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A. Programa de Execução e Plano de 

Financiamento 
 

A.1. Introdução 
 

O atual quadro legal, que estabelece ‘o regime jurídico dos ins

de gestão territorial’ (RJIGT), Decreto-Lei n.º 380/99 de 2

(alterado pelo Decreto-Lei nº. 316/2007, de 19 de setembro, na redação 

atual, e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro), à semelhança 

dos anteriores diplomas sobre esta matéria, exige que o Plano Diretor 

Municipal, enquadrado no modelo de organização municipal do território 

que define, estabeleça um ‘Programa contendo disposições indicativas 

sobre a execução das intervenções municipais previstas bem como 

sobre os meios de financiamento das mesmas’ (Artigo 86.º do RJIGT).

 

É por isso que as autarquias, no âmbito das suas competências de 

elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território, desde 

logo têm a necessidade de identificar e programar cenários de atuação 

com recurso a apoios de financiamento, cada vez mais limitado pe

seu Orçamento de Estado, contrapondo a um âmbito

intervenção e de responsabilização do município cada vez mais 
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de Execução e Plano de 

o regime jurídico dos instrumentos 

380/99 de 22 de setembro 

Lei nº. 316/2007, de 19 de setembro, na redação 

Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro), à semelhança 

dos anteriores diplomas sobre esta matéria, exige que o Plano Diretor 

elo de organização municipal do território 

Programa contendo disposições indicativas 

sobre a execução das intervenções municipais previstas bem como 

(Artigo 86.º do RJIGT). 

que as autarquias, no âmbito das suas competências de 

elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território, desde 

logo têm a necessidade de identificar e programar cenários de atuação 

com recurso a apoios de financiamento, cada vez mais limitado pelo 

seu Orçamento de Estado, contrapondo a um âmbito / campo de 

intervenção e de responsabilização do município cada vez mais 

abrangente. 

 

Este facto exige das autarquias um maior rigor na programação e 

financiamento das intervenções, definindo as prioridad

importância e contributo na concretização do modelo e da estratégia 

municipal de desenvolvimento preconizado para o seu território. Tudo 

isto num contexto de intervenção em planeamento em que os fatores 

tempo e a incerteza definem as oportunid

prioridades. 

 

Este quadro económico e financeiro fortemente condicionado do 

município, sujeita e faz depender, cada vez mais, a ‘construção do 

território’, aos procedimentos e iniciativas dos proprietários e 

promotores privados, no âmbito das quais a autarquia assum

papel fundamental como ‘regulador’ e ‘moderador

 

No essencial o protagonismo municipal deve evidenciar

implementação das intervenções quer enquanto executor, procedendo à 

realização das infraestruturas e dos equipamentos de interesse público 

e utilização coletiva, quer como coordenador e dinamizador na 

orientação / gestão da execução das prioridades estabelecidas.

 

Há, no entanto, um conjunto de fatores que poderão condicionar 

fortemente a ação, nomeadamente, a diminuição real do valor das 

transferências financeiras do Estado para as Autarquias; a manutenção 

da grave conjuntura económica para o país, penalizada ainda pela lenta 
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Este facto exige das autarquias um maior rigor na programação e 

financiamento das intervenções, definindo as prioridades, pela sua 

importância e contributo na concretização do modelo e da estratégia 

municipal de desenvolvimento preconizado para o seu território. Tudo 

isto num contexto de intervenção em planeamento em que os fatores 

tempo e a incerteza definem as oportunidades e consequentemente as 

Este quadro económico e financeiro fortemente condicionado do 

az depender, cada vez mais, a ‘construção do 

’, aos procedimentos e iniciativas dos proprietários e 

no âmbito das quais a autarquia assumirá um 

papel fundamental como ‘regulador’ e ‘moderador’ das intervenções. 

No essencial o protagonismo municipal deve evidenciar-se na 

implementação das intervenções quer enquanto executor, procedendo à 

nfraestruturas e dos equipamentos de interesse público 

e utilização coletiva, quer como coordenador e dinamizador na 

gestão da execução das prioridades estabelecidas. 

Há, no entanto, um conjunto de fatores que poderão condicionar 

ação, nomeadamente, a diminuição real do valor das 

transferências financeiras do Estado para as Autarquias; a manutenção 

da grave conjuntura económica para o país, penalizada ainda pela lenta 



Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura  

Plano Diretor Municipal
Leiria

recuperação da crise económica e financeira internacional que i

limita oportunidades de investimento e consequentemente do aumento 

das receitas municipais.  

 

Por outro lado, mesmo com todo o atraso na possibilidade de acesso 

por parte dos municípios ao Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN) - que tem sido um dos fatores geradores de grande ineficiência 

e ineficácia na execução de planos e orçamentos, obrigando à inclusão 

reiterada dos mesmos investimentos com as mesmas dotações 

sucessivos atrasos na regulamentação e na execução do QREN, foi o 

Município preparando e apresentando projetos que pudessem ser 

objeto financiamento de Fundos comunitários.  

 

A definição das prioridades de atuação, contempladas no PDM, estudos 

regionais e orçamento municipal, vai de encontro aos objetivos 

estratégicos preconizados na proposta do plano que o programa das 

ações a seguir apresenta. 

 

A.2. Programa das Ações 
 

O Plano Diretor Municipal de Leiria, enquanto instrumento de gestão e 

planeamento municipal que visa estabelecer uma estratégia de 

desenvolvimento e ordenamento, definindo um modelo de estrutura espacial 

de todo o território municipal, identifica algumas int

estratégicos e estruturantes da implementação desse modelo.

 

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO (ANÁLISE SWOT E INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS

                                                                                                                             

recuperação da crise económica e financeira internacional que inibe e 

limita oportunidades de investimento e consequentemente do aumento 

r outro lado, mesmo com todo o atraso na possibilidade de acesso 

Quadro de Referência Estratégico Nacional 

ido um dos fatores geradores de grande ineficiência 

e ineficácia na execução de planos e orçamentos, obrigando à inclusão 

reiterada dos mesmos investimentos com as mesmas dotações - 

atrasos na regulamentação e na execução do QREN, foi o 

o preparando e apresentando projetos que pudessem ser 

A definição das prioridades de atuação, contempladas no PDM, estudos 

regionais e orçamento municipal, vai de encontro aos objetivos 

os na proposta do plano que o programa das 

O Plano Diretor Municipal de Leiria, enquanto instrumento de gestão e 

planeamento municipal que visa estabelecer uma estratégia de 

nindo um modelo de estrutura espacial 

de todo o território municipal, identifica algumas intervenções / projetos 

estruturantes da implementação desse modelo. 

A programação dessas intervenções, enquanto geradoras das dinâmicas 

que se pretendem implementar, foram escalonadas no tempo em função 

das prioridades e oportunidades de concretização, face os objetivos 

estratégicos e operacionais estabelecidos.

 

Contudo, o quadro do ‘Novo Urbanismo

mudança e probabilidades, são conceitos intrínsecos, exige à autarquia a 

definição de um programa com alguma flexibilidade e simultaneamente, 

rigor, empenhamento e acompanhamento sistemático que permita balizar 

dentro do período de tempo definido a execução das intervençõe

identificados como fundamentais e estruturantes da implementação da 

estratégia municipal preconizada. 

 

Não se espera no entanto, que todas as propostas obedeçam a um 

calendário rígido ou que as suas prioridades vejam a sua hierarquia 

inalterada. 

 

Para além destas intervenções são ainda apontadas neste caderno um 

conjunto de ações que oportunamente deverão ser consideradas na gestão 

municipal, as quais se encontram referidas no ponto relativo às formas 

processuais a considerar na qualificação / valorização
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A programação dessas intervenções, enquanto geradoras das dinâmicas 

em implementar, foram escalonadas no tempo em função 

das prioridades e oportunidades de concretização, face os objetivos 

stratégicos e operacionais estabelecidos. 

Novo Urbanismo’, em que a instabilidade, incerteza, 

, são conceitos intrínsecos, exige à autarquia a 

definição de um programa com alguma flexibilidade e simultaneamente, 

rigor, empenhamento e acompanhamento sistemático que permita balizar 

dentro do período de tempo definido a execução das intervenções 

identificados como fundamentais e estruturantes da implementação da 

 

Não se espera no entanto, que todas as propostas obedeçam a um 

calendário rígido ou que as suas prioridades vejam a sua hierarquia 

ém destas intervenções são ainda apontadas neste caderno um 

conjunto de ações que oportunamente deverão ser consideradas na gestão 

municipal, as quais se encontram referidas no ponto relativo às formas 

processuais a considerar na qualificação / valorização de Leiria. 
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A.3. Cronograma de Intervenções
 

Intervenções 
Ano 1 Ano 2 

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE   

Infraestruturas de apoio à Atividade 
Económica 

  

Espaços de Atividades Económicas   

Novas Áreas Empresariais   

Área comercial e de serviços   

Vale Pereiro/Boa Vista   

Área industrial e armazenagem   

Monte Redondo   

Carreira d´Agua e Quinta do Banco - 
Barosa 

  

Santa Catarina da Serra   

Falcão/Marrazes   

Moitas Altas/Marrazes   

Maceira Norte   

Carvide   

Caranguejeira   

Longra   

Pousos   

Campinos   

Santa Catarina este   

Azoia   

Amor   

Regueira de Pontes   
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Cronograma de Intervenções 

Anos Prioridade  Estimativa de 
Custos  

Ano 3  Ano 4  Ano 5  Ano 6  Ano 7  Ano 8  Ano 9  Ano 10  1 2 3 € 

            

    
        

        X   N/D 

        X   N/D 

            

        X   N/D 

            

        X   N/D 

    
    

X   N/D 

        X   N/D 
         X  N/D 

        X   N/D 
         X  N/D 
         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 
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Estimativa de 
 

Fonte de Financiamento 

AC AL FC 

   

   

   

   

   

 20 80 

   

 100  

 100  

 100  

 100  

 100  

 100  

 70  

 70  

 70  

 70  

 70  

 70  

 70  

 70  

 70  



Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura  

Plano Diretor Municipal
Leiria

Intervenções 
Ano 1 Ano 2 

Bidoeira de Cima   

Casais da Bidoeira   

Ortigosa   

Areias (Colmeias)   

Cerca (Maceira)   

Rede para a criação e transferência 
de conhecimento e tecnologia  

  

Rede de conhecimento e tecnologia 
(RCT) 

  

Plataforma Logística   

Criação de tecnopolo relacionado com 
o Cluster dos moldes e vidros 

  

ATIVIDADES AGROFLORESTAIS E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

  

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale 
do Lis 

  

Aproveitamento Hidroagrícola da 
Ribeira do Sirol 

  

Aumento da Resiliência do Território 
aos Incêndios e valorização dos 
recursos florestais 

  

Território rural - Valorização e 
Potenciação  

  

TURISMO CULTURA E LAZER    

Promoção e reforço da imagem de 
Leiria como destino turístico e cultural 

  

Equipamentos culturais    

Museu de Leiria   

Casa Eça   

Centro de diálogo intercultural - 
Recuperação e restauro da Igreja da 
Misericórdia 
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Anos Prioridade  Estimativa de 
Custos  

Ano 3  Ano 4  Ano 5  Ano 6  Ano 7  Ano 8  Ano 9  Ano 10  1 2 3 € 

        X   N/D 

        X   N/D 

         X  N/D 

        X   N/D 

         X  N/D 

    
    

    

    
    

 X  Sem custos 
infraestruturais

         X  N/D 

    
    

 X  N/D 

    
    

    

    
    

 X  N/D 

    
    

 X  N/D 

    
    

 X  N/D 

    
    

X   N/D 

            

    
    

X   N/D 

            

        X   2.000.000

          X 1.000.000

        X   1.000.000
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Estimativa de 
 

Fonte de Financiamento 

AC AL FC 

 70  

 70  

 70  

 70  

 70  

   

Sem custos 
infraestruturais  30 70 

 30 70 

 30 70 

   

80 20  

80 20  

 20 80 

 20 80 

   

 80 20 

   

00.000  50 50 

1.000.000    

1.000.000  20 80 
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Intervenções 
Ano 1 Ano 2 

Castelo de Leiria   

Centro Cultural dos Marrazes   

Saúde e Bem-estar    

Parque Termal de Monte Real   

Rotas de interesse turístico    

Integração em Redes Internacionais 
como a Rota das Judiarias de Portugal 

  

Novas rotas de interesse patrimonial e 
cultural 

  

Turismo em Espaço Rural e de 
Natureza  

  

Ecopista das margens do Rio Lena   

Potenciação do território rural enquanto 
produto turístico 

  

Investimento Turístico na Mata 
Nacional 

  

Espaços Urbanizáveis – Espaços de 
uso especial  

  

