planeamento territorial e o planeamento estratégico não se 

excluem. Eles são complementares. O Planeamento estratégico, sendo embora de 

natureza diferente, carece do planeamento urbanístico e territorial para a concretização das 

ações de natureza espacial, que são sempre predominantes na qualificação e no reforço da 

competitividade das cidades e do território. 

 

Daqui se infere que o caminho é paralelo e o percurso das suas elaborações se constitui 

como um processo de permanente adequação entre os desígnios que se pretendem e a 

adaptação dos lugares físicos onde ocorrem as mudanças. 

 

Este trabalho, no contexto legislativo português em matéria do ordenamento do território é 

particularmente difícil na medida em que todo o edifico legal do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial é extremamente rígido e as alterações, em sede de 

planos consignados neste diplomas, são difíceis de executar uma vez que impõe um 

número muito elevado de entidades a consultar e um tempo de resposta que não se 

adequa ao tempo dos agentes privados ligados ao investimento atuarem. 

 

Planeamento convencional Planeamento Estratégico 

Sectorial Global e integrado 

Normativo e regulador Processual e operacional 

Físico Diversas vertentes 

Extrapolação de tendências Prospetivo 

Tecnocrático Participativo 

Orientado pela oferta Orientado pela procura 

Rígido Flexível 

 
   
    
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(adaptado de Fonseca Ferreira, 2005) 
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IV.  PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: PARA UMA METODOLOGIA INEQ UÍVOCA, RECOMENDAÇÕES DE LEITURA  

 
Pode-se caracterizar o planeamento estratégico como a técnica que avalia os potenciais de desenvolvimento, tanto endógenos como exógenos, aponta caminhos de ações que devem ter 

efeitos multiplicadores sobre os processos de desenvolvimento, hierarquiza prioridades e sugere as ações-chave para os próximos anos. Deve também deixar fatores de monitorização para 

que a avaliação exante possa ser realizada e permita a reinterpretação das medidas propostas. 

 

Neste sentido deve definir as âncoras que o território possui. Estas âncoras são pontos de amarração para os processos de desenvolvimento que lhe estão subjacentes e que mais adiante 

se referirão. 

 

No que respeita aos documentos estratégicos para os Planos Diretores Municipais deve-se já referir, para que não hajam surpresas no método e modelo da sua apresentação final, que 

estes documentos, não dispensando as bases e referências teórico-conceptuais, são pois excelência, uma metodologia de ação processual e adaptativa, pelo que a experimentação é ainda 

o melhor caminho para a concretização desta peça técnica do plano. 

 

Este modelo cria por vezes um certo mal-estar nos organismos públicos, autarquias incluídas, junto dos seus técnicos, que, na generalidade dos casos, em contexto de visão tecnocrática, 

são mais ágeis com processos fechadas, de entregas formais e verificação de listas integrantes em cadernos de encargos de leituras rígidas e anacrónicas. 

 

Por isso, umas das ações mais estruturantes de um documento estratégico em sede autárquica de desenvolvimento de planos é a de introduzir uma cultura de abertura que ultrapasse a 

ideia de “Plano-Box” (plano-caixa ou caixa fechada com o plano no interior), para a partilha, entre todos, de dinâmicas abertas de “Plano-Built” (construção partilhada do plano). 

 

Do mesmo modo a dimensão estratégica do município não pode ser uma peça técnica em exclusivo, antes e talvez mais importante, um documento de forte caracter político, e envolvendo 

os setores da sociedade civil, para o desenvolvimento local. È assim um processo de intervenção e interação política, cultural e social. 

 

Deve assim a autarquia designar quais os Departamentos do município que deverão ser ouvidos em matéria da definição estratégica e apontar as sessões de trabalha que entenda por 

necessárias sem prejuízo do parecer das equipas técnicas do PDM. 
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V. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: 7 PASSOS PARA O MÉTODO   

 

A construção do Documento estratégico de referência deve engloba várias vertentes, em que apenas algumas etapas foram cumpridas: 

 

1. Caracterização e diagnóstico dos principais setores de atividade, com incidência sobre o território. Assim se aproveita todo o trabalho já realizado em fase de Caraterização e 

diagnóstico para o Plano Diretor Municipal. 

2. Recolha e análise de referências bibliográficas publicadas sobre o desenvolvimento estratégico e história do município; 

3. Análise dos documentos técnicos fornecidos pela autarquia com particular incidência sobre as figuras de planeamento e produção técnica estratégica. Aqui com particular realce para o 

Plano Estratégico do Eixo Leiria-Marinha Grande elaborado no âmbito do Programa PROSIURB; 

4. Análise dos documentos municipais sobre o Plano de Atividades e Orçamento devidamente aprovados; 

5. Análise das candidaturas ao Quadro de Referencia Nacional Estratégico em implementação, em fase de análise superior ou em preparação; 

6. Sessão de Trabalho com os eleitos locais sobre a matéria do desenvolvimento municipal, nomeadamente com Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Leiria e Ex.mo Vereador do 

Pelouro do Urbanismo e Planeamento. Importa no entanto saber se é entendimento da CM a auscultação de Vereadores com outros pelouros que, de forma direta ou indireta, poderão 

ter algo a acrescentar aos vetores de desenvolvimento a preconizar para o Municipio; 

7. Sessões de trabalho com os principais atores do desenvolvimento local e regional, devendo a autarquia definir quais aqueles que considera fundamentais para o correto 

desenvolvimento do processo. Foram já ouvidos ou preveem-se: 

 

a. Instituto Politécnico de Leiria – IPL; 

b. Núcleo Empresarial da Região de Leiria – NERLEI; 

c. Associação de Desenvolvimento de Leiria; 

d. Pólo Turístico Leiria-Fátima; 

e. Associação de Regantes; 

f. Presidente da Câmara Municipal, vice-presidente da Câmara Municipal, vereadores dos pelouros do planeamento e ordenamento do território; ambiente, limpeza pública e resíduos 

sólidos urbanos e Educação e Chefe de Divisão da cultura e património cultural. 

 
 
São inúmeras as virtudes da metodologia agora apontada, nomeadamente porque permite integrar as seguintes qualidades: 

 

7 Virtudes  deste método: 

 

1. Integração: contempla dois modos de integração 

a. Sectorial: incorporando as vertentes económica, social, cultural, urbanística e ambiental; 
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b. Politica: auscultando os agentes e atores intervenientes, construindo sínteses das suas ambições e projetos de trabalho e pontes entre estes por forma a retirar efeitos multiplicadores 
das ações de cada um. 
 

2. Flexibilidade: Construiu-se o primeiro documento (fase 1) e o mesmo se procurará fazer nas fases seguintes, de forma a se constituir como permanente construção, daí resultando uma 

fácil adaptabilidade á evolução dos contextos de elaboração do Plano Diretor Municipal; 

 

3. Seletividade: Seleciona as ações indutoras de mudança, identificando, com clareza as ações âncora, centrando-se no nas medidas e ações que proporcionem processos de efeitos 

multiplicadores. Esta qualidade do documento é tanto mais importante quanto a escassez de recurso pela qual o país está a atravessar; 

 
4. Participação: Cria a base primeira para um debate balizado em eixos estruturantes, induzindo um processo de diálogo, persuasão, concertação e contratualização. Agiliza e fomenta um 

processo continuo de sessões de trabalho com os atores do desenvolvimento local e regional; 

 
5. Prospetiva: Torna claro que o planeamento estratégico não é uma técnica de construção de modelos, mas um processo de prospetiva, oportunidades e ameaças. Analisa os fatores e 

os atores, indica os objetivos desejáveis e viáveis e explicita os objetivos, as estratégias, as ações e os recursos para atingir esses objetivos; 

 
6. Continuidade: Cada documento deve ser entendido como o princípio de trabalho e não como o culminar de um processo de trabalho anterior, pelo que impõe continuidade e a estimula. 

 
7. Monitorização: O documento, pelo seu conteúdo essência estar descrito em fichas de intervenção, é de leitura rápida e fácil compreensão, bem como facilita o utilizador no processo de 

monitorização, revisão e assunção de novos vetores e ações que, oportunamente, possa surgir. 

 
Revela-se porém como essencial a visão sistémica dos conteúdos deste documento muito em particular a necessidade de monitorização constante quer ao nível da análise de resultados 

face aos objetivos traçados, quer quanto á manutenção da oportunidade e ao momento da sua execução. 

 

Somos assim presentes a um mosaico de interligações que, pela sua complexidade, apresenta dificuldades a 7 níveis:  

 

1. Excesso de focalização em certos resultados impede a observação de outros;  

2. O tempo e os ciclos políticos não são simultâneos com a implementação das propostas;  

3. A morosidade de implementação faz desistir alguns agentes e pode induzir “anticorpos”;  

4. O desconhecimento da gestão específica de projetos estratégicos pode empurrar o quadro das intervenções para a prateleira dos planos convencionais;  

5. A ausência de um gestor de implementação de projetos estratégicos introduz amadorismo indesejável no processo;  

6. Perfil do gestor de processo pode não ser o adequado para estimular os atores a intervirem, pois tem de assumir a figura de animador; 

7. A falta de persistência na tentativa de encontrar consensos de atuação pode resultar na criação de tensões bloqueadoras do processo. 
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VI. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO: LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO 

 
Uma liderança política forte é essencial para o sucesso de todo o processo de planeamento e muito em particular para o estratégico, porque, como já se referiu de forma pormenorizada, o 

planeamento estratégico não é meramente um processo técnico, mas de interação política, social e cultural. 

 

Para que tudo se possa processar de forma assertiva deve-se ter em conta o processo de liderança, normalmente a cargo dos presidentes das Câmaras Municipais. Analisando as 

experiencias de reflexão e planeamento estratégico de diversas cidades europeias, Jordi Boja e Manuel Castells, salientaram: «Dificilmente se pode dar uma resposta positiva se não existe 

uma liderança personalizada. Em muitos casos, a figura dos presidentes de Câmara é decisiva. Foi o caso de Lisboa com Jorge Sampaio e Barcelona com Maragall». 

 

Por contraponto, os mesmos autores referem que o fracasso das experiências de reflexão estratégica em diversas cidades italianas, em Sevilha (1992) e Madrid, de deve à fraqueza dos 

respetivos governos locais e à ausência de lideranças afirmativas.  

 

Os modos de liderança fortes fazem com que permanece a ordem do princípio ao fim da reflexão e do debate sobre os eixos estratégicos e até, em situações onde o consenso não seja de 

todo possível, existir um assumir de responsabilidades nas opções do órgão mais representativo dos munícipes que é a Câmara Municipal e o seu presidente e vereadores. 

 

A necessária democratização do debate é condição indispensável para uma maior consciência da sociedade civil nas intervenções que se proporão, dado que, como se referiu, nem todas da 

exclusiva responsabilidade da autarquia.  

 

Do mesmo modo com a fragmentação e diversidade os interesses e motivações em presença por parte dos principais atores do desenvolvimento local, leva a que só os projetos e ações em 

que os agentes se reconheçam tenham garantia de viabilização futura. A participação constitui assim um meio para aferir da viabilidade das propostas e dos projetos e a sua adequação às 

realidades urbanas, económicas e sociais, garantindo a sua eficácia. 