Área de uso turístico da Loureira/Santa 
Catarina da Serra 

  

Área de uso turístico do Pedrogão   

Área de uso turístico da Quinta de Vale 
de Lobos/ Cortes 

  

EFICIÊNCIA ENERGETICA E 
ENERGIAS RENOVÁVEIS 

  

Promoção da energia solar fotovoltaica 
no território municipal 

  

Incentivo da utilização da energia Solar 
Térmica nos equipamentos 

  

SISTEMA URBANO   

Revitalização da cidade de Leiria – 
estrutura urbana principal 
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Anos Prioridade  Estimativa de 
Custos  

Ano 3  Ano 4  Ano 5  Ano 6  Ano 7  Ano 8  Ano 9  Ano 10  1 2 3 € 

        X   8.000.000

          X 3.184.650

            

         X  N/D 

            

    
    

 X  N/D 

    
    

X   N/D 

    
    

    

         X  N/D 

    
    

X   N/D 

    
    

 X  N/D 

    
    

    

    
    

X   N/D 

        X   N/D 

    
    

 X  N/D 

    
    

  

    
    

 X  N/D 

    
    

 X  N/D 

          

    
    

X   N/D 
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Estimativa de 
 

Fonte de Financiamento 

AC AL FC 

8.000.000    

3.184.650  50 50 

   

20 20  

   

 30 70 

20 80  

   

 20 80 

   

   

   

   

   

   

   

 100  

 100  

   

40 30 30 
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Intervenções 
Ano 1 Ano 2 

Marketing territorial da cidade   

Requalificação Patrimonial    

Requalificação patrimonial do concelho   

Requalificação/Revitalização do Centro 
Histórico de Leiria 

  

Requalificação/Revitalização dos 
Núcleos de Importância Patrimonial nas 
Freguesias 

  

Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão - UOPG  

  

UOPG de Leiria   

UOPG de Maceira   

UOPG de Monte Real   

UOPG de Pedrógão   

UOPG de Martinela   

UOPG de Arrabal   

UOPG de Loureira   

UOPG de Áreas Industriais e 
Armazenagem 

  

Espaços Urbanizáveis    

Espaços Urbanos de Baixa 
Densidade 

  

Caxieira/Sta. Eufémia   

Santa Eufémia   

Martinela   

Ponte da Pedra/Regueira de Pontes   

Pedrome/ Santa Catarina da Serra   

Ervideira/Coimbrão   

Bemposta/Santa Catarina da Serra   

Donairia/ Santa Catarina da Serra   
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Anos Prioridade  Estimativa de 
Custos  

Ano 3  Ano 4  Ano 5  Ano 6  Ano 7  Ano 8  Ano 9  Ano 10  1 2 3 € 

        X   N/D 

            

        X   N/D 

    
    

X   N/D 

    
    

    

    
    

    

        X   100.000 

         X  N/D 

         X  N/D 

        X   2.000 

         X  N/D 

         X  N/D 

        X   N/D 

    
    

X   N/D 

            

    
    

    

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 
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Estimativa de 
 

Fonte de Financiamento 

AC AL FC 

   

   

 50 50 

 10 30 

   

   

  100  

 100  

 100  

 100  

 100  

 100  

 100  

 100  
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Intervenções 
Ano 1 Ano 2 

Bouça de Cá/Bajouca   

Estremadouro/Souto da Carpalhosa   

Espaços Residenciais – Grau I    

Venâncio/Leiria   

Santa Clara/Parceiros   

Pedrógão/ Coimbrão   

Espaços Residenciais – Grau II    

Carrasqueira/Parceiros   

Vale da Gunha/Maceira   

Maceira   

Caranguejeira   

Casal dos Matos/Pousos   

Casal de Santa Maria/Parceiros   

 Quinta de Martingil/Barosa   

Gândara dos Olivais/Marrazes   

Quinta da Carvalha/Marrazes   

Alto do Vieiro/Leiria   

Quinta da Coutinha/Leiria   

Monte Real   

Quinta do Rei/Pousos   

Casal dos Romeiros/Leiria   

Vale Sepal/Marrazes   

Vale do Coelho/Maceira   

Fazarga/Santa Catarina da Serra   

Arrabal   

Lagoinha/Arrabal   

Leiria Gare/Marrazes   
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Anos Prioridade  Estimativa de 
Custos  

Ano 3  Ano 4  Ano 5  Ano 6  Ano 7  Ano 8  Ano 9  Ano 10  1 2 3 € 

         X  N/D 

         X  N/D 

            

        X   N/D 

        X   N/D 

        X   N/D 

            

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

        X   N/D 

        X   N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

        X   N/D 

         X  N/D 

          X N/D 
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Estimativa de 
 

Fonte de Financiamento 

AC AL FC 
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Intervenções 
Ano 1 Ano 2 

Quinta da Ribeira/Pousos   

Pedrógão   

Arneiro/Maceira   

Arnal/Maceira   

Acessibilidade e Mobilidade para todos   

Qualificação do espaço público 
urbano  

  

Qualificação urbana da Praia 
Pedrógão  

  

Rede de Equipamentos no concelho 
de Leiria  

  

Programação e gestão sustentada de 
equipamentos coletivos 

  

Requalificação e reordenamento 
escolar 

  

Centro Escolar de Cortes   

Centro Escolar de Monte Redondo   

Centro Escolar da Boa Vista   

Centro Escolar da Barreira   

Centro Escolar de Marrazes   

Centro Escolar da Maceira   

Centro Escolar de Colmeias   

Centro Escolar de Parceiros   

Centro Escolar de Caranguejeira   

Centro Escolar de Carvide   

Centro Escolar de Amor   

Centro Escolar de Bajouca   

Centro Escolar de Santa Catarina da 
Serra 

  

Centro Escolar de Souto da Carpalhosa   
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Anos Prioridade  Estimativa de 
Custos  

Ano 3  Ano 4  Ano 5  Ano 6  Ano 7  Ano 8  Ano 9  Ano 10  1 2 3 € 

          X N/D 

        X   N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

        X   N/D 

    
    

   N/D 

    
    

X   N/D 

    
    

    

    
    

 X  N/D 

    
    

   28.605.949

        X   1.500.000

        X   1.596.212

        X   292.600 

        X   1.578.795

        X   4.533.247

        X   1.535.000

        X   1.600.010

        X   1.579.074

        X   1.600.010

        X   1.670.710

        X   1.600.010

        X   1.400.010

    
    

X   1.600.010

        X   2.000.010
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Estimativa de 
 

Fonte de Financiamento 

AC AL FC 

   

   

   

   

 30 70 

   

   

   

   

28.605.949  100  

1.500.000  15 85 

1.596.212  15 85 

  15 85 

1.578.795  15 85 

4.533.247  15 85 

1.535.000  15 85 

1.600.010  15 85 

1.579.074  15 85 

1.600.010  15 85 

1.670.710  15 85 

1.600.010  15 85 

1.400.010  15 85 

1.600.010  15 85 

2.000.010  15 85 
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Intervenções 
Ano 1 Ano 2 

Centro Escolar de Bidoeira de Cima   

Centro Escolar de Regueira de Pontes   

Centro Escolar de Milagres   

Melhoria das condições dos 
equipamentos de saúde do 
Concelho 

  

Unidade de Saúde Familiar Freguesia 
Cortes 

  

Unidade de Saúde Familiar Freguesia 
Monte Real 

  

Unidade de Saúde Familiar Freguesia 
Santa Catarina da Serra 

  

Unidade de Saúde Familiar Freguesia 
Coimbrão 

  

Unidade de Saúde Familiar Freguesia 
Caranguejeira 

  

Plano de Ação para a inclusão social   

Equipamentos Desenvolvimento 
Económico 

  

Centro de Congressos de Leiria   

Parque de Feiras e Exposições   

Espaços Urbanizáveis – Áreas de 
Equipamento 

  

Mata dos Marrazes   

Monte Redondo   

Vale da Garcia (Pousos)   

Parceiros   

SISTEMA DE ACESSIBILIDADES E 
TRANSPORTES 

  

Infraestruturas Rodoviárias    

Variante norte cidade Leiria – IC 2/EN 
109 
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Anos Prioridade  Estimativa de 
Custos  

Ano 3  Ano 4  Ano 5  Ano 6  Ano 7  Ano 8  Ano 9  Ano 10  1 2 3 € 

        X   1.631.220

        X   1.300.010

        X   1.700.010

    
    

    

    
    

X   250.000 

    
    

X   318.000 

    
    

X   333.765 

    
    

X   210.735 

    
    

X   387.490 

        X   N/D 

    
    

    

         X  N/D 

         X  N/D 

    
    

    

        X   N/D 

        X   N/D 

         X  N/D 

         X  N/D 

    
    

    

            

    
    

 X  N/D 
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Estimativa de 
 

Fonte de Financiamento 

AC AL FC 

1.631.220  15 85 

1.300.010  15 85 

1.700.010  15 85 

   

  15 85 

  15 85 

  15 85 

  15 85 

  15 85 

   

   

 20 80 

 20 80 

   

 100  

 100  

 100  

 100  

   

   

 50 50 
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Intervenções 
Ano 1 Ano 2 

Variante norte cidade Leiria – EN 
242/EN 109 

  

Variante do Coimbrão   

Variante de Monte Redondo   

Variante à ER 349 – Zona Industrial de 
Carvide 

  

Via da Zona Industrial de Sta. Catarina 
da Serra 

  

Via de ligação ao nó dos Andrinos   

Construção de vias distribuidoras 
secundárias 

  

Via do Casal do Cego Sul   

Ligação A 1/IC 2/EN 109    

Via do Casal do Cego Norte   

Via de Colmeias (explorações recursos 
geológicos) 

  

Via do Vale Pereiro/Colmeias   

Variante do Bairro do Jericó/Capuchos   

Via estruturante Praia do Pedrogão   

Reparação e Conservação da Rede 
Viária existente 

  

Rede urbana de ciclovias   

Infraestruturas Ferroviárias    

Criação de atrativos para a Linha do Oeste   

Infraestruturas Aeronáuticas    

Criação de aeroporto civil na Base 
Aérea de Monte Real 

  

Transportes Públicos Urbanos    

Otimização da rede urbana de 
Transportes Públicos Coletivos de 
Passageiros 
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Anos Prioridade  Estimativa de 
Custos  

Ano 3  Ano 4  Ano 5  Ano 6  Ano 7  Ano 8  Ano 9  Ano 10  1 2 3 € 

    
    

 X  N/D 

         X  3.000.000

         X  3.000.000

    
    

 X  N/D 

    
    

 X  N/D 

         X  N/D 

    
    

    

        X   N/D 

         X  N/D 

        X   N/D 

    
    

X   N/D 

        X   N/D 

        X   2.500.000

           N/D 

    
    

X   10.000.000

         X  N/D 

            

        X   N/D 

            

    
    

X   N/D 

            

         X  1.000.000
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Estimativa de 
 

Fonte de Financiamento 

AC AL FC 

 50 50 

3.000.000  100  

3.000.000  50 50 

 100  

 100  

 100  

   

 100  

 100  

 100  

 80  

 100  

2.500.000  50 50 

 100  

10.000.000  80 20 

   

   

100   

   

80 20  

   

1.000.000    
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Intervenções 
Ano 1 Ano 2 

SISTEMA DE PROTEÇÃO E 
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL 

  

Infraestruturas Ambientais    

Abastecimento de Água   

Drenagem e Tratamento de Águas 
Residuais 

  

Conservação da Natureza e 
Biodiversidade  

  

Sitio de Interesse Comunitário – 
Azabucho 

  

Mata Nacional do Urso e do Pedrógão   

Paisagem Natural e Cultural do Vale do 
Lapedo 

  

Salinas da Junqueira    

Miradouro “Senhora do Monte”   

Rio Lis e Rio Lena   

Reabilitação da Ribeira do Amparo e 
construção do Jardim da Almoínha 
Grande 

  

Componentes Ambientais    

Prevenção da poluição da atividade 
industrial e agropecuária 

  

Salvaguarda dos Valores Naturais   

Implementação dos espaços verdes   

Proteção e gestão sustentável dos 
recursos geológicos e ambientais 

  

Riscos    

Medidas de prevenção e minimização 
de riscos 

  

Garantir a Defesa Costeira nas zonas 
de risco 
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Anos Prioridade  Estimativa de 
Custos  

Ano 3  Ano 4  Ano 5  Ano 6  Ano 7  Ano 8  Ano 9  Ano 10  1 2 3 € 

    
      

            

        X   N/D 

    
    

X   N/D 

    
    

    

    
    

X   N/D 

         X  N/D 

    
    

X   30.000 

        X   N/D 

         X  N/D 

        X   N/D 

    
    

X   N/D 

            

    
    

X   N/D 

        X   N/D 

         X  N/D 

    
    

X   N/D 

            

    
    

 X  N/D 

    
    

 X  N/D 
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Estimativa de 
 

Fonte de Financiamento 

AC AL FC 

   

   

 70 30 

 30 70 

   

 70 30 

100   

 100  

 40 60 

 100  

60 20 20 

 100  

   

60 20 20 

 100  

 100  

20 80  

   

20 80  

80 20  
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A.4. Financiamento 
 

Ao planeamento é-lhe hoje exigida uma capacidade nova de lidar com o 

Tempo, os Atores e os Recursos, a qual varia em função da estratégia de 

intervenção da Câmara Municipal, cujas decisões por sua vez, são 

tomadas em função desta diversidade de variáveis.

 

Assiste-se a novas formas de financiamento das intervenções públicas 

proliferam programas de financiamento, indutores de celeridade e 

efetivação dos projetos. Associado a estes programas existem um 

conjunto de sistemas de engenharia financeira mais exigentes, dotando

os de maior solidez, uma vez que se apoia em estudos de viabilidade e 

apresenta cenários que identificam entidades, agentes ou parcerias a 

desenvolver. 

 

Assim, as formas de financiamento podem variar em função da 

capacidade mobilizadora da própria Câmara Municipal no envolvimento 

de agentes externos à Câmara, bem como pelo recurso a programas de 

apoio públicos. 

 

Para o futuro da UE, são estabelecidas na Estr

(EE2020) três prioridades que se reforçam mutuamente:

1. CRESCIMENTO INTELIGENTE: melhorar a qualidade da 

educação, fortalecer o desempenho da investigação, promover a 
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lhe hoje exigida uma capacidade nova de lidar com o 

Tempo, os Atores e os Recursos, a qual varia em função da estratégia de 

al, cujas decisões por sua vez, são 

tomadas em função desta diversidade de variáveis. 

se a novas formas de financiamento das intervenções públicas - 

proliferam programas de financiamento, indutores de celeridade e 

o a estes programas existem um 

conjunto de sistemas de engenharia financeira mais exigentes, dotando-

os de maior solidez, uma vez que se apoia em estudos de viabilidade e 

apresenta cenários que identificam entidades, agentes ou parcerias a 

sim, as formas de financiamento podem variar em função da 

capacidade mobilizadora da própria Câmara Municipal no envolvimento 

de agentes externos à Câmara, bem como pelo recurso a programas de 

Para o futuro da UE, são estabelecidas na Estratégia Europa 2020 

(EE2020) três prioridades que se reforçam mutuamente: 

CRESCIMENTO INTELIGENTE: melhorar a qualidade da 

educação, fortalecer o desempenho da investigação, promover a 

inovação e a transferência de conhecimento e utilizar todo o 

potencial das TIC; 

2. CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL: introduzir soluções 

tecnológicas que possibilitem combinar o cumprimento das metas 

de redução de emissões com o aumento de competitividade e a 

redução de custos energéticos;

3. CRESCIMENTO INCLUSIVO: fomentar uma economia de 

empregabilidade elevada marcada pela coesão territorial e social.

 

A concretização destas prioridades passa pela reestruturação das 

estratégias e políticas comunitárias de suporte ao desenvolvimento dos 

diferentes estados-membro e das suas regiões, e pela f

quadros regionais de atuação. 

 

As três prioridades supramencionadas, correspondentes à valorização de 

novos domínios passíveis de fomentarem o crescimento e o emprego, 

são objeto de sete iniciativas emblemáticas, que estabelecem novas 

agendas e detalham atividades âncora para o horizonte 2020, conforme 

se apresenta na tabela seguinte. 
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inovação e a transferência de conhecimento e utilizar todo o 

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL: introduzir soluções 

tecnológicas que possibilitem combinar o cumprimento das metas 

de redução de emissões com o aumento de competitividade e a 

redução de custos energéticos; 

CRESCIMENTO INCLUSIVO: fomentar uma economia de 

mpregabilidade elevada marcada pela coesão territorial e social. 

A concretização destas prioridades passa pela reestruturação das 

estratégias e políticas comunitárias de suporte ao desenvolvimento dos 

membro e das suas regiões, e pela formulação de 

As três prioridades supramencionadas, correspondentes à valorização de 

novos domínios passíveis de fomentarem o crescimento e o emprego, 

são objeto de sete iniciativas emblemáticas, que estabelecem novas 

e detalham atividades âncora para o horizonte 2020, conforme 
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A implementação da EE2020 será efetuada pelo Quadro Estratégico 

Comum 2014-2020. Este Quadro tem como objetivo a determinação da 

direção estratégica para o período de planeamento financeiro seguinte de 

2014 a 2020 nos Estados-Membros e respetivas regiões.

 

A estruturação operacional do Acordo de Parceria obedece a quatro 

domínios temáticos: competitividade e internacionalização, inclusão social 

e emprego, capital humano, sustentabilidade e eficiência no uso de 

recursos, a que acrescem domínios transversais relativos à 

territorialização das intervenções e à reforma da administração pública. 

Assim, os fundos da política de coesão 

Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo de Coesão (F

Social Europeu (FSE) serão distribuídos segundo a seguinte arquitetura:

a) Programas Operacionais Temáticos: 

i. Competitividade e internacionalização;

ii. Inclusão social e emprego; 

iii. Capital humano; 

iv. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos.

b) Programas Operacionais Regionais: 

i. Norte; 

ii. Centro; 

iii. Lisboa; 

iv. Alentejo; 

v. Algarve; 
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A implementação da EE2020 será efetuada pelo Quadro Estratégico 

2020. Este Quadro tem como objetivo a determinação da 

íodo de planeamento financeiro seguinte de 

Membros e respetivas regiões. 

A estruturação operacional do Acordo de Parceria obedece a quatro 

domínios temáticos: competitividade e internacionalização, inclusão social 

l humano, sustentabilidade e eficiência no uso de 

recursos, a que acrescem domínios transversais relativos à 

territorialização das intervenções e à reforma da administração pública. 

Assim, os fundos da política de coesão - Fundo Europeu de 

Regional (FEDER), Fundo de Coesão (FdC) e Fundo 

Social Europeu (FSE) serão distribuídos segundo a seguinte arquitetura: 

i. Competitividade e internacionalização; 

ustentabilidade e eficiência no uso de recursos. 

vi. Madeira 

vii. Açores 

c) Programa Operacional de Assistência Técnica.

d) Programa Operacional do Fundo da P

Desenvolvimento Rural do Continente (FEADER);

e) Programa Operacional do Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas (FEAMP);

 

No âmbito dos fundos da política de coesão os P.O. conjugam o 

financiamento plurifundos – FEDER, FSE e F

 

A conjugação das lições da experiência de aplicação dos fundos 

comunitários em Portugal, com os desafios acrescidos que o atual 

contexto socioeconómico coloca à programação e implementação dos 

instrumentos de programação, bem como com as linhas orientadoras d

novo enquadramento regulamentar comunitário para o ciclo 2014

sustentam a necessidade de proceder a algumas reorientações de 

carácter transversal na aplicação dos 

1. O Acordo de Parceria definiu que a programação e a a

dos fundos comunitários devem estar centradas nos resultados a 

atingir com as intervenções cofinanciadas. Tal implica que se 

valorize o apoio a intervenções devidamente interligadas e cujos 

efeitos se reforcem mutuamente, refletindo a experiência 

aplicação de fundos que demonstra que as intervenções 

atomizadas tendem a produzir resultados aquém do expetável.
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c) Programa Operacional de Assistência Técnica. 

d) Programa Operacional do Fundo da Política de 

Desenvolvimento Rural do Continente (FEADER); 

e) Programa Operacional do Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas (FEAMP); 

No âmbito dos fundos da política de coesão os P.O. conjugam o 

FEDER, FSE e FdC. 

onjugação das lições da experiência de aplicação dos fundos 

comunitários em Portugal, com os desafios acrescidos que o atual 

contexto socioeconómico coloca à programação e implementação dos 

instrumentos de programação, bem como com as linhas orientadoras do 

novo enquadramento regulamentar comunitário para o ciclo 2014-2020, 

sustentam a necessidade de proceder a algumas reorientações de 

carácter transversal na aplicação dos fundos comunitários em Portugal: 

O Acordo de Parceria definiu que a programação e a aplicação 

dos fundos comunitários devem estar centradas nos resultados a 

atingir com as intervenções cofinanciadas. Tal implica que se 

valorize o apoio a intervenções devidamente interligadas e cujos 

efeitos se reforcem mutuamente, refletindo a experiência da 

aplicação de fundos que demonstra que as intervenções 

atomizadas tendem a produzir resultados aquém do expetável. 
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2. Os fundos comunitários devem preferencialmente ser mobilizados 

sob a forma de fundos reembolsáveis. De entre as áreas de 

investimento público com potencial relevante de retorno 

financeiro onde será analisada a viabilidade de aplicação desta 

lógica reembolsável no contexto dos fundos comunitários 

destacam -se a promoção da eficiência energética e os apoios a 

redes de infraestruturas ou a algumas respostas sociais 

diferenciadoras. 

 

3. Programação centralizada da contrapartida nacional, permitindo 

desenvolver processos de aprovação e mobilização conjunta das 

duas fontes de financiamento (nacional e comunitária), bem como 

facilitar a monitorização conjunta da execução de ambas as 

fontes de financiamento. 

 

4. Reforço da coordenação e integração entre fundos comunitários 

– FSE, FEDER, FdC, FEADER e FEAMP, bem como a 

articulação entre a aplicação dos fundos comunitários e a 

formulação e implementação de políticas públicas estruturais em 

Portugal. Enquadra-se, por exemplo, nesta lógica a aplicação 

preferencial dos fundos comunitários no quadro de 

contratualizações com entidades responsáveis pela execução de 

políticas, sempre que tal permita obter ganhos de e

relevância dos instrumentos de planeamento estratégico (em 
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Os fundos comunitários devem preferencialmente ser mobilizados 

sob a forma de fundos reembolsáveis. De entre as áreas de 

ico com potencial relevante de retorno 

financeiro onde será analisada a viabilidade de aplicação desta 

lógica reembolsável no contexto dos fundos comunitários 

se a promoção da eficiência energética e os apoios a 

mas respostas sociais 

Programação centralizada da contrapartida nacional, permitindo 

desenvolver processos de aprovação e mobilização conjunta das 

duas fontes de financiamento (nacional e comunitária), bem como 

onjunta da execução de ambas as 

Reforço da coordenação e integração entre fundos comunitários 

C, FEADER e FEAMP, bem como a 

articulação entre a aplicação dos fundos comunitários e a 

líticas públicas estruturais em 

se, por exemplo, nesta lógica a aplicação 

preferencial dos fundos comunitários no quadro de 

contratualizações com entidades responsáveis pela execução de 

políticas, sempre que tal permita obter ganhos de eficiência, a 

relevância dos instrumentos de planeamento estratégico (em 

linha com a importância que lhes é atribuída no âmbito da 

aplicação do quadro de condicionalidades ex ante, definido na 

regulamentação comunitária) ou a obrigatoriedade de 

enquadramento de projetos de equipamentos em cartas de 

equipamentos públicos ou instrumentos similares de 

planeamento. Está prevista a complementaridade da intervenção 

do FEADER e FEAMP com os fundos da política de coesão nas 

seguintes áreas de complementaridade:

a. Infraestruturas de âmbito coletivo (e.g. captação, 

armazenamento e distribuição de água com impacto no 

processo de adaptação às alterações climáticas; 

caminhos e eletrificação; requalificação ambiental; 

prevenção de riscos naturais e tecnológicos incluindo os 

riscos bióticos da floresta e os incêndios; portos, 

incluindo as suas ligações rodo e ferroviárias); 

b. Apoios a investimentos estruturantes de cadeias de valor 

e a investimentos empresariais do complexo 

agroalimentar e florestal (e.g. incentivos diretos a 

empresas ou apoio a ações coletivas, por exemplo, de 

internacionalização ou instrumentos financeiros); 

c. Diversificação das economias nos territórios de baixa 

densidade, áreas rurais e zonas pesqueiras e costeiras; 

d. Investigação, desenvolvimento e inovação, 

transferência de tecnologia e de conhecimento; 

e. Formação de ativos.
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linha com a importância que lhes é atribuída no âmbito da 

aplicação do quadro de condicionalidades ex ante, definido na 

regulamentação comunitária) ou a obrigatoriedade de 

o de projetos de equipamentos em cartas de 

equipamentos públicos ou instrumentos similares de 

planeamento. Está prevista a complementaridade da intervenção 

do FEADER e FEAMP com os fundos da política de coesão nas 

seguintes áreas de complementaridade: 

aestruturas de âmbito coletivo (e.g. captação, 

armazenamento e distribuição de água com impacto no 

processo de adaptação às alterações climáticas; 

caminhos e eletrificação; requalificação ambiental; 

prevenção de riscos naturais e tecnológicos incluindo os 

riscos bióticos da floresta e os incêndios; portos, 

incluindo as suas ligações rodo e ferroviárias);  

Apoios a investimentos estruturantes de cadeias de valor 

e a investimentos empresariais do complexo 

agroalimentar e florestal (e.g. incentivos diretos a 

mpresas ou apoio a ações coletivas, por exemplo, de 

internacionalização ou instrumentos financeiros);  

Diversificação das economias nos territórios de baixa 

densidade, áreas rurais e zonas pesqueiras e costeiras;  

Investigação, desenvolvimento e inovação, incluindo a 

transferência de tecnologia e de conhecimento;  

de ativos. 



Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura  

Plano Diretor Municipal
Leiria

 

5. Como forma de promover a integração são ainda fomentadas 

abordagens territoriais integradas, com elevado grau de 

maturidade e adequado enquadramento em termos de 

planeamento, de forma a aumentar as condições de sucesso na 

obtenção dos resultados. Para tal, devem ser mobilizados os 

novos instrumentos previstos no enquadramento regulamentar 

(Investimentos Territoriais Integrados (ITI), Desenvolvimento 

Local de Base Comunitária (DLBC) e Ações Integradas de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável (AIDUS)), os quais 

permitem mobilizar simultaneamente financiamento dos diversos 

fundos europeus estruturais e de investimento, eixos e PO para a 

prossecução de objetivos comuns. 
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Como forma de promover a integração são ainda fomentadas 

abordagens territoriais integradas, com elevado grau de 

maturidade e adequado enquadramento em termos de 

de forma a aumentar as condições de sucesso na 

obtenção dos resultados. Para tal, devem ser mobilizados os 

novos instrumentos previstos no enquadramento regulamentar 

(Investimentos Territoriais Integrados (ITI), Desenvolvimento 

LBC) e Ações Integradas de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável (AIDUS)), os quais 

permitem mobilizar simultaneamente financiamento dos diversos 

fundos europeus estruturais e de investimento, eixos e PO para a 

A.5. O Quadro Geral 
 

No sentido de sistematizar e identificar as intervenções estratégicas, 

foram elaboradas fichas para cada ação

apenas um quadro de referência, estabelece os seus objetivos 

estratégicos e operacionais e sugere orie

algumas entidades consideradas fundamentais na sua concretização.

 

Foram, ainda, identificadas algumas fontes de financiamento das 

intervenções e estimados alguns custos, considerando o programa de 

cada intervenção. Estes elementos

poderá apoiar o município no seu plano de atividades e funcionar como 

recurso fundamental para candidaturas a apoios e financiamentos 

comunitários. 

 

Para além dos dados fornecidos pela Câmara Municipal são 

considerados para o cálculo dos custos das intervenções valores base de 

mercado, referindo-se essencialmente, à execução de infraestruturas 

relativas ao espaço público, excetuando as áreas 

se faz um cálculo base para o equipamento.
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No sentido de sistematizar e identificar as intervenções estratégicas, 

foram elaboradas fichas para cada ação / intervenção que, constituindo 

apenas um quadro de referência, estabelece os seus objetivos 

estratégicos e operacionais e sugere orientações de parcerias com 

algumas entidades consideradas fundamentais na sua concretização. 

Foram, ainda, identificadas algumas fontes de financiamento das 

intervenções e estimados alguns custos, considerando o programa de 

da intervenção. Estes elementos pretendem ser uma orientação que 

poderá apoiar o município no seu plano de atividades e funcionar como 

recurso fundamental para candidaturas a apoios e financiamentos 

Para além dos dados fornecidos pela Câmara Municipal são 

a o cálculo dos custos das intervenções valores base de 

se essencialmente, à execução de infraestruturas 

relativas ao espaço público, excetuando as áreas de equipamento onde 

se faz um cálculo base para o equipamento. 
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B. Análise SWOT 
 

O concelho de Leiria pertence à Região Centro, com a sua dimensão 

associada às características do relevo, da ocupação do território e das 

atividades económicas. 

 

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.

 

A localização de Leiria, de território - nó - interrelacional, inserido numa 

região de crescimento económico, de dinâmica populacional e de grande 

transformação, aliada a fatores naturais e geográficos que se afirma 

sobretudo nas inter-relações como polo dinamizador da região, e através 

do seu papel central entre o importante conjunto de cidades da região 

Centro. 

 

A competitividade é uma das principais preocupações das cidades na 

conjuntura atual, no entanto, depende, essencialmente, de fatores como 

a imagem, a boa governação, o estabelecimento de parcerias coesas e 

sustentáveis e, ainda, de redes de sinergias com outras cidades ou 

aglomerados. O funcionamento em rede, baseado

horizontal, é essencial para a criação de dinâmicas de desenvolvimento 

multiplicadoras. 
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ncelho de Leiria pertence à Região Centro, com a sua dimensão 

associada às características do relevo, da ocupação do território e das 

Beneficiar do posicionamento geoestratégico que Leiria ocupa, a nível 

mbra, Aveiro e Figueira da Foz e a nível 

nacional com as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. 

interrelacional, inserido numa 

região de crescimento económico, de dinâmica populacional e de grande 

mação, aliada a fatores naturais e geográficos que se afirma 

relações como polo dinamizador da região, e através 

do seu papel central entre o importante conjunto de cidades da região 

upações das cidades na 

conjuntura atual, no entanto, depende, essencialmente, de fatores como 

a imagem, a boa governação, o estabelecimento de parcerias coesas e 

sustentáveis e, ainda, de redes de sinergias com outras cidades ou 

o em rede, baseado na cooperação 

horizontal, é essencial para a criação de dinâmicas de desenvolvimento 

A crescente cooperação poderá alcançar a consistência de uma rede que 

se vai alargando e definindo um ambiente mais apto à inovação e 

marketing territorial, ultrapassando constrangimentos e partilhando 

sucessos. 

 

Assim, é com base nestas conjeturas que se justifica a opção em 

distinguir duas escalas de abordagem à análise do território 

e o nível supramunicipal – que se individualizam mas interagem.

 

Descobrir os fatores críticos de sucesso, fazer o diagnóstico estratégico, 

identificar as variáveis do mesmo, é fundamental para avaliar e 

consubstanciar uma reflexão aprofundada. Nesta análise pretende

portanto, definir as relações existentes entre os pontos fortes, os pontos 

fracos e as tendências positivas e negativas mais importantes que se 

poderão verificar na envolvente global do território.

 

Assim, a construção dos quadros que se seguem pressupõe a descrição 

das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças presentes no território, 

definindo-se duas escalas de análise 

escala supramunicipal onde esta se insere.

 

Finalmente apresenta-se um quadro resumo da análise onde se 

enunciam os temas que se consideram mais relevantes para o futuro 

desenvolvimento territorial do concelho de Leiria.
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A crescente cooperação poderá alcançar a consistência de uma rede que 

se vai alargando e definindo um ambiente mais apto à inovação e ao 

marketing territorial, ultrapassando constrangimentos e partilhando 

Assim, é com base nestas conjeturas que se justifica a opção em 

distinguir duas escalas de abordagem à análise do território – o nível local 

individualizam mas interagem. 

Descobrir os fatores críticos de sucesso, fazer o diagnóstico estratégico, 

identificar as variáveis do mesmo, é fundamental para avaliar e 

consubstanciar uma reflexão aprofundada. Nesta análise pretende-se, 

as relações existentes entre os pontos fortes, os pontos 

fracos e as tendências positivas e negativas mais importantes que se 

poderão verificar na envolvente global do território. 

Assim, a construção dos quadros que se seguem pressupõe a descrição 

rças e fraquezas, oportunidades e ameaças presentes no território, 

se duas escalas de análise – a escala concelhia de Leiria e a 

escala supramunicipal onde esta se insere. 

se um quadro resumo da análise onde se 

emas que se consideram mais relevantes para o futuro 

desenvolvimento territorial do concelho de Leiria. 
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A identificação dos mesmos permitirá nortear estratégias informadas, 

conduzindo o investimento para o apoio a projetos

potencial de inovação e de multiplicação de fatores de sucesso seja mais 

elevado. 
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A identificação dos mesmos permitirá nortear estratégias informadas, 

conduzindo o investimento para o apoio a projetos / programas cujo 

ovação e de multiplicação de fatores de sucesso seja mais 

Quadro 2.1. Quadro-Resumo de temas para o desenvolvimento territorial de Leira.

  AMEAÇAS

  

Dependência do financiamento externo

Inexistência de trabalhadores locais qualificados

Competição territorial

F
O

R
Ç

A
S
 

  

Património / História 

Comércio 

Cooperação institucional 

 

 

  

Atividades económicas relevantes a nível internacional

Promoção do turismo

  OPORTUNIDADES
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Resumo de temas para o desenvolvimento territorial de Leira. 

AMEAÇAS   

 

Dependência do financiamento externo 

Inexistência de trabalhadores locais qualificados 

petição territorial 

 

  

 

Degradação patrimonial 

Descaracterização urbanística 

Insuficiente oferta hoteleira 

 

F
R

A
Q

U
E

Z
A

S 

 

 

Atividades económicas relevantes a nível internacional 

Promoção do turismo 

 

  

OPORTUNIDADES   
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Quadro 2.2. Análise SWOT  

 
F

ra
qu

ez
as

 

� 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

� Associação de Leiria somente a caráter urbano 
urbanizada; 

� Ausência de eventos de referência; 

� Diminuta valorização do património. 
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Incapacidade de Leiria se assumir como capital de distrito e cidade que detém 
as funções centrais, nomeadamente na descentralização de serviços do 

de conservação das estradas de hierarquia secundária; 

Padrões de urbanização difusa e povoamento de forma dispersa que poderão 
 

nhado por uma diminuição da Taxa de 

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; 

imento no mercado da marca turística Leiria-Fátima; 

Associação de Leiria somente a caráter urbano - região industrializada e 

� Posicionamento geoestratégico no território naci

� Fortes condições de acessibilidade rodoviária (A
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
Pombal; 

� Dinamismo da atividade agropecuária; 

� Leiria alberga os serviços centrais inerentes a capital de distrito (Hospital de 
Santo André, Tribunais, Direção de Finanças do Distrito de Leiria, etc.);

� Boa cobertura de equipamentos e serviços de proximidade;

� Localização do Centro Nacional de Lançamento em Lei

� 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 da cidade de Leiria;

� Grande diversidade e valor patrimonial e arquitetónico;

� Fortes recursos naturais: rio Lis e rio Lena, Mata Nacional do Urso 
pinhal de Leiria, Vale do Lapedo, Lagoa da Ervedeira, entre outros;

� Área atlântica com potencial para a localização de empreendime

� Existência de uma multiplicidade de vestígios arqueológicos que estimulam a 
identidade, tradição e visitas culturais; 

� Existência de uma área termal qualificada. 
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Posicionamento geoestratégico no território nacional / regional; 

Fortes condições de acessibilidade rodoviária (A 1, A 8 e A 17) conjugadas com 
os nós (‘hubs’) que propiciam ao Município uma forte atratividade e dinâmica 
para a localização das atividades económicas; 

pulação; 

Concentração de recursos humanos qualificados; 

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

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

Tradição e forte dinâmica empresarial / industrial; 

Desenvolvimento de um setor de serviços intermédios, fundamentais às 
atividades industriais, particularmente na aglomeração Leiria-Marinha Grande-

alberga os serviços centrais inerentes a capital de distrito (Hospital de 
, Direção de Finanças do Distrito de Leiria, etc.); 

Boa cobertura de equipamentos e serviços de proximidade; 

Localização do Centro Nacional de Lançamento em Leiria; 

Centro histórico de elevado valor patrimonial e qualificação da zona 

Existência de Plano de Promoção de Acessibilidades; 

Riqueza histórica, cultural e arquitetónica da cidade de Leiria; 

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 

 

F
orças 
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Análise SWOT  (Cont.) 