 

Com a devida mobilização da comunidade e dos atores do desenvolvimento pela Câmara Municipal o debate torna-se profícuo e sai reforçada a exequibilidade de concretização das ações e 

projetos propostos. 

 

Deve-se, de todo o modo, distinguir dois modelos de participação aos quais estão associados alguns equívocos que importa desde já esclarecer entre “Participação Pública” e “Participação 

do Público”. A participação pública pode e deve atender às organizações representativas dos setores abordados como associações de empresários, de comerciantes, de cidadãos com 

interesses específicos entre outros e é aquela que deve ser trabalhar desde o início. Outra coisa é a participação dos cidadãos de forma individual que pode ser feita através de canais 

tecnológicos de comunicação, sugerindo-se, desde já que o site da Câmara Municipal possa solicitar, estimular e integrar a participação dos cidadãos em nome individual, sem prejuízo da 

realização de Fóruns de debate onde a participação é aberta a todo o tipo de opinião pública. 
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VII.  IDEIAS PARA O FUTURO: HIPÓTESES DE AFIRMAÇÃO  

 
LEIRIA: É O MOMENTO  
IDEIAS PARA O FUTURO: HIPÓTESES DE AFIRMAÇÃO  
OBJETIVO GLOBAL: AFIRMAR DEFINITIVAMENTE A CENTRALI DADE DE LEIRIA 
 
 
Leira tarda, na contemporaneidade, a assumir um papel central no imaginário das cidades e dos municípios portugueses. O dinamismo económico, que lhe é reconhecido, não tem sido 

acompanhado com as infraestruturas para a qualificação das atividades económicas. 

 
 
1. Reduzidas dinâmicas de planeamento do território e d e implementação de medidas: É o momento quantidade a equivaler a qualidade 

Por um lado a ausência de revisão do PDM por forma a responder com mais assertividade ás eventuais necessidades de qualificação das localizações industriais, nomeadamente a tentativa 

continuada e persistência de deslocação para Zonas Empresariais e Industriais devidamente infraestruturas, quer urbanisticamente, quer de estruturas de apoio. 

 

A óbvia necessidade de aprovação de um Plano de Urbanização para a Cidade de Leira, no conceito de “Cidade Alargada” por forma a dar coerência e sistemas de continuidade a uma 

cidade que, com exceção do seu centro, apresenta um caráter descontinuo e fragmentado, com claras repercussões na sua imagem e legibilidade. 

 

Por fim a ausência dos estudos urbanísticos ao jeito “Alinhamento e cérceas”, em particular nas estradas nacionais (com negociação obrigatória com as entidades de tutela) e muito 

particularmente nas estradas municipais que apresentam uma ocupação linear mista de habitações, industria e armazenagem, criou uma imagem urbanisticamente desqualificada que retira 

todo o imaginário desenvolvimentista que Leiria sempre apresentou. 

 
 

2. O Município em que (quase) tudo é ao lado: É o mome nto de assumir a centralidade, a bem da região  

Para além dos serviços inerentes ao facto de ser capital de distrito que, por norma, sempre se localizam nestas cidades e o facto de ter sido instalado o Instituto Politécnico de Leiria, pouco 

mais existiu em matéria de serviços centrais. 

 

Com efeito, ao contrário, de outras cidades da região centro como Aveiro (Economia e Turismo), Viseu (Saúde) e Castelo Branco (agricultura) que tiveram a afirmação política motivadora de 

descentralização de Direções Regionais da administração central de Coimbra para as suas cidades e municípios, Leiria não se conseguiu afirmar neste particular. 

 

Do mesmo modo Leiria partilha com a Guarda a inexistência de Universidade, sem prejuízo pelas dinâmicas e o prestígio que o Instituto Politécnico de Leiria possui, tendo, do mesmo modo 

Aveiro, Coimbra, Viseu e Covilhã esta tipologia de estabelecimentos de ensino. 

No que respeita a infraestruturas de apoio e incremento das atividades económicas do setor secundário a sua inexistência é extremamente prejudicial para a imagem de Leiria enquanto 

principal polo de desenvolvimento local. Estão neste caso a falta de um Parque de Exposições e Centro de Negócios, infraestruturas mínimas para a complementaridade da atividade 

industrial e de serviços. 
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Do mesmo modo o desenvolvimento industrial deve ser alicerçado em inovação. Esta impõe investigação. Porém o Centro de investigação ligado ao vidro e aos moldes não se encontra no 

concelho, mas na Marinha Grande (Centimfe - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes). Se por um lado se deve a uma maior proximidade geográfica com a produção, por outro, na maior 

parte das vezes, a centralidade das capitais de distrito clama por essas localizações. 

 

Na componente do turismo a lateralização também é por mais evidente. Com efeito Leiria não tem sabido captar a importância turística do turismo religioso e cultural de Fátima nem 

aproveitado o potencial turístico que possui, nomeadamente da sua praia (produto: Sol e Mar), Termas de Monte Real (produto: termal, que está de novo a surgir como Lazer e ócio) e 

Castelo e Centro Histórico (produto: touring cultural).  

 

A falta de serviços municipais com especialização em turismo tem deixado, em exclusivo, nas mãos da Região de Turismo (agora Pólo) todo o processo de desenvolvimento e com isso 

Leiria tem perdido afirmação nesse setor face a Ourém/Fátima e ao desenvolvimento extremamente competitivo da Região de Turismo do Oeste. 

 

Justamente na componente cultural em que a riqueza patrimonial, desde o tempo medievo até á arquitetura Arte-Nova, é um dos expoentes maiores de Leiria, todo o protagonismo tem ido 

para o Património da Humanidade da UNESCO que existe nas proximidades. 

 

Recuperar a função central da cidade e do município de Leiria no contexto regional, como é natural de uma capital de distrito, é o primeiro dos grandes desígnios da estratégia para Leiria 

que se propõe 

 
 
3. Existência de infraestruturas de relevo nacional su baproveitadas: É o momento de as colocar ao serviço  de Leiria  

São múltiplas as possibilidades de Leiria assumir-se de novo como o polo politica e económico central da região. A partir da reconceptualização do aeródromo para uso civil, reformulação de 

usos em PDM nas áreas junto aos nós dos excelentes acessos viários que possui, maior relação com o IPL para realização de congressos científicos e do conhecimento e apostar, de forma 

sólida no desenvolvimento turístico a partir dos fatores endógenos que possui, Leira retomará a centralidade importante para o município mas também para toda a região. 

 

Desde logo a transferência ou compatibilização entre a utilização da aeronáutica militar com a civil abre um campo de múltiplas possibilidades de desenvolvimento local e regional e 

transporta o município de Leiria para o centro daquela que poderia ser a maior e mais útil infraestrutura para negócios e turismo de toda a Região Centro de Portugal. 

 

Leiria tem um conjunto de eixos viários nacionais de elevada relevância no sistema de mobilidade de Portugal como são exemplo a A1 e a A8. Porém se não se tiver em conta os modos 

como estas infraestruturas podem beneficiar os locais em que se inserem, mais não são do que meros tuneis de deslocação. Assim há que aproveitar os nós para referenciar, 

territorialmente, áreas de atividades económicas que assim terão fortes vantagens competitivas. 

 

Apostar na Ciência e no Conhecimento, em parcerias com o IPL, poderá constituir um dos desígnios próximos das dinâmicas a implementar. Além de criar um ambiente favorável a Leiria 

como centro de conhecimento e ciência, aproveitando o prestigio que possui o Instituto Politécnico e criando uma imagem de prestigio em contexto das cidades e municípios portugueses. 
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Por último e sem prejuízo do que a autarquia superiormente entenda por bem aportar a esta reflexão, o turismo é um objetivo nacional que representa já 16% do PIB nacional e é um setor 

em contínuo crescimento. Leiria tem condições excecionais para aproveitamento turístico. 

 

Com efeito Leiria possui vários dos produtos e subprodutos que o Plano Estratégico Nacional de Turismo, PENT, define para a região centro. Sol e Mar, Saúde e Lazer, Touring Cultural e 

Paisagístico são alguns desses produtos.  

 

Leiria tem de criar uma ideia forte para o turismo que atraia parte do grande número de turistas que visita a sua sub-região apostando em perfis de visitantes que criam mais-valias para a 

económica local. Daqui sobressai o Património Cultural tendo como referencial maior o Castelo de Leiria e toda a história de D. Diniz, um dos mais importantes monarcas da história de 

Portugal. 

 

Do mesmo modo o Centro Histórico da cidade, a Arte-Nova e a realização de eventos alusivos, entre outros de ordem geral, poderão fazer renascer a cidade de Leiria para o mapa turístico 

português de visita obrigatória. 

 

As Termas, a Praia, o Litoral Atlântico, as matas nacionais de Urso e de Pedrogão, o património edificado e arqueológico, são fatores suficientemente apelativos para a visita de quem se 

dirige á região. Urge porém a necessidade de organizar municipalmente o setor do turismo, criar uma estratégia a curto, médio e longo prazo e iniciar a abertura de canais de visibilidade e 

comunicação com agentes profissionais do setor, sejam operadores ou agencias. Criando estas dinâmicas o investimento turístico na qualificação das estruturas de alojamento e receção, 

nacional ou estrangeiro, surge de imediato. 
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VIII.  MATRIZ DO PLANO  

 
A construção de uma matriz, e esta é necessariamente provisória por falta da inserção dos elementos a virem a ser considerados em sede de análise da Câmara Municipal deve ser 

entendida como evolutiva. 

 

Esta deve ter três a quatro ideias força para que não haja o perigo da sua fragmentação, nem a tentação de as considerar estanques e dessa forma se perder o caracter integrador deste 

documento estratégico. 

 

Assim e em referência ao objetivo global referido anteriormente apontam-se 3 ideias chave para o futuro de Leiria: 

 

1. Leiria Centro Geoestratégico de Portugal, potenciando a localização central no país e rentabilizando as infraestruturas existentes no concelho para potenciar fatores de desenvolvimento 

local e regional; 

 

2.  Leiria Município Aberto, procura inscrever parâmetros de sociabilidade, urbanidade e qualidade ambiental capaz de atrair residentes, sobretudo qualificados.  

 

3. Leiria da História e do Futuro valoriza a história como forma de cativar o futuro antecipando-o. A partir da ciência e do conhecimento procura-se potenciar a empregabilidade nos diversos 

setores de atividade que Leiria possui e terá de incrementar. 

 
Não poderíamos deixar de falar da matéria da governância do sistema, não obstante já havermos referido, com pormenor, a importância da sua liderança. A experiência igualmente tem 

mostrado a importância da criação de Fóruns de debate, sejam generalistas, sejam temáticos. Do mesmo modo a existência de um Fórum Permanente, á imagem dos anteriores Gabinetes 

de Cidade, integrando as principais forças vivas do concelho, pode constituir-se uma plataforma útil para a corresponsabilização das ações. Deixa-se a proposta á consideração superior. 

 

Os conteúdos da matriz que ora se apresenta estão nas fichas que lhe estão subsequentes, aguardando assim todas as formas de debate e inclusão de conteúdos que daí advirão. 
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LEIRIA: É O MOMENTO 

1. 
 

LEIRIA CENTRO 
GEOESTRATEGICO DE 

PORTUGAL 

2. 
 

LEIRIA MUNICÍPIO ABERTO 

3. 
 