 
A

m
ea

ça
s 

� Pressão urbanística e descaracterização das envolventes aos núcleos mais 
urbanos; 

� Dispersão do povoamento que dificulta a infraestruturação do território; 

� Dependência face ao transporte rodoviário, 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. 
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terização das envolventes aos núcleos mais 

Dispersão do povoamento que dificulta a infraestruturação do território;  

Dependência face ao transporte rodoviário, criando problemas ao nível do 

cas 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 

tem vindo a perder importância no produto e emprego regional 
face ao crescente peso da prática da pluriatividade que se vem registando no 

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

 

� 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 pess

� 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 
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 –

� 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. 
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Promoção da estrutura policêntrica dos sistemas urbanos do litoral, reforçando 
os eixos urbanos centrados de Leiria, Marinha Grande e Coimbra, Figueira da 

Forte oportunidade de Leiria consolidar as suas funções centrais, como capital 
de distrito, através da posição privilegiada que detém na região Centro e litoral 

Valorizar Leiria no novo quadro regional de acessibilidades no âmbito do 
nsporte, serviços e condições de suporte às atividades de armazenamento, 

O posicionamento geoestratégico pode conferir centralidade em matéria de 

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 

Forte capacidade de atracão de investimentos industriais estruturantes; 

Reforço dos fatores de internacionalização da economia regional; 

Apetência natural para a localização de atividades empresariais/industriais; 

– 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 

P
otencialidades 
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C. Intervenções 
 

As intervenções aqui apresentadas centram-se nos eixos:

 

- Inovação e Competitividade 

- Atividades Agroflorestais e Desenvolvimento Rural

- Turismo, Cultura e Lazer 

- Energia  

- Sistema Urbano  

- Sistema de Acessibilidades e Transportes 

- Sistema de Proteção e Valorização Ambiental 
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se nos eixos: 

Atividades Agroflorestais e Desenvolvimento Rural 

Sistema de Acessibilidades e Transportes  

Sistema de Proteção e Valorização Ambiental  
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C.1. INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
 

C.1.1. Infraestruturas de Apoio à Atividade 

Económica 
A atividade empresarial e industrial concelhia é fundamental ao seu melhor 

desenvolvimento económico. 

 
Neste sentido, é uma aposta do Município, um correto ordenamento dos 

espaços industriais existentes e o reforço da sua estrutura produtiva para o qual 

se julga fundamental a dotação de novos espaços destinados à instalação de 

unidades industriais, de armazenagem, de serviços, sem embargo da 

possibilidade de instalação de outros usos nomeadamente comerciais e de 

equipamento. 

 
 
C.1.1.1. Espaços de Atividades Económicas
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� Afirmar estrategicamente Leiria como destino potencial para a localização 

das atividades industriais. 

� Aumentar e valorizar a estrutura empresarial concelhia.

� Favorecer o reordenamento industrial. 

� Requalificação e consolidação dos espaços industriais existentes

� Revitalização das áreas industriais com reduzidas taxas de ocupação

 

Objet i vos Operac ionais  

� Criar condições atrativas a um maior investimento empresarial;

� Potenciar o crescimento económico concelhio tirando vantagens da 

proximidade das importantes infraestruturas viárias;

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO (ANÁLISE SWOT E INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS

                                                                                                                             

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 

Infraestruturas de Apoio à Atividade 

dade empresarial e industrial concelhia é fundamental ao seu melhor 

Neste sentido, é uma aposta do Município, um correto ordenamento dos 

espaços industriais existentes e o reforço da sua estrutura produtiva para o qual 

fundamental a dotação de novos espaços destinados à instalação de 

unidades industriais, de armazenagem, de serviços, sem embargo da 

possibilidade de instalação de outros usos nomeadamente comerciais e de 

Espaços de Atividades Económicas 

Afirmar estrategicamente Leiria como destino potencial para a localização 

Aumentar e valorizar a estrutura empresarial concelhia. 

s industriais existentes 

Revitalização das áreas industriais com reduzidas taxas de ocupação 

Criar condições atrativas a um maior investimento empresarial; 

Potenciar o crescimento económico concelhio tirando vantagens da 

das importantes infraestruturas viárias; 

� Possibilitar a instalação de equipamentos de apoio às empresas e seus 

utentes/utilizadores; 

� Afirmar e consolidar o eixo industrial assente na cintura da cidade de Leiria / 

Maceira, de continuidade com os espaços de

existentes e potencialmente consolidados;

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Associação Empresarial / 

Promotores Privados 

 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

� Ações coletivas de desenvolvimento empresarial

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Possibilitar a instalação de equipamentos de apoio às empresas e seus 

Afirmar e consolidar o eixo industrial assente na cintura da cidade de Leiria / 

Maceira, de continuidade com os espaços de atividades económicas 

existentes e potencialmente consolidados; 

Município de Leiria / JF / Associação Empresarial / 

Competitividade e internacionalização 

volvimento empresarial 
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C.1.1.2. Novas áreas empresariais 
 
A dinâmica empresarial que se assiste em Leiria em conjunto com a sua 

capacidade de atração 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.

 

Objet i vos Es tra tégicos :  

� Alargar a oferta municipal de terrenos infraestruturados e de condições de 

referência no suporte competitivo às empresas. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Reforço da dinâmica industrial instalada através da promoção de áreas de 

expansão numa ótica de otimização das infraestruturas exist

nós acesso) e aproveitamento das sinergias. 

� Compatibilização de uma estratégia de reforço da oferta de espaços de 

atividades económicos numa escala supralocal, beneficiando do 

envolvimento e articulação com os municípios limítrofes.

� 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. 
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A dinâmica empresarial que se assiste em Leiria em conjunto com a sua 

capacidade de atração de investimento para a região justifica o reforço de áreas 

stalação 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 

(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. 

ipal de terrenos infraestruturados e de condições de 

Reforço da dinâmica industrial instalada através da promoção de áreas de 

expansão numa ótica de otimização das infraestruturas existentes (vias e 

Compatibilização de uma estratégia de reforço da oferta de espaços de 

atividades económicos numa escala supralocal, beneficiando do 

envolvimento e articulação com os municípios limítrofes. 

r para o melhor acolhimento do tecido empresarial do Município, 

Estimular a fixação de novas empresas e serviços no Município através da 

criação de Parques Empresariais que apostem em fatores de diferenciação, 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Associação Empresarial / 

Promotores Privados 

 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

� Ações coletivas de desenvolvimento empresarial

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Município de Leiria / JF / Associação Empresarial / 

Competitividade e internacionalização 

Ações coletivas de desenvolvimento empresarial 
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C.1.1.2.1. Área Comercial e de Serviços 

 

Correspondem a zonas cuja ocupação predominante é constituída por 

superfícies comerciais, serviços, oficinas ou armazéns podendo acolher outros 

usos complementares, designadamente, estabelecimentos hoteleiros e 

equipamentos, estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, e as indústrias 

permitidas nos espaços residenciais.  

 
Vale Pereiro/Boa Vista   
 
Objet i vos Es tra tégicos  e Operac iona is  

 
� Integração em áreas de terciário de atividades económicas existentes 

forma a garantir a sua continuidade, assim como 

novas, bem como a relocalização de algumas unidades empresaria

impelida pelos critérios de localização mais exigentes, concorrendo para a 

promoção do desenvolvimento económico local, para a fi

população e mão-de-obra e para melhoria das condições ambientais.

 

� Execução de um nó no IC 2, o qual irá permitir o acesso direto à área 

comercial e consequentemente aumentar a atratividade e desenvolvimento 

económico desse espaço, a criação de acessos rápidos e diretos sendo

aspeto fundamental a ter em consideração, pois permitirá o acesso a outras 

infraestruturas rodoviárias, fundamentais para a ligação ao

urbanos da Boavista e Colmeias. 

 
Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Associação Empresarial / 

Promotores Privados 
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Correspondem a zonas cuja ocupação predominante é constituída por 

superfícies comerciais, serviços, oficinas ou armazéns podendo acolher outros 

usos complementares, designadamente, estabelecimentos hoteleiros e 

ipamentos, estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, e as indústrias 

ividades económicas existentes de 

assim como o desenvolvimento de 

relocalização de algumas unidades empresariais, 

localização mais exigentes, concorrendo para a 

promoção do desenvolvimento económico local, para a fixação da 

obra e para melhoria das condições ambientais. 

2, o qual irá permitir o acesso direto à área 

e consequentemente aumentar a atratividade e desenvolvimento 

os rápidos e diretos sendo um 

aspeto fundamental a ter em consideração, pois permitirá o acesso a outras 

infraestruturas rodoviárias, fundamentais para a ligação aos aglomerados 

/ JF / Associação Empresarial / 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Competitividade e internacionalização 
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C.1.1.2.2. Área industrial e armazenagem

 
Objet i vos Es tra tégicos  e Operac iona is  

Para as áreas industriais e armazenagem propostas prevê

novas atividades industriais em locais de posição estratégica: junto a nós de 

vias estruturantes, próximas de áreas urbanas com grande número de mão

obra e com histórico industrial forte. 

 

Pretende-se assegurar o acolhimento de grandes indústrias ou empresas 

promovendo a infraestruturação das áreas e assumindo a gestão ou mediação 

das mesmas. 

 

Monte Redondo 

Localizada na extremidade Norte do concelho, tem a EN 109

(IC 1) a proporcionar-lhe uma excelente acessibilidade, a nível regional e 

nacional. 

A operacionalização desta área encontra-se em curso através de um 

loteamento industrial faseado. 

 

Carreira d´Agua/Barosa e Quinta do Banco/Barosa  

Esta área localiza-se numa área em franco desenvolvimento, fruto da 

localização privilegiada junto ao acesso à A 8 e próxima da EN

posição no eixo empresarial/industrial Leiria/ Marinha Grande.

 

Santa Catarina da Serra 

A área industrial proposta apresenta-se como posição privilegiada 

áreas do mesmo tipo (nos concelhos de Ourém e 

localização junto à A 1 com possibilidade de ligação ao IC

proximidade ao polo religioso de Fátima. 

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO (ANÁLISE SWOT E INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS

                                                                                                                             

Área industrial e armazenagem 

ndustriais e armazenagem propostas prevê-se instalação de 

novas atividades industriais em locais de posição estratégica: junto a nós de 

áreas urbanas com grande número de mão-de-

se assegurar o acolhimento de grandes indústrias ou empresas 

promovendo a infraestruturação das áreas e assumindo a gestão ou mediação 

do concelho, tem a EN 109 e um nó da A 17 

lhe uma excelente acessibilidade, a nível regional e 

se em curso através de um 

 

desenvolvimento, fruto da 

8 e próxima da EN 242 e da sua 

no eixo empresarial/industrial Leiria/ Marinha Grande. 

se como posição privilegiada junto a outras 

s de Ourém e Batalha), devido à sua 

1 com possibilidade de ligação ao IC 9 assim como à sua 

Para esta área poderão desenvolver

investigação e desenvolvimento, assim como a

Centro de Convenções. 

 

Falcão/Marrazes 

 

Moitas Altas/Marrazes 

Esta área industrial e de armazenagem localiza

Industrial de Cova das Faias e do Casal do Cego, pretendendo

ser infraestruturada de modo a promover a instalação de atividades económicas

Esta área beneficia de boas acessibilidades e muito próxima da cidade d

numa zona dinâmica empresarialmente.

 

Maceira Norte 

A freguesia de Maceira assume um grande realce no panorama industrial e 

empresarial, e esta área pretende dar resposta à forte procura. A localização 

privilegiada junto ao nó de acesso à A

muito próxima do concelho da Marinha Grande. 

 

Carvide 

Esta área de cariz intermunicipal 

empresas junto à área industrial da Vieira de Leiria, num quadrante do concelho 

sem qualquer área industrial existente.

 

Caranguejeira  

Esta área localiza-se junto à ER 350 numa freguesia com 

pequenas indústrias inseridas no espaço urbano.

 

Longra 
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Para esta área poderão desenvolver-se atividades compatíveis com logística, 

assim como a possibilidade de enquadrar um 

Esta área industrial e de armazenagem localiza-se junto (a oeste) à Zona 

Faias e do Casal do Cego, pretendendo-se que venha a 

ser infraestruturada de modo a promover a instalação de atividades económicas 

Esta área beneficia de boas acessibilidades e muito próxima da cidade de Leiria 

numa zona dinâmica empresarialmente. 

assume um grande realce no panorama industrial e 

e esta área pretende dar resposta à forte procura. A localização é 

privilegiada junto ao nó de acesso à A 8 e contigua à estrada dos Guilhermes 

celho da Marinha Grande.  

de cariz intermunicipal pretende assegurar a implantação de 

empresas junto à área industrial da Vieira de Leiria, num quadrante do concelho 

sem qualquer área industrial existente. 

se junto à ER 350 numa freguesia com grande tradição de 

espaço urbano. 



Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura  

Plano Diretor Municipal
Leiria

Esta área localiza-se junto à EM 538 na freguesia de Caranguejeira. 

atualidade uma unidade industrial. 

 

Pousos 

A área industrial de Pousos localiza-se junto ao nó de ligação da A

que por sua vez faz a ligação com a A 8 e a A 17. Para além da acessibilidade 

beneficia da proximidade às bacias de emprego e a zonas de maior 

concentração empresarial.  

 

Campinos 

Esta área localiza-se na confluência de Caranguejeira e Arrabal

se junto à A 1 sendo o seu acesso feito pela EN 113

atualidade uma unidade industrial. 

 

Santa Catarina este 

Esta área industrial desenvolve-se junto à EN 113, próxima de uma

industrial do concelho de Ourém. 

 

Azoia 

A área industrial de Azoia localiza-se junto ao IC2 (recentemente construído).

 

Amor  

A área industrial de Amor localiza-se junto à EM 535 que liga o concelho de 

Leiria ao concelho da Marinha Grande e pretende 

pequenas indústrias locais que se pretendam deslocalizar ou expandir.

 

Regueira de Pontes 

A área industrial de Regueira de Pontes localiza-se entre o aglomerado da 

Cidade de Leiria e o núcleo urbano de Regueira de Pontes (a Norte).
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se junto à EM 538 na freguesia de Caranguejeira. Possui na 

se junto ao nó de ligação da A 1 e do IC 36 

17. Para além da acessibilidade 

beneficia da proximidade às bacias de emprego e a zonas de maior 

se na confluência de Caranguejeira e Arrabal enquadrando-

1 sendo o seu acesso feito pela EN 113. Esta área possui na 

se junto à EN 113, próxima de uma área 

se junto ao IC2 (recentemente construído). 

se junto à EM 535 que liga o concelho de 

Leiria ao concelho da Marinha Grande e pretende que venha a integrar 

strias locais que se pretendam deslocalizar ou expandir. 

se entre o aglomerado da 

Cidade de Leiria e o núcleo urbano de Regueira de Pontes (a Norte).  

 

Bidoeira de Cima 

Esta área industrial pretende assegurar a expansão programada da área 

industrial em Bidoeira de Cima. 

 

Casais da Bidoeira 

Esta área industrial pretende assegurar a expansão programada da área 

industrial em Casais da Bidoeira. 

 

Ortigosa 

Esta área industrial pretende assegurar a expansão programada da área 

industrial de Ortigosa. 

 

Areias (Colmeias) 

Esta área industrial pretende assegurar a expansão programada da área 

industrial de Areias servida pela junto à A

 

Cerca (Maceira)  

Esta área industrial pretende assegurar a expansão programada da área 

industrial da Cerca servida pela EN 356.

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Associação Empresarial / 

Promotores Privados 

 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Competitividade e internacion

 

Estimativa de Custo:  poderá variar consoante o 

referenciadas 
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pretende assegurar a expansão programada da área 

Esta área industrial pretende assegurar a expansão programada da área 

área industrial pretende assegurar a expansão programada da área 

Esta área industrial pretende assegurar a expansão programada da área 

industrial de Areias servida pela junto à A 1. 

ustrial pretende assegurar a expansão programada da área 

356. 

Município de Leiria / JF / Associação Empresarial / 

Competitividade e internacionalização 

poderá variar consoante o tipo de intervenção nas áreas 
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C.1.3 Rede para a criação e transferência de 

conhecimento e tecnologia 
 

C.1.1.3. Rede de conhecimento e tecnologia (RCT)
 
Objet i vos Es tra tégicos :  

� Rede de Centros de Apoio Tecnológico (CAT), em estruturas desenvolvidas 

a partir dos Institutos Politécnicos para funcionar em rede e de forma 

complementar aos Parques de Conhecimento e Tecnologia (PCT).

 

Objet i vos Operac ionais  

� Desenvolvimento da estrutura de CAT no Instituto Politécnico de Leiria.

 
Entidades a Envolver:  Instituto Politécnico de Leiria / Município de Leiria / 

Administração Central / Associação de Municípios / Associação Empresarial / 

Promotores Privados 

 

Financiamento:    

� PORCentro, POT. Competitividade e internacionalização

Leiria, Privados 

 

Estimativa de Custo:  Sem custos infraestruturais 
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Rede para a criação e transferência de 

Rede de conhecimento e tecnologia (RCT) 

Apoio Tecnológico (CAT), em estruturas desenvolvidas 

a partir dos Institutos Politécnicos para funcionar em rede e de forma 

complementar aos Parques de Conhecimento e Tecnologia (PCT). 

to Politécnico de Leiria. 

Instituto Politécnico de Leiria / Município de Leiria / 

Administração Central / Associação de Municípios / Associação Empresarial / 

ernacionalização, Município 

C.1.4. Plataforma Logística
 

Leiria possui uma forte dinâmica produtiva e exportadora instalada servida por 

um conjunto de acessibilidades e com caráter geo

argumentos levam a considerar a necessidade de disponibilizar serviços e 

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

afirmando a própria logística como uma importante atividade económica do 

Município e da Região. 

 

Objet i vos Es tra tégicos :  

� 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. 

� Criação de um pólo empresarial intermunicipal

 

 

Objet i vos Operac ionais  

� 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.

 
Entidades a Envolver:  Município de Leiria / Administração Central / Associação 
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Plataforma Logística 

Leiria possui uma forte dinâmica produtiva e exportadora instalada servida por 

um conjunto de acessibilidades e com caráter geográfico central. Estes 

argumentos levam a considerar a necessidade de disponibilizar serviços e 

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

afirmando a própria logística como uma importante atividade económica do 

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 

 

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

Reforçar complementaridades e inovar em torno da base económica 

Criação de um pólo empresarial intermunicipal. 

o 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. 

s específicos junto das áreas de atividades económicas para o 

transporte e distribuição internacional e doméstico de mercadorias. 

Município de Leiria / Administração Central / Associação 
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de Municípios / Associação Empresarial / Promotores Privados

 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

� Ações coletivas de desenvolvimento empresarial 

� PIDDAC, Município Leiria, Privados 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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tores Privados 

Competitividade e internacionalização 

C.1.5. Criação de tecnopolo relacion

Cluster dos moldes e vidros
 
Objet i vos Es tra tégicos :  

� 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 region

clusters dos moldes e vidro. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Fomentar o desenvolvimento do eixo de ensino, ciência e inovação 

tecnológica de Aveiro – Coimbra 

sustentar dinâmicas de competitividade e inovação 

�  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. 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / IPL / Administração Central / 

Associação de Municípios / Associação Empresarial / Promotores Privados

 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

� Ações coletivas de desenvolvimento empresarial

� PIDDAC, Município Leiria, Privados

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Criação de tecnopolo relacionado com o 

Cluster dos moldes e vidros 

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 

Fomentar o desenvolvimento do eixo de ensino, ciência e inovação 

Coimbra – Leiria como elemento fundamental para 

sustentar dinâmicas de competitividade e inovação territorial. 

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 

instaladas em Lisboa e Porto.  

Município de Leiria / IPL / Administração Central / 

Associação de Municípios / Associação Empresarial / Promotores Privados 

Competitividade e internacionalização 

coletivas de desenvolvimento empresarial 

Município Leiria, Privados 
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C.2. ATIVIDADES AGROFLORESTAIS E 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

C.2.1. Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do 

Lis  
 

Objet i vos Es tra tégicos  

� 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. 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Sensibilizar para a importância que assume a manutenção do sistema de 

defesa e drenagem do Vale do Lis. 

� 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. 

� Implementação de um novo modelo de gestão integrada do AHVL, através 

da criação de condições para o envolvimento de todos os beneficiários do 

AHVL, incluindo os exteriores ao perímetro do AHVL mas que utilizam, 

direta ou indiretamente, as infraestruturas daquela obra de modo a poder 

conferir sustentabilidade económica. 

� Criar condições de confiança para a consolidação e melhoria da 
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ATIVIDADES AGROFLORESTAIS E 

 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do 

mbiental do sistema hidrológico do Lis. 

Manter e conservar o sistema de defesa contra cheias, redes coletivas de 

Modernizar e reabilitar o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, 

 

Sensibilizar para a importância que assume a manutenção do sistema de 

Controlar a poluição difusa com origem nas suiniculturas e nos efluentes 

e adequar as infraestruturas do aproveitamento coletivo às 

Potenciar a flexibilidade na distribuição e no controlo aumentando a eficácia 

ão integrada do AHVL, através 

da criação de condições para o envolvimento de todos os beneficiários do 

AHVL, incluindo os exteriores ao perímetro do AHVL mas que utilizam, 

direta ou indiretamente, as infraestruturas daquela obra de modo a poder 

Criar condições de confiança para a consolidação e melhoria da 

competitividade das empresas agrícolas, envolvendo

no processo de gestão coletiva do empreendimento.

� Promoção da concretização das exclusões das ár

solo urbano. 

� Agilizar apoios junto da administração central.

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / 

ARBVL / Promotores Privados 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso

FEADER 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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competitividade das empresas agrícolas, envolvendo-as consequentemente 

no processo de gestão coletiva do empreendimento. 

Promoção da concretização das exclusões das áreas do AHVL incluídas em 

Agilizar apoios junto da administração central. 

Município de Leiria / JF / ICNF / DRAPC / DGADR / 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos; 
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C.2.2. Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira de 

Sirol 
 
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Otimizar o aproveitamento hidroagrícola da Ribeira do Sirol tornando a 

agricultura de regadio mais competitiva e ecologicamente 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Formação e assistência técnica, contribuindo para o aumento da 

competitividade da agricultura de regadio e promoção da conservação dos 

recursos solo, água e energia. 

� Identificar e controlar a poluição difusa com origem nas suiniculturas e nos 

efluentes domésticos e industriais. 

 
Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / DRAPC / Promotores Privados

 
Financiamento:    

PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

FEADER 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira de 

Otimizar o aproveitamento hidroagrícola da Ribeira do Sirol tornando a 

agricultura de regadio mais competitiva e ecologicamente mais sustentável 

Formação e assistência técnica, contribuindo para o aumento da 

competitividade da agricultura de regadio e promoção da conservação dos 

gem nas suiniculturas e nos 

Município de Leiria / JF / DRAPC / Promotores Privados 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos; 

C.2.3. Aumento da Resiliência do Território aos 

Incêndios e valorização dos recursos 

florestais 
 
Objet i vo Es tra tégico  

Promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas.

 
Objet i vos Operac ionais  

� Proteger as zonas de interface Urbano / Floresta

� Implementar um programa de redução de combustíveis.

� Implementar e manter Infraestruturas florestais, entre as quais se destacam: 

a rede divisional, a rede viária, a rede de pontos de água e outras 

infraestruturas florestais. 

� Construção e manutenção das faixas de gestão de combustíveis e mosaicos 

de gestão de combustível  

� Construção e Manutenção da Rede Viária Florestal

� Construção e Manutenção da Rede de Pontos de Água

� Incentivar a plantação de espécies autóctones nos espaços de uso flore

� Promover a elaboração de Planos de Gestão Florestal

 

Entidades Participantes:  Município

 

Financiamento:  

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

FEADER 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Aumento da Resiliência do Território aos 

valorização dos recursos 

Promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas. 

e Urbano / Floresta 

Implementar um programa de redução de combustíveis. 

Implementar e manter Infraestruturas florestais, entre as quais se destacam: 

a rede divisional, a rede viária, a rede de pontos de água e outras 

e manutenção das faixas de gestão de combustíveis e mosaicos 

Construção e Manutenção da Rede Viária Florestal 

Construção e Manutenção da Rede de Pontos de Água 

Incentivar a plantação de espécies autóctones nos espaços de uso florestal 

Promover a elaboração de Planos de Gestão Florestal 

Município de Leiria, ICNF, Privados 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos; 
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C.2.4. Território rural – Valorização e 

potenciação 
 

Objet i vo Es tra tégico  

� Favorecer a articulação dos aglomerados rurais e das áreas de edificação 

dispersa com os centros urbanos, dotados de equipamentos e 

infraestruturas, de modo a facilitar mobilidade da população e a

atividades em solo rural 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria/ JF/ Privados 

 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

FEADER, Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Valorização e 

Favorecer a articulação dos aglomerados rurais e das áreas de edificação 

dispersa com os centros urbanos, dotados de equipamentos e 

infraestruturas, de modo a facilitar mobilidade da população e a procura de 

Município de Leiria/ JF/ Privados  

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos; 

C.3. TURISMO, CULTURA E LAZER

O turismo é um setor estratégico prioritário para o País. Este setor

contribuir positivamente para o reforço

vez que induz a valorização do património cultural e natural existente. Contribui 

ainda para a promoção da coesão territorial enquanto recurso indutor de 

inúmeras atividades com ele relacionadas, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentado em termos ambientais, económicos e sociais. 