LEIRIA DA HISTÓRIA E DO 
FUTURO 

    
ESTRATEGIA A. Aproveitar a 
geografia física e administrativa 
 
ESTRATEGIA B. Redefinir a 
infraestrutura aeronáutica para o 
serviço do País a partir de Leiria 
 
ESTRATEGIA C. Aproveitar o 
sistema de acessibilidades e 
transportes 

    
ESTRATEGIA A. Leiria amigável e 
atrativa 
 
ESTRATEGIA B. Leiria cosmopolita, 
turística e cultural 
 
 

 

ESTRATEGIA A. Ciência e 
Conhecimento 
 
ESTRATEGIA B. Emprego 
 
ESTRATEGIA C. Municipio 
Plurissectorial 
 
ESTRATEGIA D. Sustentabilidade e 
Ambiente 
 
ESTRATEGIA E. Urbanidade 
 
ESTRATEGIA F. Relações Estruturais 



      
I - Quadro Estratégico Municipal: Hipóteses de Atuação    

 
    

Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura                     Câmara Municipal de Leiria   19 

Plano Diretor Municipal
Leiria

1. LEIRIA CENTRO GEOESTRATÉGICO DE PORTUGAL  

E s t r a t é g i a  A .  Ap ro v e i t a r  a  g e o g r a f i a  f í s i c a  e  a dm i n i s t r a t i v a  
 

A.1. Aproveitar a localização central no País 
 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Beneficiar do posicionamento geoestratégico que Leiria ocupa, a 
nível regional com os polos de Coimbra, Aveiro e Figueira da Foz e a 
nível nacional com as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. 

 

 
 
 

  

 

 

Objetivos   � Estimular o desenvolvimento socioeconómico. 

    

Ações  � Bom nível de serviço rodoviário onde se destacam a A1, A8/A17, 
que atravessam o Município, o IC36 a sul, fazendo ligação da 
A8/A17 e à A1, o IC2, que atravessa a cidade e que se estende 
como A19 para sul, e o IC8, a norte do Município. Estas vias 
garantem boas condições de escoamento de tráfego e o que 
garante uma eficiente conexão entre o Município e o exterior. 

� Assim como a EN109, a EN242 e a EN113, itinerários que 
facilitam a mobilidade intrarregional. 

� A Linha do Oeste, que permite a ligação direta à região de Leiria, 
desde a Figueira da Foz a toda a zona Oeste do país, assim 
como à Linha do Norte, que estabelece ligação aos principais 
aglomerados urbanos do País, e ao ramal da Figueira da Foz, 
que permite acesso direto ao porto da Figueira da Foz, como 
alternativa de transporte. 

 

 Sistema urbano e Acessibilidades em Portugal Continental 
Fonte: SIG, PNOT,2006 

Leiria 
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E s t r a t é g i a  A .  A p r o v e i t a r  a  g e o g r a f i a  f í s i c a  e  a dm i n i s t r a t i v a  
 

A.2.  Aproveitar as funções centrais de Capital de Distrito 
 

 

Linha de Desenvolvimento  Reforçar o papel da cidade de Leiria na rede urbana do País, em 
particular na Região Centro e Litoral. 

Afirmar a cidade de Leiria como capital de distrito e centro de 
decisão. 

Promover o crescimento e a consolidação das suas funções centrais. 

 

   

 

Objetivos  � Assumir a posição privilegiada de Leiria na Região Centro e 
Litoral Português – eixo entre as áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto. 

� Cidade de Leiria como principal agente na captação de 
investimento e desenvolvimento para Leiria e Região. 

    

Ações  � Reforçar o papel de cidade capital de distrito através da melhoria 
das condições de acessibilidade do concelho e sua relação com 
o exterior. 

� Desenvolver os setores do comércio, serviços, ensino, formação 
profissional e atividades culturais, como reforço da identidade 
urbana de Leiria. 

� Disponibilizar solo urbanizado e solo urbanizável para a 
localização de equipamentos e atividades económicas. 

� Apostar no interface multimodal, nomeadamente com o eixo 
ferroviário da linha do oeste. 

� Reforçar o seu papel de capital de distrito assegurando a fixação 
dos principais serviços do Estado. 
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E s t r a t é g i a  B .  R e d e f i n i r  a  i n f r a e s t r u t u r a  a e r o n á u t i c a  p a r a  o  s e r v i ç o  d o  P a í s  a  p a r t i r  d e  L e i r i a  
 

B.1. Utilizar a Base Aérea n.º 5 para a aeronáutica civil 
 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Leiria como centro regional de mobilidade aérea. 

Leiria como área de interface de modo de viagem. 

Leiria no sistema internacional aeroportuário. 

Reforço da competitividade local e regional. 

Incremento do Turismo e de Negócios. 

 

 

   

 

 

 
Objetivos  � Criar um aeroporto internacional na região centro através da 

abertura da Base Aérea n.º 5 (Monte Real) a voos civis. 

 

    

Ações  � Intervir junto de operadores estimulando a utilização deste local. 

� Estimular agentes nacionais a parcerias com operadores 
realizando “packs” de visitas e negócios. 

 

 

BASE ÁEREA N.º5  
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E s t r a t é g i a  C .  Ap ro v e i t a r  o  s i s t ema  d e  a c e s s i b i l i d a d e s  e  t r a n spo r t e s  
 

C.1. Aproveitar os nós das autoestradas como ‘hubs’ do desenvolvimento económico 
 

 

Linha de Desenvolvimento  Dar enfâse aos nós viários, existentes e em estudo, nó barracão / 
Meirinhas (Pombal), como “hubs” de desenvolvimento.  

Valorizar Leiria no novo quadro de acessibilidades resultante dos 
investimentos de construção, melhoramento e conclusão de 
infraestruturas rodoviárias. 

 

   

 

 

 
Objetivos   

� Apostar na intermunicipalidade / contiguidade dos Espaços de 
Atividades Económicas com os municípios confinantes (Pombal, 
Ourém, Batalha e Marinha Grande), assente nas acessibilidades 
presentes, afirmando Leiria enquanto município de forte poder 
de atração empresarial e demográfica como principal polo de 
desenvolvimento da Região.  
 

� Beneficiar do posicionamento geoestratégico e excelentes 
acessibilidades que Leiria ocupa, a nível regional e nacional, 
para captação de serviços e equipamentos de importância 
nacional. 
 

    

Ações  � Incentivar à localização do setor industrial justificado no 
excelente serviço rodoviário que o Municipio detém e 
relacionamento produtivo histórico com o subsistema Leiria - 
Marinha Grande/Pinhal Litoral, com um conjunto de autoestradas 
e nós que garantem o franco escoamento de tráfego assim como 
a eficiente conexão intrarregional e intermodal (Linha do Oeste). 

� Favorecer da intensidade das relações funcionais na Beira 
Litoral, em torno de Coimbra, Aveiro e Leiria/Marinha Grande, tal 
como refere o PROTC.  
 

� Enquadrar Leiria na continuidade de Aveiro e Coimbra, como 
maior polarização funcional de atividades de formação avançada 
e de I&D. 

 

Plano Rodoviário Nacional 2000 de Portugal Continental 
Fonte: IEP, 2004 
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E s t r a t é g i a  C .  A p r o v e i t a r  o  s i s t ema  d e  a c e s s i b i l i d a d e s  e  t r a n s po r t e s  
 

C.2.  Recuperar a Linha do Oeste para transporte de passageiros e de mercadorias 
 

 

 

Linha de Desenvolvimento  A Linha do Oeste consiste numa infraestrutura estratégica para a 
competitividade do Município e Região ao nível das acessibilidades, 
turismo, como plataforma sustentável que permite responder 
concorrencialmente com o modo rodoviário. 

 

  

   

 

 

Objetivos   � Promover a utilização do transporte ferroviário como meio de 
circulação de pessoas e mercadorias mais económico e 
ecológico reduzindo igualmente o número de sinistralidade 
rodoviária. 

 

    

Ações  � Incentivar a revitalização e modernização da Linha do Oeste 
pelo contributo que este confere às acessibilidades da região 
assim como projeto sustentável à competitividade do turismo. 

� Apostar na interface multimodal no âmbito das atividades 
económicas. 

 

 

 

 
 Caminho de ferro – Linha do Oeste 
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2. LEIRIA MUNICÍPIO ABERTO  

E s t r a t é g i a  A .  L e i r i a  am i g á v e l  e  a t r a t i v a  
 

A.1. Acessibilidades para Todos 
 

 

Linha de Desenvolvimento  Tornar a cidade amigável e qualificada para todas as gerações. 

Qualificar o espaço urbano a partir do conceito de mobilidade para 
todos. 

Cidade, município, equipamentos e serviços sem segregação 
geracional. 

A acessibilidade ao meio físico edificado, aos transportes e às 
tecnologias da informação e comunicação constitui condição 
indispensável para o exercício dos direitos de cidadania pelo que o 
Município de Leiria deverá colocar em prática os projetos e estudos 
no âmbito das acessibilidades desenvolvidos para o Município. 

 

 

   

 

 
Objetivos   � Assegurar a acessibilidade no espaço público e no meio 

edificado (PNPA, 2007). 

� Promover a acessibilidade nos transportes (PNPA, 2007). 

    

Ações  � Identificar e reduzir os pontos de conflito para a promoção da 
acessibilidade. 

� Implementar o Plano Municipal de Acessibilidades e Plano de 
Acessibilidades da Cidade de acordo com a candidatura ao 
POPH. 

� Sensibilizar a comunidade para o benefício e responsabilidade 
da promoção da acessibilidade e formar e informar sobre os 
direitos previstos na legislação e formas de promover a 
acessibilidade. 

 

Exemplo de Pontevedra 
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Fonte: ParqueExpo, 2012 

 

E s t r a t é g i a  A .  L e i r i a  am i g á v e l  e  a t r a t i v a  
 

A.2. Ampliar a qualificação iniciada no Programa Polis 
 

 

 

Linha de Desenvolvimento  A intervenção integrada de requalificação urbana e de valorização 
ambiental, com o objetivo máximo da valorização das margens do rio 
Lis e sua integração na vivência de Leiria, como a requalificação da 
zona consolidada da cidade e de espaços de transição entre o centro 
histórico e a franja periurbana. 

 

   

 

 

 
Objetivos  � Promover a fruição e valorização dos locais, espaços verdes e 

espaço público, revitalizados e requalificados no âmbito da 
intervenção POLIS. 

� Promover a multifuncionalidade da cidade de Leiria. 

    

Ações  � Procura por maior envolvimentos dos cidadãos locais no 
processo de planeamento assim como maior sensibilização para 
as mais-valias da intervenção Polis. 

� Procura pela consciencialização da população da importância da 
melhoria do ambiente urbano como aumento da atratividade da 
cidade de Leiria e melhoria da qualidade de vida. 

� Sensibilizar para a diminuição do tráfego automóvel no interior 
da cidade de Leiria através da continuidade das áreas pedonais 
criadas no âmbito do POLIS. 

 

 

 



      
I - Quadro Estratégico Municipal: Hipóteses de Atuação    

 
    

Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura                     Câmara Municipal de Leiria   26 

Plano Diretor Municipal
Leiria

E s t r a t é g i a  B .  L e i r i a  C o smopo l i t a ,  T u r í s t i c a  e  C u l t u r a l  
 

B.1. Investimento Turístico e Cultural 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Beneficiar do património paisagístico e ambiental existente, com as 
matas nacionais do Urso e Pedrogão, com os rios Lis e Lena, com a 
lagoa de Ervedeira e o Vale do Lapedo, com a praia de Pedrógão e 
com as termas de Monte Real e do património arquitetónico, com o 
Castelo de Leiria, a presença de Arte Nova e o legado cultural da 
presença judaica. Assim como da forte componente que a cultura 
detém no Municipio, através do Centro Cultural Mercado de 
Sant’Ana, Museu do Moinho de Papel e Museu da Imagem em 
Movimento, futuro museu a instalar no Convento de Santo Agostinho, 
o centro de interpretação do Abrigo do Lagar Velho - Lapedo, assim 
como o forte dinamismo das associações de âmbito cultural, das 
quais se destacam o Orfeão de Leiria, a SAMP, as diversas 
Filarmónicas, o Te-ato, o Nariz, entre outras. 

 

   

Objetivos  � Promover turisticamente os recursos patrimoniais, culturais e 
paisagísticos que o Município oferece no país e no estrangeiro. 

    

Ações  � Constituir / organizar rotas integradas e temáticas, com objetivo 
de aproveitar e potenciar locais únicos de Leiria e enriquecer a 
experiência de quem os visita. 

� Integrar / alargar as rotas e roteiros turísticos existentes 
inseridos na Região ao Município, associados aos polos culturais 
e religiosos, constituintes de bens de alavancagem pela sua 
capacidade de atração. 

� Registar e homologar os percursos pedestres e de natureza não 
classificados existentes no Município. 

� Efetuar um programa turístico para a Região, que considere as 
áreas e interesse dos municípios, através da criação de centros 
de informação turística dispersos e maior investimento na 
promoção / Publicidade da Região. 

� Alargar o número de museus na Rede Portuguesa de Museus, a 
par do Museu Escolar de Marrazes e so M|I|mo. 

 

Castelo de Leiria 

Agromuseu Municipal D. Julinha 

M | i | mo  

Moinho de Papel 
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E s t r a t é g i a  B .  L e i r i a  C o smopo l i t a ,  T u r í s t i c a  e  C u l t u r a l  
 

B.2. Qualificação Urbana da Praia de Pedrógão  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Valorizar e qualificar a Praia do Pedrógão considerada estratégica ao 
Município ambiental e turisticamente. 

Gerir a pressão urbana/turística na faixa litoral/orla costeira de forma 
a assegurar a exploração sustentável dos recursos naturais, a 
qualificação da paisagem e a adequada prevenção dos riscos. 

 

   

 
Objetivos   � Ordenar os usos e atividades na área limite do Plano de 

Urbanização de Pedrogão (UOPG) com objetivo de requalificar e 
valorizar a única praia marítima do Município. 

� Promover uma oferta turística de qualidade de forma atrair 
turistas de segmento médio-alto. 

� Proporcionar o correto ordenamento de um território cuja 
vocação imediata é a de estância balnear. 

    

Ações  � Reforçar e melhorar as infraestruturas e equipamentos de apoio 
à praia que comportem ao turismo balnear qualidade. 

�  Desenvolver maior número de atividades paralelas. 

� Instalar empreendimentos turísticos e áreas de recreio e lazer 
vocacionadas para o turismo de excelência a sul do aglomerado 
de Pedrógão, no qual os empreendimentos turísticos deverão 
compatibilizar-se e tirar partido das áreas ambientalmente 
sensíveis onde se localizam. 

� Assegurar a defesa e conservação da natureza através da 
proteção dos ecossistemas naturais e exploração sustentável 
dos recursos. 

� Apostar na envolvente à Praia do Pedrogão como as matas 
nacionais do Urso e/ou de Pedrogão como estímulo à diminuição 
das taxas de sazonalidade. 
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E s t r a t é g i a  B .  L e i r i a  C o smopo l i t a ,  T u r í s t i c a  e  C u l t u r a l  
 

B.3. Reforço do Polo de Turístico de Leiria - Fátima  
 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Promover o crescimento do número de turistas e dormidas na Região. 

Diversificar a oferta turística. 

Garantir redes de articulação com o Oeste e o Médio Tejo nas áreas do 
património e do turismo (Alcobaça - Batalha - Fátima - Tomar). 

Acrescentar valor às visitas religiosas, através do desenvolvimento de 
uma oferta integrada, nomeadamente através de complementariedades 
culturais, ambientais, paisagísticas e gastronómicas. 

 

  
 

Objetivos   � Desenvolver o turismo no Município e Região com base na 
qualificação e competitividade da oferta, assente na excelência 
ambiental / urbanística, na formação dos recursos humanos 
(reforço da qualidade de serviço) e na dinâmica / modernização 
empresarial e das entidades públicas. 

� Integrar redes turísticas existentes e criar roteiros complementares 
às mesmas. 

  
 
  

Ações  � Promover / Integrar o Município e Região como destino obrigatório 
aos turistas de lazer (City Break) que visitam Porto - Coimbra - 
Lisboa e a costa portuguesa. 

� Apostar nos fatores que podem diferenciar o Município / Região 
como Touring, Turismo da Natureza, Turismo Saúde e Bem-estar e 
Gastronomia local e Vinhos. 

� Assegurar animação local, em particular nas zonas turísticas. 

� Reforçar a sinalética e divulgação das atividades. 

� Realização de eventos, feiras e festas ‘obriguem’ o turista / visitante 
a permanecer um período mais alargado no Município. 

� Atuar no local da decisão da viagem assim como recorrer a 
operadores turisticos. 

� Criar uma estrutura autárquica para o turismo (técnica). 

 

Fonte: http://www.rt-leiriafatima.pt, 2012 
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E s t r a t é g i a  B .  L e i r i a  C o smopo l i t a ,  T u r í s t i c a  e  C u l t u r a l  
 

B.4. Criar formas de aproximação com o Património da Humanidade 
 

 

Linha de Desenvolvimento  Valorizar Leiria pela sua proximidade aos roteiros turísticos do 
Património Mundial, nomeadamente, Alcobaça - Mosteiro de 
Alcobaça / Batalha - Mosteiro da Batalha e Tomar - Convento de 
Cristo.  

 

   

 

 

 
Objetivos   � Articular as mais-valias do Município, a nível patrimonial e 

ambiental, com os conjuntos monumentais de maior importância 
histórica e arquitetónica. 

    

Ações  � Integrar e promover eventos e animação das redes de cidades 
como polos culturais. 

� Criar roteiros regionais a partir do conceito de Património da 
Humanidade. 

� Encontrar relações conceptuais entre o Património da 
Humanidade e o Castelo de Leiria e o Centro Histórico. 

 

 

Fonte: Roteiro Turístico Património Mundial, 2012 

LEIRIA 
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E s t r a t é g i a  B .  L e i r i a  C o smopo l i t a ,  T u r í s t i c a  e  C u l t u r a l  
 

B.5. Integração em Redes Internacionais como a Rota das Judiarias de Portugal 
 

 
Linha de Desenvolvimento  Integrar Redes nacionais e internacionais onde Leiria beneficie de 

visibilidade e efeitos multiplicadores da circulação de informação. 

Promoção turística. 

Promover a Rota do Judaico de forma a potenciar Leiria como 
destino prioritário para o Touring cultural. 

Estimular o aproveitamento do legado cultural da presença judaica 
em Portugal e em Leiria em particular. 

 

   

 

 

 
Objetivos  � Integração nos roteiros nacionais e internacionais. 

� Integração como membro da Rede Nacional das Judiarias. 

� Participar na candidatura conjunta da Rede a apoios estruturais. 

    

Ações  � Recuperação da Igreja da Santa Casa da Misericórdia, em 
particular dos vestígios da Sinagoga sobreposta. 

� Sinalização específica. 

� Requalificar o património judaico edificado. 

� Criação de eventos (feiras e exposições) associados à temática. 

� Integrar circuitos turísticos através de agências de viagens 
especializadas. 

 

Igreja da Mesericórdia de Leiria 
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E s t r a t é g i a  B .  L e i r i a  C o smopo l i t a ,  T u r í s t i c a  e  C u l t u r a l  
 

B.6. Desenvolvimento das Termas de Monte Real 

Linha de Desenvolvimento  Aumentar a competitividade do turismo de Saúde e Bem-estar no 
Município e Região para maior atração de novos turistas. 

Dinamizar as Termas de Monte Real como estratégia para a criação 
de riqueza e emprego. 

Potenciar uma oferta termal moderna baseada na qualidade e 
diversidade das águas termais. 

 

   
 Objetivos   � Aumentar as infraestruturas de qualidade, associadas à oferta 

hoteleira no Município e Região. 

� Beneficiar das potencialidades deste espaço (águas medicinais 
de qualidade) e projetar o seu atrativo turístico. 

� Associar ao Parque Termal, equipamentos de saúde e spa como 
desenvolvimento de níveis de diferenciação. 

� Sensibilizar a empresa que gere as Termas de Monte Real, 
enquanto beneficiário da Obra do AHVL, para um maior 
envolvimento na procura de soluções que reduzam o desgaste 
do sistema de drenagem do sub-bloco das Salgadas e dos 
excedentes de água de rega dos terrenos. 

    

Ações  � Intervir no setor turístico onde o mercado parece não querer 
funcionar de forma útil. 

� Participar em Feiras Turísticas, nacionais e internacionais. 

� Participar na Rede de Estancias Termais. 

� Sinalética vertical e maior divulgação das suas atividades. 

� Criar uma agenda de eventos adequados ao tema aquando do 
maior volume de estadia na estância termal. 

� Recorrer a operadores turísticos, nacionais e internacionais, de 
forma a cativar um maior número de turistas.   

� Quebrar a sazonalidade através dos canais de turismo sénior. 
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3. LEIRIA DA HISTÓRIA E DO FUTURO  

E s t r a t é g i a  A .   C i ê n c i a  e  C o nhe c ime n t o  
 

A.1.  Potenciar a permanência dos quadros do Instituto Politécnico de Leiria 
 

Linha de Desenvolvimento  Fomentar o desenvolvimento do ensino, ciência e inovação 
tecnológica integrado no eixo Aveiro – Coimbra – Leiria de forma a 
sustentar dinâmicas de competitividade e inovação territorial. 

Usufruir do desenvolvimento de competências e a seleção de 
quadros nos diversos domínios das atividades económica, 
tecnológica e científica como condição para a fixação de 
investimento em Leiria, estreitamente ligada ao crescimento do 
Instituto Politécnico de Leiria (IPL). 

 

   

 

 

 
Subobjetivos  � Aumentar o potencial de qualificação e de inovação do ponto de 

vista educacional, técnico e científico. 

� Fomentar o envolvimento ativo das empresas e instituições de 
interface (sinergias). 

    

Ações  � Formar cidadãos através da transferência do conhecimento, 
cultura, qualidade e inovação. 

� Criar parcerias com o IPL, nomeadamente no reforço das 
competências dos recursos humanos das empresas e 
organizações da envolvente empresarial, assim como a 
formação de quadros de apoio ao desenvolvimento das 
empresas e da economia da Região 

� Valorizar a inclusão, a cooperação, a responsabilidade, a 
criatividade e o espírito crítico e empreendedor. 
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E s t r a t é g i a  A .  C i ê n c i a  e  C o nh e c ime n t o  
 

A.2. Escola de negócios  
 

Linha de Desenvolvimento  Aumentar a produtividade e a competitividade empresarial. 