 O município de Leiria possui condições naturais de e

características muito marcadas da ocupação humana que este território foi 

tendo ao longo dos tempos. Assim, o turismo tem aqui enormes 

potencialidades, sendo vários os produtos turísticos que Leiria tem para 

oferecer, passando pelos diversos itinerários que permitem desfrutar da 

paisagem natural, pela riqueza termal das Termas de Monte Real, pelo valioso 

património arquitetónico e arqueológico, elementos potenciadores de vários 

tipos de produtos turísticos: Touring Cultural e Paisagísti

e Saúde e Bem-Estar, permitindo o contacto com as particularidades locais.
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MO, CULTURA E LAZER 
 

O turismo é um setor estratégico prioritário para o País. Este setor pode 

o reforço da imagem de determinada região uma 

vez que induz a valorização do património cultural e natural existente. Contribui 

da para a promoção da coesão territorial enquanto recurso indutor de 

inúmeras atividades com ele relacionadas, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentado em termos ambientais, económicos e sociais.  

O município de Leiria possui condições naturais de exceção, associadas a 

características muito marcadas da ocupação humana que este território foi 

tendo ao longo dos tempos. Assim, o turismo tem aqui enormes 

potencialidades, sendo vários os produtos turísticos que Leiria tem para 

versos itinerários que permitem desfrutar da 

paisagem natural, pela riqueza termal das Termas de Monte Real, pelo valioso 

património arquitetónico e arqueológico, elementos potenciadores de vários 

tipos de produtos turísticos: Touring Cultural e Paisagístico, Natureza, Sol e Mar 

Estar, permitindo o contacto com as particularidades locais. 

 



Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura  

Plano Diretor Municipal
Leiria

C.3.1. Promoção e reforço da imagem de Leiria 

como destino turístico e cultural
 
O concelho beneficia de um vasto património paisagístico e ambiental exi

com as matas nacionais do Urso e de 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 vasto 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, assim como com o centro de interpretaç

Velho. 

 

Objet i vos Es tra tégicos  

� Divulgar / Promover turisticamente os recursos patrimoniais, culturais e 

paisagísticos que o Município oferece em Portugal e no estrangeiro.

 

Objet i vos Operac ionais  

� 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 reli

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 
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Promoção e reforço da imagem de Leiria 

como destino turístico e cultural 

O concelho beneficia de um vasto património paisagístico e ambiental existente, 

com as matas nacionais do Urso e de 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 vasto património arquitetónico, com o Castelo de 

e 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, assim como com o centro de interpretação do Abrigo do Lagar 

Divulgar / Promover turisticamente os recursos patrimoniais, culturais e 

paisagísticos que o Município oferece em Portugal e no estrangeiro. 

s e temáticas, com objetivo de 

aproveitar e potenciar locais únicos de Leiria e enriquecer a experiência de 

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 

Efetuar um programa turístico para a Região, que considere as áreas e 

e 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 m|i|

� Concetualizar o Castelo de Leiria no quadro do Património da Humanidade 

existente na região, como imagem e palco privilegiado de dinâmicas sociais 

e culturais do concelho de Leiria. 

� 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 

turísticos. 

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

 
Entidades a Envolver:  Município de Leiria

 

Financiamento:  PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Alargar o número de museus na Rede Portuguesa de Museus, a par do 

m|i|mo. 

o Castelo de Leiria no quadro do Património da Humanidade 

existente na região, como imagem e palco privilegiado de dinâmicas sociais 

e culturais do concelho de Leiria.  

Assegurar animação local, em particular nas zonas turísticas. 

ivulgação 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 

quica para o turismo (técnica). 

de Leiria / JF / TP / Privados  

Competitividade e internacionalização; 
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C.3.2. Equipamentos Culturais 
 

C.3.2.1. Museu de Leiria 
 
O projeto de reconversão do Convento de St.º Agostinho visa a instalação do 

novo museu de Leiria e insere-se no Programa de Ação Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria. 

 
Objet i vo Es tra tégico  

� Valorização do património arquitetónico, arqueológico e natural, com o 

intuito de potenciar a nível económico e turístico a individualidade do 

Concelho, preservando a sua memória coletiva. 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Reconversão do Convento de St.º Agostinho; 
� Exposição do acervo do Museu de Leiria. Local de formação, de exposições 

temporárias e de salas destinadas ao serviço educativo;

 
Entidades Participantes:  Município de Leiria/ DRCC / Associações / Privados

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Competitividade e internaciona

� Património cultural 

 

Estimativa de Custo:  1.700.000€ 
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O projeto de reconversão do Convento de St.º Agostinho visa a instalação do 

se no Programa de Ação Local para a 

ónico, arqueológico e natural, com o 

intuito de potenciar a nível económico e turístico a individualidade do 

iria. Local de formação, de exposições 

temporárias e de salas destinadas ao serviço educativo; 

Município de Leiria/ DRCC / Associações / Privados 

Competitividade e internacionalização 

C.3.2.2. Casa do Eça 
 
Recuperação e reabilitação da Casa onde morou o Eça de Queiroz com vista à 

criação de um ambiente cultural propicio à atração de turistas e fixação de 

artistas no Centro Histórico. 

 
Objet i vo Es tra tégico  

� Afirmar Leiria como cidade de atração cultural diferenciada, assente 

animações, percursos citadinos e rotas onde se destaca Eça de Queiroz;

� Projeto complementar ao Centro Cívico de Leiria, que foi investimento 

âncora do PALOR e que situa no mesmo quarteirão.

 
Objet i vos Operac ionais  

� Reabilitar edifício degradado e devoluto;

� Inclui obras de recuperação, restauro, adaptação, enquadramento e arranjos 

exteriores, iluminação cénica, sinalética, museologia e comunicação para a 

Casa do Eça e área envolvente; 

� Nova centralidade cultural no Centro Histórico de Leiria 

� Criar equipamento acessível e inclusivo na área cultural que aumente o 

número de turistas; 
 
Entidades Participantes:  Município de Leiria/ DRCC / Turismo do Centro / 

Fundação Eça de Queiroz 

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

� Património cultural 

 

Estimativa de Custo:  1.000.000€ 
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Recuperação e reabilitação da Casa onde morou o Eça de Queiroz com vista à 

criação de um ambiente cultural propicio à atração de turistas e fixação de 

firmar Leiria como cidade de atração cultural diferenciada, assente em 

animações, percursos citadinos e rotas onde se destaca Eça de Queiroz; 

Projeto complementar ao Centro Cívico de Leiria, que foi investimento 

e situa no mesmo quarteirão. 

Reabilitar edifício degradado e devoluto; 

Inclui obras de recuperação, restauro, adaptação, enquadramento e arranjos 

exteriores, iluminação cénica, sinalética, museologia e comunicação para a 

 

Nova centralidade cultural no Centro Histórico de Leiria  

Criar equipamento acessível e inclusivo na área cultural que aumente o 

Município de Leiria/ DRCC / Turismo do Centro / 

Competitividade e internacionalização 
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C.3.2.3. Centro de diálogo intercultural - 

restauro da Igreja da Misericórdia
 
Recuperação e restauro da Igreja da Misericórdia de Leiria co

do Centro de diálogo intercultural, que valorize a presença judaica e cristã em 

Leiria. 

 

Objet i vo Es tra tégico  

� Nova centralidade cultural no centro histórico de Leiria.

� Criar equipamento acessível e inclusivo que aumente o número de turistas.

� Projeto complementar ao Centro Cívico de Leiria, que foi investimento 

âncora do PALOR e que situa nas imediações. 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Inclui obras de recuperação, restauro, adaptação, enquadramento e arranjos 

exteriores, iluminação cénica, sinalética, museologia e comunicação para a 

Igreja e área envolvente; 

� Instalação de elementos museográficos na Igreja que enquadre a memória 

do local 

 
Entidades Participantes:  Município de Leiria/ DRCC / Turismo do Centro / 

Santa Casa Misericórdia de Leiria / Diocese Leiria/Fátima / Rede de Judiarias.

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

� Património cultural 

 

Estimativa de Custo:  1.000.000€ 
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 Recuperação e 

restauro da Igreja da Misericórdia 

Recuperação e restauro da Igreja da Misericórdia de Leiria com vista à criação 

ntercultural, que valorize a presença judaica e cristã em 

Nova centralidade cultural no centro histórico de Leiria. 

Criar equipamento acessível e inclusivo que aumente o número de turistas. 

Projeto complementar ao Centro Cívico de Leiria, que foi investimento 

Inclui obras de recuperação, restauro, adaptação, enquadramento e arranjos 

exteriores, iluminação cénica, sinalética, museologia e comunicação para a 

na Igreja que enquadre a memória 

Município de Leiria/ DRCC / Turismo do Centro / 

Santa Casa Misericórdia de Leiria / Diocese Leiria/Fátima / Rede de Judiarias. 

itividade e internacionalização 

C.3.2.4. Castelo de Leiria 
 
Transformar o Castelo, principal elemento de dinamização turística da cidade e 

âncora da estratégia de regeneração e desenvolvimento urbano, num 

equipamento acessível e inclusivo. 

 

Objet i vo Es tra tégico  

� Transformar o Castelo de Leiria numa nova âncora de atração turística 

nacional, preparado para aumentar exponencialmente os visitantes, em 

especial os estrangeiros, alavancando o aparecimento de novos negócios 

no tecido urbano. 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Melhoria das acessibilidades (internas e externas), a valorização da visita 

(exposição e zonas comuns) e criação de condições de infraestruturas de 

funcionamento e de segurança (água, esgotos, instalação elétricas, 

patologias), arranjos exteriores (vegetação, pavimento, mobiliário 

apetrechamento de equipamentos de animação

� Duplicar o número de visitantes do Castelo 

 
Entidades Participantes:  Município de Leiria/ DRCC / Turismo do Centro /

Instituto Politécnico de Leiria. 

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

� Património cultural 

 

Estimativa de Custo:  8.000.000€ 
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Transformar o Castelo, principal elemento de dinamização turística da cidade e 

âncora da estratégia de regeneração e desenvolvimento urbano, num 

de Leiria numa nova âncora de atração turística 

nacional, preparado para aumentar exponencialmente os visitantes, em 

especial os estrangeiros, alavancando o aparecimento de novos negócios 

es (internas e externas), a valorização da visita 

(exposição e zonas comuns) e criação de condições de infraestruturas de 

funcionamento e de segurança (água, esgotos, instalação elétricas, 

patologias), arranjos exteriores (vegetação, pavimento, mobiliário urbano) e 

apetrechamento de equipamentos de animação; 

Duplicar o número de visitantes do Castelo  

Município de Leiria/ DRCC / Turismo do Centro / 

Competitividade e internacionalização 
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C.3.2.5. Centro Cultural dos Marrazes 
 
Construção do Centro Cultural de Marrazes, incluindo as instalações do Museu 

Escolar e da Filarmónica de São Tiago de Marrazes e auditório.

 

Objet i vo Es tra tégico  

� Reforço da centralidade de Marrazes no contexto da Á

� Qualificação dos equipamentos culturais de Leiria, incluindo um museu 

pertencente à Rede Portuguesa de Museus. 

 
Objet i vos Operac ionais  

� O espaço destinado à filarmónica de Marrazes será uma escola de música, 

com protocolos estabelecidos com entidades credenciadas na área. Terá 

uma vertente de ensino que possibilitará a formação de novos músicos;

� Suprimir todas as lacunas existentes no edifício agora ocupado pelo Museu 

Escolar que não possui oficinas de restauro, biblioteca, reservas com

suficiente para guardar o seu espólio ou acessos para pessoas portadoras 

de deficiências motoras. Local de formação, de exposições temporárias e de 

salas destinadas ao serviço educativo; 

� Auditório para espetáculos de diferentes naturezas, nomeadament

cultural, como a apresentação de peças de teatro, filmes, concertos, 

 
Entidades Participantes:  Município de Leiria/ DRCC / Associações / Privados

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

� Património cultural 

 

Estimativa de Custo:  3.184.650€ 
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Construção do Centro Cultural de Marrazes, incluindo as instalações do Museu 

Escolar e da Filarmónica de São Tiago de Marrazes e auditório. 

Reforço da centralidade de Marrazes no contexto da Área Urbana de Leiria. 

Qualificação dos equipamentos culturais de Leiria, incluindo um museu 

O espaço destinado à filarmónica de Marrazes será uma escola de música, 

s com entidades credenciadas na área. Terá 

uma vertente de ensino que possibilitará a formação de novos músicos; 
Suprimir todas as lacunas existentes no edifício agora ocupado pelo Museu 

Escolar que não possui oficinas de restauro, biblioteca, reservas com área 

suficiente para guardar o seu espólio ou acessos para pessoas portadoras 

de deficiências motoras. Local de formação, de exposições temporárias e de 

Auditório para espetáculos de diferentes naturezas, nomeadamente ao nível 

cultural, como a apresentação de peças de teatro, filmes, concertos, etc. 

Município de Leiria/ DRCC / Associações / Privados  

Competitividade e internacionalização 

C.3.3. Saúde e Bem-Estar
 
C.3.3.1. Parque Termal de Monte Real
 

Objet i vos Es tra tégicos  

� Aumentar as infraestruturas de qualidade, associadas à oferta hoteleira no 

Município. 