Qualificar a atividade empresarial, empresários locais e mão de obra 
técnica especializada. 

Promover e proporcionar contatos nacionais e internacionais e 
trabalho em rede. 

Estimular a inovação e as novas tecnologias.  

 

   

Objetivos  � Aposta na abertura de uma escola de negócios numa parceria do 
Núcleo Empresarial da Região de Leiria, NERLEI com o IPL, 
entre outros com objetivo de valorização pessoal e profissional 
dos recursos humanos das PME´s, através de uma formação 
qualificada e adaptada às necessidades reais do mercado, como 
vantagem competitiva e diferenciadora. 

 

Ações  � Fomentar a interação entre o meio académico e empresarial do 
Município e Região com a finalidade de responder às 
necessidades reais da mesma. 

� Aumentar o nível de qualificação dos recursos humanos da 
região. 

� Estimular o intercâmbio e junção da experiência e conhecimento 
desenvolvendo competências flexíveis e transversais. 

� Motivar o contínuo aperfeiçoamento das competências com 
objetivo de aumentar a performance empresarial e contribuir para 
o desenvolvimento organizacional e regional. 

� Oferecer crescimento profissional na área dos negócios assim 
como desenvolver estratégias de inovação. 
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E s t r a t é g i a  B .  Emp r e g o  
 

B.1. Atividades económicas 
 
Linha de Desenvolvimento  Afirmar estrategicamente Leiria como destino potencial para a 

localização das atividades industriais. 

Aumentar e valorizar a estrutura empresarial concelhia. 

Fomentar a investigação científica e tecnológica. 

Favorecer o reordenamento industrial. 

 

   

Objetivos  � Criar espaços de localização empresarial que contribuam para o 
reforço da estrutura policêntrica do sistema urbano e que 
promovam fatores potenciadores da inovação e do 
desenvolvimento tecnológico. 

� Consolidar os ‘clusters’ produtivos existentes, designadamente a 
fileira dos moldes / plásticos / componentes automóveis e a fileira 
dos minerais não metálicos (cimentos e cerâmicas). 

    

Ações  � Criar mecanismos de apoio ao desenvolvimento e consolidação 
de atividades económicas e de fomento ao empreendedorismo 
no Município. 

� Divulgar Sistemas de Incentivo e apoio aos empresários. 

� Consolidar as principais manchas industriais do Município e 
harmonizar a industrialização difusa existente com verdadeiros 
Parques Industriais de Negócios. 

� Apoiar as PME’s industriais e de serviços, particularmente 
aquelas que visam adotar novas tecnologias. 

� Apoiar iniciativas de instituições e indústrias de fomento da 
investigação científica e tecnológica. 

� Articular a real procura de recursos humanos do Municipio com a 
oferta educativa nos estabelecimentos de ensino: secundário, 
profissional e superior. 

 

Localização das Atividades Económicas no Município de Leiria (a cor roxa). 
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E s t r a t é g i a  B .  Emp r e g o  
 

B.2. Novas áreas empresariais  
 

Linha de Desenvolvimento  A dinâmica empresarial que se assiste em Leiria em conjunto com a 
sua capacidade de atracão de investimento para a região justifica o 
reforço de áreas disponíveis para a instalação de novas indústrias, 
como forma de reforçar o contributo de Leiria para o crescimento e 
desenvolvimento económico do País assim como forma de 
promover, de forma integrada, o desenvolvimento económico 
sustentado da região. 

As novas acessibilidades (vias e nós de ligação) vieram introduzir 
oportunidades únicas para as atividades económicas e 
desenvolvimento do município de Leiria e municípios limítrofes, 
reforçadas decisivamente pelas redes de acessos. 

 

 

 

 

 

   
 
 Objetivos  � Desenvolver novas zonas industriais de condições de referência 

no suporte competitivo às empresas. 

� Constituir áreas destinadas à ocupação industrial, 
essencialmente junto dos nós de acesso, como áreas de 
excelência para a localização de áreas empresariais estratégicas 
enquadradas na contiguidade de zonas industriais dos 
municípios limítrofes (Pombal, Ourém, Batalha e Marinha 
Grande).  

� Criar incubadora de empreendedorismo. 

    

Ações  � Contribuir para o melhor acolhimento do tecido empresarial do 
Município, constituído por PME´s. 

� Estimular a fixação de novas empresas e serviços no Município 
através da criação de Parques Empresariais que apostem em 
fatores de diferenciação, como a qualidade e a inovação. 

� Criar novos espaços vocacionados para a implementação de 
indústrias, com objetivo de qualificar o meio urbano e aproveitar 
o envolvimento e articulação com os municípios limítrofes. 

 

Exemplo de Espaço de Atividade Económica Proposta de Monte Redondo 
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E s t r a t é g i a  C .  Mun i c í p i o  P l u r i s s e t o r i a l  
 

C.1. Diversidade da Base Económica 
 
 

 
Linha de Desenvolvimento  Evitar a monofuncionalização promovendo ações em todos os 

setores de atividade. 

Reforçar investimentos em curso e estabelecer modelos de contacto 
entre a iniciativa privada e a administração central. 

Criar modelo ágil e rápido de aprovação e licenciamento das 
atividades económicas. 

Valorizar agricultura, essencialmente vocacionada para a 
agroflorestal e agroindustrial. 

 

   
 
 

Objetivos   � Potenciar todos os recursos existentes no Município. 

    

Ações  � Reforçar as qualificações e as competências dos promotores 
económicos do Município em parceria com o IPL e associações 
dos setores. 

� Criar o Conselho Económico Municipal com representantes das 
Associações setoriais com objetivo de concertação de ideias e 
estratégias no âmbito do desenvolvimento económico e social do 
Município. 

� Implementar novos centros terciários, de comércio e serviços e 
de equipamentos coletivos de influência regional, nomeadamente 
ligados às atividades económicas. 

� Aumentar a competitividade e preservar a imagem de qualidade 
dos produtos agrícolas. 

� Acompanhar as incubadoras de empresas existentes. 

� Promoção e Divulgação junto dos munícipes e região das 
atividades e produtos gerados pelo setor primário do Município. 
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E s t r a t é g i a  C .  M un i c í p i o  P l u r i s s e t o r i a l  
 

C.2. Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL) e da Ribeira do Sirol 
 

Linha de Desenvolvimento  Promover a qualificação ambiental do sistema hidrológico do Lis. 

Manter e conservar o sistema de defesa contra cheias, redes 
coletivas de rega e drenagem agrícola e de caminhos. 

Modernizar e reabilitar o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do 
Lis, associada a uma ação de reestruturação fundiária. 

 

 

Objetivos  � Sensibilizar para a importância que assume a manutenção do 
sistema de defesa e drenagem do Vale do Lis. 

 

    

Ações  � Controlar a poluição difusa com origem nas suiniculturas e nos 
efluentes domésticos e industriais. 

� Modernizar e adequar as infraestruturas do aproveitamento 
coletivo às tecnologias e exigências da agricultura moderna. 

� Potenciar a flexibilidade na distribuição e no controlo 
aumentando a eficácia e eficiência do seu benefício. 

� Criar condições de confiança para a consolidação e melhoria da 
competitividade das empresas agrícolas, envolvendo-as 
consequentemente no processo de gestão coletiva do 
empreendimento. 

� Agilizar apoios junto da administração central. 

� Criar condições para o envolvimento dos beneficiários do AHVL, 
incluindo os que direta ou indiretamente utilizam infraestruturas 
desta obra no sentido da implementação de novo modelo de 
gestão integrado do AHVL, conferindo-lhe sustentabilidade 
económica. 
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Sisrema de Acessibilidades e Trasnporte  
Fonte: PROTC, 2011 
 

Exemplo de uma Plataforma Logística  

 

E s t r a t é g i a  C .  M un i c í p i o  P l u r i s s e t o r i a l  
 

C.3. Logística 
 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Afirmar uma das atividades mais contributivas para as atividades 
económicas. 

Disponibilizar serviços e condições de suporte às atividades de 
armazenamento, serviços e logística. 

Afirmar a própria logística como uma importante atividade económica 
do Município e da Região. 

Potenciar as acessibilidades e caracter geográfico central de Leiria. 

Potenciar a capacidade instalada face às dinâmicas produtivas e 
exportadoras presentes. 

 

   
 
 

Objetivos  � Afirmar Leiria - Marinha Grande nas redes de articulação com a 
metrópole de Lisboa designadamente nas áreas da Logística 
através de constituição de uma plataforma de conectividade 
assente nas excelentes condições de acessibilidade que Leiria 
dispõe. 

� Potenciar a interligação de Leiria ao porto da Figueira da Foz. 

� Reforçar complementaridades e inovar em torno da base 
económica envolvente. 

    

Ações  � Desenvolvimento de uma Plataforma Logística, que afirme Leiria 
como localização privilegiada, relativamente às áreas 
metropolitanas, e constitua o Município como competitivo para a 
atratividade das empresas que pretendam constituir unidades de 
distribuição. 

� Criar espaços específicos junto das áreas de atividades 
económicas para o transporte e distribuição internacional e 
doméstico de mercadorias. 
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E s t r a t é g i a  C .  M un i c í p i o  P l u r i s s e t o r i a l  
 

C.4. Serviços terciários de ponta 
 

 

Linha de Desenvolvimento  Potenciar a existência de Ensino Superior para promover o 
empreendedorismo e inovação. 

Potenciar o facto de ser sede de distrito para cativar mais serviços de 
índole regional. 

Potenciar a existência de um forte setor industrial para promover 
serviços de apoio de base tecnológica. 

 

   

 

 

Objetivos   � Promover serviços de ponta do Município.  

    

Ações  � Criar, nas áreas de atividades económicas espaços próprios para 
o apoio ao empreendedorismo jovem. 

� Criar na cidade, em espaços devolutos, condições para o 
surgimento de novos serviços. 

� Criar condições de retenção dos jovens licenciados no IPL. 

� Captar capital humano qualificado externo. 

� Analisar as alterações da estrutura económica do Município, 
tanto ao nível regional, municipal e urbana. 

� Modernizar o setor terciário, como fonte de desenvolvimento 
municipal e regional. 

� O setor terciário emprega mais de metade da população ativa no 
Município de Leiria (55,6%, em 2001) pelo que é importante a 
aposta no desenvolvimento moderno dos serviços. 
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E s t r a t é g i a  C .  M un i c í p i o  P l u r i s s e t o r i a l  
 

C.5. Centro de Congressos  
 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Aumentar a competitividade regional. 

Tornar-se centro de alguns congressos de âmbito nacional e 
internacional. 

Potenciar o turismo de congressos. 

Incrementar o Marketing Territorial. 

Proporcionar condições de realização de eventos e encontros de 
negócios. 

 

   

 

 

 
Objetivos  � Apostar na criação de um centro de congressos no Município, 

que integre a valência de multiusos, como importante fator 
atrativo para Leiria, como capital de distrito, e Região. 

    

Ações  � Apostar num centro de congressos como infraestrutura capaz de 
atrair público ao Município e Região. 

� Potenciar o centro de congressos como local adequado para a 
realização de eventos empresariais, científicos, culturais e 
comerciais. 

� Possibilitar as multivalências para alargar o leque de oferta 
possível. 

 

 Exmeplos de Centro de Congressos 
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E s t r a t é g i a  C .  M un i c í p i o  P l u r i s s e t o r i a l  
 

C.6. Parque de Feiras e Exposições  
 
 
 
 
Linha de Desenvolvimento  Aumentar a competitividade regional. 

Tornar-se centro de algumas valências económicas a partir dos 
clusters regionais. 

Potenciar o turismo de negócios. 

Incrementar o Marketing Territorial. 

Proporcionar condições de realização de eventos e congressos. 

 

   

 

 

 
Objetivos   � Apostar na criação de um Parque de Feiras e Exposições como 

infraestrutura de referência na Região que venha dar resposta 
aos mais exigentes desafios. 

    

Ações  � Criar um Parque de Feiras e Exposições, como plataforma de 
negócio para Leiria e Região, que albergue congressos, 
convenções e expositores, capaz de admitir organização de 
palestras, apresentações, feiras, eventos, conferências, 
workshops, congressos e encontros e que se constitua por um 
dos principais motores de desenvolvimento económico para a 
Região assim como alavanca à notoriedade da Região de Leiria 
a nível nacional e internacional.  

 

 

Exmeplos de Parque de Feiras e Exposições 
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E s t r a t é g i a  D .  S u s t e n t a b i l i d a d e  e  Amb i e n t e  
 

D.1. Rio Lis e Rio Lena 

 
 
 
Linha de Desenvolvimento  Proteger e valorizar os recursos hídricos. 

Promover o valor histórico, social, cultural e ambiental do Rio Lis e 
afluentes. 

Promover o potencial endógeno do Município / Região, articulando 
os planos de água com o território envolvente. 

 

   

 

 

 
Objetivos  � Conservar e promover novos espaços com vocação privilegiada 

para a estadia, o recreio e o lazer ao longo das margens dos 
Rios Lis e Lena. 

� Promover o conhecimento da sua história, da sua biodiversidade, 
sensibilizando a comunidade para as potencialidades e 
importância do Rio Lis, como testemunho de parte da história do 
Município / Região, como Rio outrora de grande caudal, 
navegável, com cais de embarque e estaleiros de construção 
com a madeira do pinhal de Leiria. 

    

Ações  � Reduzir as cargas poluentes emitidas para o meio hídrico. 

� Reabilitar e renaturalizar os leitos e margens. 

� Reduzir os níveis de poluição dos cursos de água. 
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E s t r a t é g i a  D .  S u s t e n t a b i l i d a d e  e  Amb i e n t e  
 

D.2. Conservação da Natureza e Biodiversidade 
 

 

Linha de Desenvolvimento  Conservar a natureza e a diversidade biológica. 

Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos presentes 
no Município. 

Valorizar os hanitats naturais presentes. 

 

   

 

 
Objetivos  � Potenciar a biodiversidade e as suas mais-valias ambientais. 

� Compreender / reconhecer o património natural do Município. 

� Promover o vasto conjunto de locais de interesse paisagístico. 

    

Ações  � Promover e valorizar as áreas protegidas – Sítio do Azabucho – 
e conservar o seu património natural, cultural e social. 

� Promover a educação e formação em matéria de conservação 
da natureza e biodiversidade. 

� Beneficiar da paisagem natural e cultural, como o Vale do 
Lapedo, um dos maiores vales em forma de “canhão” que rasga 
o maciço calcário. 

� Recuperar / repositar os materiais indispensáveis à condição de 
visista às Salinas da Junqueira. 

� Constituir percursos pelos diversos pontos panorâmicos que 
Leiria apresenta, como o miradouto do alto do monte ‘Senhora 
do Monte’, com vista sobre a cidade de Leira e sobre o mar. 

� Monitorizar as espécies, habitats e ecossistemas. 

� Definir Parques e Corredores Verdes.  

 

Modelo Territorial Reorientado | Quadro de Referência Ambiental 
Fonte: PROTC, 2011 
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E s t r a t é g i a  D .  S u s t e n t a b i l i d a d e  e  Amb i e n t e  
 

D.3.  Diminuir os constrangimentos da atividade industrial e agropecuária 
 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Adotar solução para o tratamento de efluentes, domésticos, agrícolas 
e industriais. 

Responsabilizar e envolver os setores económicos. 

 

   

 

 

 
Objetivos Ações  � Melhorar a eficiência do sistema de saneamento básico. 

� Regular e fiscalizar a atividade. 

    

  � Adotar um modelo institucional para a conceção, construção, 
gestão e exploração das soluções de valorização e tratamento 
de efluentes. 

� Criar um sistema integrado de tratamento dos efluentes das 
explorações suinícolas. 

� Estabelecer um pré-tratamento do efluente suinícola, 
recuperação de energia e a valorização da matéria orgânica na 
Estação de Tratamento de Efluentes de Suinicultura (ETES) da 
Região do Lis. 

� Adotar um sistema de recolha – tratamento de efluentes 
suinícolas para a ETES assim como a ligação da ETES à rede 
pública de transportes / distribuição da energia elétrica. 

 

 

Localização das exlporações suinículas Caudal  diário de efluentes 
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E s t r a t é g i a  E .  Urbanidade 
 

E.1. Centro Histórico. Revitalização social e económica do Centro de Leiria 

 
 
Linha de Desenvolvimento  Afirmar o Centro Histórico como ‘rosto’ da cidade de Leiria, 

reforçando a sua centralidade e capacidade de atracão. 

Articular o Centro Histórico com a envolvente a partir da integração 
dos tecidos urbanos a novas formas de ocupação e de apropriação 
do território. 

 

 

  
 

Objetivos  � Implementar a estratégia definida para Área de Reabilitação 
Urbana no respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. 

� Dar continuidade ao Programa de Ação Local para a Regeneração 
Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR). 

� Reavivar a importância da Cidade de Leiria sob o panorama da 
História de Portugal através dos valores patrimoniais que o Centro 
Histórico integra. 

� Revitalizar / Dinamizar integralmente o Centro Histórico. 

  
 

 

Ações  � Reordenar a circulação viária compatibilizando-a com as funções 
urbanas que deve apoiar e com a diversidade de mobilidades 
contemporâneas. 

� Reforçar o dinamismo económico do Centro Histórico com uma 
política comercial dinâmica, com vista à promoção da coesão 
social. 

� Promover a reabilitação do parque edificado com a valorização dos 
elementos notáveis e dos espaços públicos de forma a reconquistar 
a sua capacidade atrativa. 

� Promover a revalorização do património urbanístico e recuperar o 
edificado como incentivo ao estabelecimento de novos residentes, 
alojamento turístico, áreas comerciais e serviços criativos. 
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� Localizar no Centro Histórico serviços administrativos e/ou de lazer. 

� Promover a ocupação de espaços devolutos e incentivar à 
diversidade social e de usos no Centro Histórico. 

� Criar uma rede museológica de qualidade, capaz de projetar a 
imagem urbe para o exterior. 

� Reforçar a atratividade turística através da organização de roteiros 
de visita e participação em Feiras com a história e o património em 
destaque. 

� Realçar a nova Rota do Judaico como uma das âncoras, nacionais 
e internacionais, da recuperação da Igreja da Misericórdia e de 
acréscimo de procura turística religiosa e cultural. 

� Dinamizar a promoção turística através de imagens promocionais 
da riqueza patrimonial que o Centro Histórico oferece. 

� Aumentar a oferta de produtos locais e regionais. 

� Promover ações culturais e de lazer através de concertos - ruas, 
igrejas ou castelo - exposições, recriações históricas, animação de 
rua e atividades ao ar livre)  

� Qualificar a paisagem urbana, através do mobiliário e urbano e 
promover a segurança (iluminação, etc.). 

� Colocar no Centro Histórico sinalética e quiosques multimédia 
informativos com disponibilização de informação em tempo real 
assim como comunicações e publicidade. 
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E s t r a t é g i a  E .  Urbanidade 
 

E.2.  Leiria cidade alargada 
 

 

Linha de Desenvolvimento  Dar coerência urbana ao território de ocupação alargada para a 
promoção da imagem, da qualidade de vida e da potenciação das 
sociabilidades. 

Encontrar modelo de deslocalização de industrias junto de 
aglomerados urbanos no quadro do sistema económico e financeiro 
atual. 

Atenuar a fronteira centro – periferia promovendo a infraestruturação 
e equipamentos de uso publico. 

Constituir a cidade de Leiria como uma das cidades de primeira 
ordem do sistema urbano da Região Centro. 

Transformar a cidade de Leiria num território de elevada qualidade 
de vida. 

 

   

 

 

 
Objetivos  � Dotar as freguesias de centralidades específicas por forma ao 

reconhecimento das suas especificidades e consequente 
processo identitário dos seus residentes. 

� Produção de conhecimento quanto aos fatores estruturais e 
culturais do desenvolvimento alargado da cidade, bem como o 
processo de urbanização no território municipal. 

� Fortalecer o papel da cidade de Leiria enquanto principal centro 
urbano da região. 
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Ações  � Elaboração de pequenos projetos urbanos para os centros de 
freguesia com programa que promova a sociabilidade local. 

� Progressiva transformação de estrada em rua incrementando a 
imagem urbana, a segurança de peões e tráfego mecânico e 
regularizando os modos de mobilidade. 

� Incentivo aos cobertos vegetais em industrias próximas dos 
aglomerados urbanos por forma a reduzir os impactos 
arquitetónicos e ambientais. 

� Dotação de regulamentação urbanística que ajude a regular as 
intervenções quanto a cérceas e alinhamentos. 

� Produção de conhecimento quanto ao fenómeno de 
industrialização difusa e sua distribuição no território. 

� Desenvolver o potencial social e humano e o reforço da 
identidade local para a consolidação da coesão social. 

� Fruir do cariz histórico da cidade como importante marco da 
nacionalidade Portuguesa. 

� Prosseguir a sua política de recuperação e reabilitação do 
património edificado, criando uma rede museológica de 
qualidade, capaz de projetar a imagem da urbe para o exterior. 

� Promover vasta / diversificada agenda cultural. 
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E s t r a t é g i a  E .  Urbanidade 
 

E.3.  Marketing Territorial de Cidade 
 

 

 

Linha de Desenvolvimento  Aumentar a capacidade competitiva de Leiria. 

Dotar Leiria de maior aprazibilidade social e cultural. 

Colocar Leiria no imaginário das cidades portuguesas através da 
informação continuada, ao país, das realizações politicas, 
urbanísticas, económicas, culturais, desportivas colocando Leiria no 
imaginário das dinâmicas cidades portuguesas. 

Criar um ambiente de maior identificação entre a população 
residente e o seu território. 

 

   

 

 

 Objetivos  � Criar para a cidade e município de Leiria uma imagem de marca / 
slogan – identidade e diferenciação do destino.  

� Desenvolver o planeamento estratégico e gestão do território 
como produto, envolvendo agentes locais como promoção de 
governança, através de uma gestão participada, maior 
proximidade e transparência dos princípios que se defendem.  

    

Ações 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Participação em redes temáticas nacionais e internacionais 
multiplicando desta forma as áreas e o universo de comunicação 
e participação. 

� Apostar nos valores diferenciadores do território de Leiria. 

� Realização de um ou dois eventos de repercussão nacional. 
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E s t r a t é g i a  E .  Urbanidade 
 

E.4.  Valorização da imagem de Leiria 
 

 

 
Linha de Desenvolvimento 

 Devolver à cidade o imaginário de boa arquitetura que se perdeu 
desde as construções de referência Arte-Nova promovendo a 
qualificação da imagem arquitetónica. 

Consolidar a cidade e estruturar coerentemente todas as suas 
partes, em particular as descontinuas em relação á malha urbana. 

Valorizar o enquadramento de vistas em relação ao Castelo e sua 
envolvente. 

Exponenciar os planos de água existentes, bem como o património 
construído.  

Fomentar a captação de novos investimentos e iniciativas. 

Garantir a qualidade dos serviços prestados à população 
qualificando os equipamentos existentes. 

 

   
Objetivos  � Concluir o Plano de Urbanização que consolide a cidade, 

relacione todas as suas parte através de sistemas de 
continuidade tanto urbanísticos, como ecológicos. 

    

Ações  � Desenvolver o sistema de informação de apoio ao planeamento 
e gestão dos agentes de desenvolvimento e munícipes. 

� Organizar um sistema de informação e divulgação das 
potencialidades no Município / Região. 

� Articular a oferta de equipamentos e serviços de educação, 
saúde, cultura, lazer e apoio social. 

� Recuperar e qualificar edifícios, núcleos históricos e paisagens 
naturais. 

� Desenvolver regulamento urbanístico com exigências 
arquitetónicas. 
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E s t r a t é g i a  F .  Re l a ç õ e s  E s t r u t u r a i s  
  
 
Linha de Desenvolvimento  Ainda que numa perspetiva policêntrica, Leiria deve assumir, pela 

hierarquia de equipamentos e serviços que possui em face da sua 
natureza de capital de Distrito, a capacidade mobilizadora da 
Comunidade Intermunicipal e Associação de Municípios em que se 
insere e liderar a condição reivindicativa para a Região. 

Assumir o papel de rótula de conexão regional e sub-regional no 
papel cultural do património e do turismo, na economia potenciando 
as acessibilidades regionais, nos serviços e equipamentos centrais. 

 

   

Objetivos   � Promover a estrutura policêntrica dos sistemas urbanos do litoral, 
reforçando os eixos urbanos. 

� Reforçar e consolidar o eixo Leiria / Marinha Grande como polo 
de inovação e desenvolvimento tecnológico, através da criação 
de um Tecnopolo (TECNOPOLIS) enquanto instrumento de 
inovação regional centrado nos clusters dos moldes e vidro. 

    

Ações  � Fomentar o desenvolvimento do eixo de ensino, ciência e 
inovação tecnológica de Aveiro – Coimbra – Leiria como 
elemento fundamental para sustentar dinâmicas de 
competitividade e inovação territorial. 

� Organizar o centro urbano regional de leiria associando-se ainda 
a um leque de centros urbanos localizados nas proximidades. 

�  Promover a cooperação interurbana de proximidade para criar a 
escala e a integração funcional necessárias ao desenvolvimento 
e sofisticação dos serviços e valorizar o novo quadro de 
acessibilidades para concorrer com as atividades terciárias 
instaladas em Lisboa e Porto. 

 

Modelo Terriroral 
Fonte: PROTC, 2011 
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E s t r a t é g i a  G .  SOC I EDADE  I NC LU S I VA   
 

 

Linha de Desenvolvimento  Fomentar uma sociedade inclusiva, de oportunidades acessíveis a 
todos os grupos com objetivo último de estimular uma comunidade 
flexível e sustentável. 

Combater a exclusão e promover o desenvolvimento integrado. 

 

 

 

 

 

 

   

Objetivos  � Sensibilizar a inclusão da diversidade enquanto oportunidade de 
enriquecimento pessoal, profissional e coletivo. 

� Prevenir riscos de exclusão. 

 

    

Ações  � Dinamizar ações de sensibilização e formação que promovam a 
consciencialização cívica para a inclusão social e profissional. 

� Divulgar e ‘apadrinhar’ o trabalho realizado de associações locais 
que promovem a inclusão. 

� Promover ensino equitativo e acessível para todos. 

� Sensibilizar a comunidade para a redução de barreiras 
arquitetónicas existentes. 

� Implementar medidas de apoio para a contratação de grupos 
minoritários ou pessoas com necessidades especiais. 

� Criar um Plano de Ação para a inclusão social. 
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IX. ANÁLISE SWOT  
F

O
R

Ç
A

S
  

� Posicionamento geoestratégico no território nacional / regional; 

� Fortes condições de acessibilidade rodoviária (A1, A8 e A17) conjugadas com os 

nós (‘hubs’) que propiciam ao Município uma forte atratividade e dinâmica para a 

localização das atividades económicas; 

� Capacidade de atracão e fixação da população; 

� Concentração de recursos humanos qualificados; 

� Elevado número de alunos e docentes no Ensino Superior que conferem massa 

crítica a Leiria; 

� Forte ligação entre estabelecimentos da rede de ensino superior com a malha 

empresarial, nomeadamente a inovação; 

� Tradição e forte dinâmica empresarial / industrial; 

� Desenvolvimento de um setor de serviços intermédios, fundamentais às atividades 

industriais, particularmente na aglomeração Leiria-Marinha Grande-Pombal; 

� Dinamismo da atividade agropecuária; 

� Leiria alberga os serviços centrais inerentes a capital de distrito (Hospital de Santo 

André, Tribunal, Direção de Finanças do Distrito de Leiria, etc.); 

� Boa cobertura de equipamentos e serviços de proximidade; 

� Localização do Centro Nacional de Lançamento em Leiria; 

� Forte movimento de associativismo; 

� Centro histórico de elevado valor patrimonial e qualificação da zona consolidada da 

cidade; 

� Existência de Plano de Promoção de Acessibilidades; 

� Riqueza histórica, cultural e arquitetónica (em particular da arte nova e arte déco) da 

cidade de Leiria; 

� Grande diversidade e valor patrimonial, e valor patrimonial e arquitetónico; 

� Fortes recursos naturais: rio Lis e rio Lena, Mata Nacional do Urso – antigo pinhal de 

Leiria, Vale do Lapedo, Lagoa da Ervedeira, entre outros; 

� Área atlântica com potencial para a localização de empreendimentos turísticos; 

� Existência de uma multiplicidade de vestígios arqueológicos que estimulam a 

identidade, tradição e visitas culturais, e 

� Existência de uma área termal qualificada. 

 
� Incapacidade de Leiria se assumir como capital de distrito e cidade que detém as 

funções centrais, nomeadamente na descentralização de serviços do Estado; 

� Mau estado de conservação das estradas de hierarquia secundária; 

� Ausência de investimentos na Linha do Oeste; 

� Padrões de urbanização difusa e povoamento de forma dispersa que poderão 

dificultar a gestão territorial e de ordenamento; 

� Envelhecimento populacional acompanhado por uma diminuição da Taxa de 

Natalidade; 

� Dimensão média das empresas maioritariamente pequena o que torna complicado 

o domínio das cadeias de valor e dos mercados de exportação; 

� Deficiente estratégia municipal de desenvolvimento turístico; 

� Desconhecimento no mercado da marca turística Leiria-Fátima; 

� Associação de Leiria somente a caráter urbano - região industrializada e 

urbanizada; 

� Ausência de eventos de referência; 

� Diminuição crescente da projeção do património existente motivado por opções um 

planeamento prejudicial;  

� Diminuta valorização do património; 

� Elevada taxa de sinistralidade.  

F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
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O
P

O
R
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U
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D
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S

 
� Revisão do Plano Diretor Municipal; 

� Promoção da estrutura policêntrica dos sistemas urbanos do litoral, reforçando os 

eixos urbanos centrados de Leiria, Marinha Grande e Coimbra, Figueira da Foz e a 

constelação urbana de Aveiro; 

� Forte oportunidade de Leiria consolidar as suas funções centrais, como capital de 

distrito, através da posição privilegiada que detém na região Centro e litoral 

português; 

� Valorizar Leiria no novo quadro regional de acessibilidades no âmbito do transporte, 

serviços e condições de suporte às atividades de armazenamento, serviços e 

logística; 

� O posicionamento geoestratégico pode conferir centralidade em matéria de centro 

logístico; 

� Potenciar a Linha do Oeste para maior circulação de mercadorias e pessoas; 

� Possível abertura da Base Aérea n.º5 (Monte Real) a voos civis;  

� Fomentar o desenvolvimento do ensino, ciência e inovação tecnológica e a melhoria 

da qualificação dos recursos humanos; 

� Aproveitamento do potencial dos recursos humanos, em particular a nível superior; 

� Forte capacidade de atracão de investimentos industriais estruturantes; 

� Dinamismo empresarial; 

� Reforço dos fatores de internacionalização da economia regional; 

� Apetência natural para a localização de atividades empresariais/industriais; 

� Enorme número de explorações de suínos – potencial energético (biogás); 

� Município com potencial para a aposta no setor do turismo, nomeadamente no 

Touring Cultural e Paisagístico, Turismo de Natureza, Turismo de Sol e Mar e 

Turismo de saúde e Bem-estar. 

� Tendência para o enfraquecimento das freguesias rurais por oposição ao crescente 

aumento populacional da zona urbana e periurbana; 

� Pressão urbanística e descaracterização das envolventes aos núcleos mais 

urbanos; 

� Dispersão do povoamento que dificulta a infraestruturação do território;  

� Dependência face ao transporte rodoviário é cada vez maior, criando problemas ao 

nível do ordenamento do território; 

� Difusão das atividades económicas pelo território, por vezes junto das áreas 

residenciais motivando eventuais pontos de conflito;  

� Aumento dos problemas sociais num período de crise económica; 

� Poluição ambiental causada pelas unidades industriais e atividade agropecuária; 

� A agricultura tem vindo a perder importância no produto e emprego regional face 

ao crescente peso da prática da pluriatividade que se vem registando no Município;  

� Oferta de formação e ensino qualificado por parte do ensino superior privado em 

recessão; 

� Forte concorrência, a nível regional, do turismo. 

 

 

 

A
M

E
A

Ç
A

S
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X. O Programa Municipal da Politica de Ordenamento do Território (PMPOT) na sua compatibilização com o Pro grama Nacional da Politica de Ordenamento do Territ ório 

(PNPOT) 

 

O Município de Leiria consegue contribuir de forma eficaz e pedagógica em estratégias de desenvolvimento local para a grande maioria das Opções Estratégicas Territoriais para a Região 

Centro inscritas no PNPOT. Deste modo e por analogia pode dizer-se que este documento e os seus conteúdos configuram um verdadeiro PMPOT. 

 

O quadro contiguo estabelece-se melhor a relação direta e a equivalência entre os objetivos estratégicos do PNPOT para a Região Centro e os do presente documento de desenvolvimento 

estratégico. Como se pode reparar há uma clara sintonia entre os desígnios de desenvolvimento do País, na marcação das suas especificidades regionais, e os do município de Leiria, 

podendo e devendo a partir desta constatação poder-se constituir, junto dos organismos da administração central, Governo e CCDR, como local de vanguarda para as políticas nacionais. 

 

As opções estratégicas territoriais para a Região Centro e as opções estratégicas territoriais do município de Leiria 

P
N

P
O

T
 

Reforçar os fatores de internacionalização da economia regional e a posição estratégica 
da Região para a articulação do território nacional e deste com o espaço europeu. 

P
D

M
 

Transformação do Aeródromo da Base Aérea de Monte Real em Aeroporto tanto para 
valências turísticas como de negócio. 

Promover o caracter policêntrico do sistema urbano, consolidando os sistemas urbanos 
sub-regionais que estruturam a região. 

Medidas de complementaridade com as restantes capitais de distrito de Portugal. 

Reforçar o papel estruturante dos grandes eixos de comunicação, de forma a estimular 
complementaridades entre centros urbanos e assegurar as ligações intrarregionais 
relevantes para a coesão nacional. 

Propostas de atividades económicas e infraestruturas de apoio à sua qualificação e 
desenvolvimento. Novas Áreas Económicas e Centro de Feiras e Exposições. 

Promover o potencial turístico, dando projeção internacional ao património natural, 
cultural e paisagístico. 

Qualificação do Centro Histórico albergando no forte imaginário português o Castelo 
de Leiria e da figura de D. Dinis; 

Potenciar, ao nível dos serviços e logística, a proximidade a Fátima; 

Potenciar a Orla Atlântica de Leiria com a qualificação de Pedrogão e a possibilidade 
de surgimento de Resorts turísticos ambientalmente sustentáveis; 

Impulsionar o conceito de termas para os novos paradigmas da procura associada ao 
lazer e bem-estar nas Termas de Monte Real. 

Mobilizar o potencial agropecuário e valorizar os grandes empreendimentos 
hidroagrícolas da região. 

Valorizar as áreas hidroagrícolas do Lis; 

Potenciar o setor da agropecuária qualificando, reduzindo e eliminando os problemas 
ambientais existentes. 
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Proteger e valorizar o litoral e ordenar as dinâmicas urbanas nesta área. 
Promover a qualificação da Praia de Pedrogão. 

As opções estratégicas territoriais para a Região Centro e as opções estratégicas territoriais do município de Leiria 

P
N

P
O

T
 

Ordenar os territórios urbanos e, em particular, qualificar as periferias das cidades e 
revitalizar os centros históricos. 

P
D

M
 

Qualificação urbana da Cidade (relacionar as partes da cidade, promover 
continuidades urbanas, tornar a cidade acessível, melhorar os meios e canais de 
mobilidade na cidade, qualificar os equipamentos existentes, estabelecer o contínuo 
verde e respetiva estrutura ecológica urbana, etc.) 

Revitalizar o Centro Histórico com funções vivificadoras, realização de eventos 
culturais, medidas estimuladoras à recuperação de imoveis, organização de roteiros 
turísticos e culturais no Centro Histórico, inserir Leiria em Rotas Culturais onde o 
Centro Histórico de Leiria é parte importante como na Rota do Judaico, etc.) 

Ordenar a paisagem, salvaguardar as áreas agrícolas ou a valia ambiental da pressão do 
uso urbano/industrial e implementar estruturas ecológicas de âmbito regional e local. 

Ordenar a paisagem tanto urbano como rural e florestal; 

Qualificar o espaço urbano de forma a estimular a função residencial e terciário em 
áreas urbanas consolidadas; 

Planear a estrutura ecológica municipal em sede de PDM e contribuir para a estrutura 
ecológica regional através de uma correta articulação com os municípios vizinhos, 
tanto a nível de conceptualização como física e territorial. 
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As opções estratégicas territoriais para o Centro Litoral e as opções estratégicas territoriais do município de Leiria 

P
N

P
O

T
 

Reforçar as dinâmicas industriais que valorizem competências em setores de alto valor 
acrescentado e suscetíveis de elevados ganhos de produtividade; 

P
D

M
 

Afirmar estrategicamente Leiria como destino potencial para a localização das 
atividades industriais através do fomento à investigação científica e tecnológica. 

Valorizar o novo quadro de acessibilidades resultantes dos investimentos na construção, 
melhoramento ou conclusão de infraestruturas de transporte e logística, nomeadamente 
relacionados com o comboio de alta velocidade e a A17; 

Beneficiar do posicionamento geoestratégico que Leiria ocupa, a nível regional e a 
nível nacional (áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa). 

Promover a estrutura policêntrica dos sistemas urbanos do litoral, reforçando os eixos 
urbanos centrados em Leiria - Marinha Grande; 

Afirmar Leiria – Marinha Grande nas redes de articulação com a metrópole de Lisboa 
designadamente nas áreas da Logística; 

Promover a cooperação interurbana de proximidade para criar a escala e a integração 
funcional necessárias ao desenvolvimento e sofisticação dos serviços a valorizar o novo 
quadro de acessibilidades para concorrer com as atividades terciárias instaladas em 
Lisboa e Porto; 

Assumir a posição privilegiada de Leiria na Região Centro e Litoral Português – eixo 
entre as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto reforçando o seu papel nos setores 
do comércio, serviços, ensino, formação profissional e atividades culturais como fonte 
de desenvolvimento municipal e regional. 

Fomentar o desenvolvimento do Eixo de ensino, ciência e inovação tecnológica de 
Aveiro-Coimbra-Leiria como elemento fundamental para sustentar as dinâmicas de 
competitividade e inovação territorial; 
 

Fruir do desenvolvimento de competências e a seleção de quadros como condição 
para a fixação de investimento em Leiria, estritamente ligada ao crescimento do 
Instituto Politécnico de Leiria. 

Valorizar os grandes projetos hidroagrícolas do Vale do Lis (também do Baixo Mondego 
e Baixo Vouga) e promover o desenvolvimento do cluster hortícola de acordo com os 
princípios do bom ordenamento e de preservação dos recursos naturais; 
 

Promover a qualificação ambiental do sistema hidrológico do Lis. 

 Manter e conservar o sistema de defesa contra cheias, redes coletivas de rega e 
drenagem agrícola e de caminhos como forma de criar condições de confiança para a 
consolidação e melhoria da competitividade das empresas agrícolas. 

Compatibilizar o modelo de urbanização e de industrialização difusa com a preservação e 
valorização do potencial desenvolvimento das atividades agropecuárias dos setores da 
pesca e aquicultura e do turismo e com a salvaguarda dos valores ambientais, 
patrimoniais e paisagísticos; 

Qualificar o espaço urbano e o espaço rural, que contribua para a preservação e 
valorização do setor primário, secundário e terciários assim como para salvaguarda 
dos valores ambientais, patrimoniais e paisagísticos. 

Favorecer o reordenamento industrial, sobretudo nas áreas do Pinhal Litoral (e Baixo 
Vouga), no sentido de criar espaços de localização empresarial que contribuam para o 
reforço da estrutura policêntrica do sistema urbano e que promovam fatores 
potenciadores de inovação e de desenvolvimento tecnológico; 

Favorecer o reordenamento industrial no Município através da consolidação das 
principais manchas industriais do Município e harmonização da industrialização difusa 
existente em Espaços de Atividades Económicas. 

Promover a valorização integrada dos recursos do litoral e gerir a pressão 
urbana/turística na zona costeira, de forma a assegurar a exploração sustentável dos 
recursos naturais e a qualificação da paisagem; 

Valorizar e qualificar a Praia do Pedrógão (ambiental e turisticamente). 
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Valorizar os recursos hídricos e concluir os projetos de despoluição integrada da Bacia 
do Lis (do Mondego e do Vouga e ainda da Ria de Aveiro). 

Valorizar e proteger a forte presença dos recursos hídricos no Município (Rio Lis e 
afluentes). 

 

 

As opções estratégicas territoriais para a Região C entro e as opções estratégicas territoriais do muni cípio de Leiria 

P
R

O
T

-C
en

tr
o 

Estruturar um modelo territorial que afirme a sua autonomia face às regiões urbanas de 
Lisboa e do Porto, contrariando decisivamente o efeito tenaz que as duas referidas 
aglomerações metropolitanas exercem sobre a Região Centro 

P
D

M
 

Valorizar Leiria no novo quadro de acessibilidades resultante dos investimentos na 
construção e melhoramento das infraestruturas rodoviárias 

Valorizar estrategicamente os ativos específicos de internacionalização da Região Centro 

Valorização dos eixos viários de conexão da Região com os principais eixos de 
disseminação de tráfego no território europeu 

Abertura da Base Aérea n.º5 (Monte Real) a voos civis, como âncora de dinâmica 
transfronteiriça da Região  

Inclusão nas redes de produção da qualificação e inovação estreitamente ligada ao 
conhecimento do IPL 

Viabilizar a transição sustentada da região para a sociedade inclusiva do conhecimento 

Afirmar Leiria como destino potencial para a localização das atividades económicas 
associadas ao ensino, ciência e inovação tecnológica proveniente do eixo Aveiro - 
Coimbra - Leiria 

Visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural 
Ordenar a ocupação e uso do solo do Município objetivando a qualificação urbana, 
valorização ambiental, conservação da natureza e biodiversidade biológica e o 
ordenamento do espaço rural; 

Valorizar complementaridades e sinergias entre recursos turísticos suscetíveis de 
reconhecimento pela procura Promover o investimento turístico na Município decorrente do vasto património 

paisagístico, ambiental, arquitetónico e forte legado cultural 
Valorizar os recursos culturais e patrimoniais como ativos específicos de afirmação  

Valorizar o potencial de energias renováveis da região como fator de diferenciação 
competitiva 

Estimular a instalação de unidades produtoras de energias renováveis assim como 
aplicar medidas de incentivo ao uso e aplicação de energias renováveis 

Organizar e valorizar o potencial para o policentrismo Reforçar o potencial de internacionalização e a articulação do cordão litoral da Região 
Centro com as áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto 

Potenciar a biodiversidade e as suas mais-valias ambientais 
Promover a qualificação ambiental do sistema hidrológico do Lis 
 
Proteger e valorizar os recursos hídricos presentes no Município 

Implementar políticas de prevenção e mitigação de riscos 
 

Prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe deles 
resultantes 
 
Definir os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos   
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XI. O

 

P

rograma Municipal da Politica de Ordenamento do Ter ritório (PMPOT) na sua compatibilização com o Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região  Centro   

(PROT-Centro)  

Uma estratégia para os territórios de baixa densidade 
 

 
Desenvolver políticas que objetivam combater e inverter o processo de esvaziamento 
demográfico, de geração de rendimento e de iniciativa empresarial que vêm 
manifestando os territórios de baixa densidade local 
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Pedro Ribeiro da Silva, Planeamento Regional e Urbano 

Fernanda Quinta, Planeamento Regional e Urbano 
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Ana Cláudia Guedes, Direito 

Diana Almeida, Arquitetura Paisagista 

Ester Paulo, Arquitetura 

Helena Máximo, Arquitetura  

Hugo Lopes, Planeamento Regional e Urbano 

Joana Pereira, Geografia 

Liliana Fernandes, Turismo 

Márcia Costa, Curso Tecnológico de Design  

Rui Carneiro, Planeamento Regional e Urbano 

Sara Gonçalves, Gestão do Território 
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