� Beneficiar das potencialidades deste espaço (ág

qualidade) e projetar o seu atrativo turístico.

� Associar ao Parque Termal, novos

desenvolvimento de níveis de diferenciação.

 

Objet i vos Operac ionais  

� Criação de valências tecnologicamente inovadoras que per

desenvolvimento do potencial termal

� Reabilitação urbanística, paisagística e ambiental das zonas envolventes e 

do próprio aglomerado de Monte Real

� Valorização do património edificado e espaço urbano público de Monte Real

� Participar em Feiras Turísticas, nacionais e internacionais.

� Participar na Rede de Estâncias 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.

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Turismo Portugal / Privados
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Estar 

Parque Termal de Monte Real 

Aumentar as infraestruturas de qualidade, associadas à oferta hoteleira no 

Beneficiar das potencialidades deste espaço (águas medicinais de 

qualidade) e projetar o seu atrativo turístico. 

novos equipamentos de saúde e spa como 

desenvolvimento de níveis de diferenciação. 

Criação de valências tecnologicamente inovadoras que permitam o 

desenvolvimento do potencial termal 

Reabilitação urbanística, paisagística e ambiental das zonas envolventes e 

do próprio aglomerado de Monte Real 

Valorização do património edificado e espaço urbano público de Monte Real 

icas, nacionais e internacionais. 

ncias Termais. 

Sinalética vertical e maior divulgação das suas atividades. 

Criar uma agenda de eventos adequados ao tema aquando do maior volume 

s turísticos, nacionais e internacionais, de forma a 

cativar um maior número de turistas.   

Quebrar a sazonalidade através dos canais de turismo sénior. 

Município de Leiria / JF / Turismo Portugal / Privados 
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Financiamento:    

� Turismo de Portugal, Orçamentos Municipais, Privados

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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o de Portugal, Orçamentos Municipais, Privados 

C.3.4. Rotas de interesse Turístico
 

Leiria possui atualmente uma série de rotas instituídas que contemplam 

algumas das idiossincrasias que o concelho, naturalm

Rotas como “Do moinho de papel à Tipografia Judaica”, “Leiria Queirosiana” e 

“Miguel Torga em Leiria”, só para citar alguns exemplos, constituem parte da 

matriz histórica sobre a qual se operacionalizou o conceito dos roteiros.

 
C.3.4.1. Integração em Redes Internacionais como a Rota 

das Judiarias de Portugal
 
Estimular o aproveitamento do legado cultural da presença judaica em Portugal 

e em Leiria em particular, promovendo a Rota do Judaico de forma a potenciar o 

concelho como destino prioritário para o 

 

Objet i vos Es tra tégicos  

� Integração nos roteiros nacionais e internacionais.

� Integração como membro da Rede Nacional das Judiarias.

� Participar na candidatura conjunta da Rede a apoios estruturais.

 

Objet i vos Operac ionais  

� 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.

 
Entidades a Envolver:  Município de Leiria 
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Rotas de interesse Turístico 

Leiria possui atualmente uma série de rotas instituídas que contemplam 

algumas das idiossincrasias que o concelho, naturalmente, tem para oferecer. 

Rotas como “Do moinho de papel à Tipografia Judaica”, “Leiria Queirosiana” e 

“Miguel Torga em Leiria”, só para citar alguns exemplos, constituem parte da 

matriz histórica sobre a qual se operacionalizou o conceito dos roteiros. 

tegração em Redes Internacionais como a Rota 

das Judiarias de Portugal 

Estimular o aproveitamento do legado cultural da presença judaica em Portugal 

e em Leiria em particular, promovendo a Rota do Judaico de forma a potenciar o 

itário para o Touring Cultural. 

Integração nos roteiros nacionais e internacionais. 

Integração como membro da Rede Nacional das Judiarias. 

Participar na candidatura conjunta da Rede a apoios estruturais. 

peração da Igreja da Santa Casa da Misericórdia, em particular dos 

vestígios da Sinagoga sobreposta. 

Requalificar o património judaico edificado. 

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

ísticos através de agências de viagens especializadas. 

de Leiria / JF / TP / Privados  
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Financiamento:   Orçamento Municipal, PORCentro; POT

internacionalização 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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; POT. Competitividade e 
C.3.4.2. Novas rotas de interesse patrimonial e cultural
 
Objet i vo Es tra tégico  

Reabilitar, valorizar e colocar em rede o património construídos através da 

constituição de novas rotas, com particular enfâse nos domínios da Arte Nova, e 

arqueologia. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Definir e implementar a “Rota da Arte Nova” a “Rota do Judaico” e a “Rota 

do Menino do Lapedo”; 

� Definir rotas que contemplem diferentes formas de mobilidade e que ligue 

diferentes espaços e dinâmicas de utilização dos mesmos;

� Promover e divulgar as novas rotas.

 
Entidades a Envolver:  Município de Leiria

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Competitividade e internacionalização

� Património cultural 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Novas rotas de interesse patrimonial e cultural 

Reabilitar, valorizar e colocar em rede o património construídos através da 

constituição de novas rotas, com particular enfâse nos domínios da Arte Nova, e 

Definir e implementar a “Rota da Arte Nova” a “Rota do Judaico” e a “Rota 

Definir rotas que contemplem diferentes formas de mobilidade e que ligue 

diferentes espaços e dinâmicas de utilização dos mesmos; 

e divulgar as novas rotas. 

de Leiria/ DRCC / Associações / Privados  

Competitividade e internacionalização 
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C.3.5. Turismo em Espaço Rural e de Natureza
 
C.3.5.1. Ecopistas das margens dos rios Lis e 
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Aumento da atratividade do concelho 

� Valorização da paisagem e criação de novos espaços naturais de recreio e 

lazer 

  

Objet i vos Operac ionais  

� Definir e implementar as ecopistas das margens dos rios Lis e Lena 

espaço de mais-valia natural 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / Associações Municípios / JF / 

Privados  

 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

FEADER, Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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ismo em Espaço Rural e de Natureza 

Lis e Lena 

Valorização da paisagem e criação de novos espaços naturais de recreio e 

das margens dos rios Lis e Lena num 

Município de Leiria / Associações Municípios / JF / 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, 

C.3.5.2. Potenciar o território rural enquanto produto 

turístico 
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Definir uma rede de trilhos que contemple diferentes formas de mobilidade e 

que ligue diferentes espaços e dinâmi

� Valorizar e promover as potencialidades naturais

� Criar um circuito turístico às quintas rurais existentes no concelho, 

promovendo a sua recuperação/reabilitação.

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria

Privados  

 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

FEADER, Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Potenciar o território rural enquanto produto 

Definir uma rede de trilhos que contemple diferentes formas de mobilidade e 

que ligue diferentes espaços e dinâmica de utilização dos mesmos; 

Valorizar e promover as potencialidades naturais do concelho; 

Criar um circuito turístico às quintas rurais existentes no concelho, 

promovendo a sua recuperação/reabilitação. 

de Leiria/ JF / Associações / ICNF / DRAPC / 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, 
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C.3.5.3. Investimento Turístico na Mata Nacional
 
Objet i vo Es tra tégico  

Delimitação e salvaguarda de uma área afeta a Espaços de Ocupação Turística 

em solo rural localizada a sul da Praia de Pedrógão na Mata Nacional. 

 

Um dos investimentos prende-se com a concretização de um resort e campo de 

golfe, e outro seria um complexo hípico com hipódromo.

  

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / TP / Privados 

 

Financiamento:    

� Privado 

� Turismo de Portugal 

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

FEADER 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Investimento Turístico na Mata Nacional 

tação e salvaguarda de uma área afeta a Espaços de Ocupação Turística 

em solo rural localizada a sul da Praia de Pedrógão na Mata Nacional.  

se com a concretização de um resort e campo de 

com hipódromo. 

/ TP / Privados  

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, 

C.3.6. Espaços Urbani

Especial 

Os espaços de uso especial referem

afetas a equipamentos coletivos de dimensão relevante, 

características propícias à instalação

 
Áreas de uso turístico 

 

Loureira/Santa Catarina da Serra  
 
Objet i vos Operac ionais  

 
� Esta área pretende desenvolver

planos de pormenor ou loteamentos uma área complementar a Fátima com 

atividades hoteleiras de cariz religioso à 

Fátima, podendo vir a funcionar 

aglomerado. 

 

Pedrogão 
 
Objet i vos Operac ionais  
 
� Neste local, face à sua localização, junto à única praia existente no concelho 

de Leiria, e próximo da Mata Nacional do Pedrógão

implantação de unidade hoteleira ou usos complementares a atividades 

lúdicas de sol e mar.   

 
Quinta de Vale de Lobos/ Cortes 
  
Objet i vos Operac ionais  
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záveis - Espaços de Uso 

Os espaços de uso especial referem-se às áreas que se pretende que sejam 

afetas a equipamentos coletivos de dimensão relevante, e/ou áreas com 

cias à instalação de atividades de cariz turístico. 

sta área pretende desenvolver-se através de unidades de execução, 

planos de pormenor ou loteamentos uma área complementar a Fátima com 

atividades hoteleiras de cariz religioso à semelhança do que se assiste em 

 também como área residencial de apoio ao 

Neste local, face à sua localização, junto à única praia existente no concelho 

ata Nacional do Pedrógão, apresenta-se viável a 

implantação de unidade hoteleira ou usos complementares a atividades 
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O local onde se encontra esta quinta, muito próximo da C

um nó de acesso ao IC 36, poderá vir a enquadrar uma área de turismo de 

charme /rural. 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria, privados,  

 

� Financiamento:  PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso 

de recursos, FEADER, Orçamento Municipal, Privado, 

 

 

Estimativa de Custo:  N/D 
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O local onde se encontra esta quinta, muito próximo da Cidade de Leiria e com 

36, poderá vir a enquadrar uma área de turismo de 

 

Sustentabilidade e eficiência no uso 

çamento Municipal, Privado, Turismo de Portugal 

C.4. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS 

RENOVÁVEIS 

O Concelho de Leiria possui condições naturais que lhe permitem produzir 

energias com base em recursos renováveis, podend

para a economia, ambiente e proteção da floresta contra incêndios, indo 

também de encontro aos objetivos energéticos de diminuição da energia 

proveniente de combustíveis fósseis.

 

C.4.1. Promoção da energia solar fotovoltaica no 

território municipal
 
Objet i vo Es tra tégico  

Produção de eletricidade com base em fontes renováveis

 
Objet i vos Operac ionais  

� Instalação de painéis solares nos edifícios públicos;

� Injetar o excedente de energia na rede elétrica.

� Promover a “consciência ambiental” nos

município. 

� Permissão de instalação de estruturas 

rural 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Privados

 

Financiamento:    

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de rec

� Energia 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS 

 
O Concelho de Leiria possui condições naturais que lhe permitem produzir 

energias com base em recursos renováveis, podendo contribuir positivamente 

para a economia, ambiente e proteção da floresta contra incêndios, indo 

também de encontro aos objetivos energéticos de diminuição da energia 

proveniente de combustíveis fósseis. 

Promoção da energia solar fotovoltaica no 

rio municipal 

Produção de eletricidade com base em fontes renováveis 

Instalação de painéis solares nos edifícios públicos; 

Injetar o excedente de energia na rede elétrica. 

Promover a “consciência ambiental” nos cidadãos e uma imagem verde do 

Permissão de instalação de estruturas em qualquer uso do solo urbano e 

Município de Leiria / JF / Privados 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 
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C.4.2. Incentivo da utilização da energia Solar 

Térmica nos equipamentos
 
Objet i vo Es tra tégico  

Implementação da utilização do solar térmico em equipamentos sociais

 
Objet i vos Operac ionais  

� Criar uma linha de incentivos ao desenvolvimento de serviços de energia 

para serviços públicos e as autarquias de forma a promover a utilização 

solar em equipamentos sociais tais como parques escolares, centro de dia, 

lares, centros de saúde e hospitais, entre outros. 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / CCDRC / Associações de 

Municípios / JF / Privados 

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PIDDAC 

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

� Energia 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Incentivo da utilização da energia Solar 

Térmica nos equipamentos 

Implementação da utilização do solar térmico em equipamentos sociais 

s ao desenvolvimento de serviços de energia 

para serviços públicos e as autarquias de forma a promover a utilização 

solar em equipamentos sociais tais como parques escolares, centro de dia, 

Município de Leiria / CCDRC / Associações de 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 

C.5. SISTEMA URBANO
 

Conforme referido no Relatório do Plano, o qual 

prosseguida para a delineação da estrutura de ordenamento, o território 

de Leiria reflete diferentes formas de ocupação urbana. A uma maior 

concentração populacional e urbana da cidade de L

complementarmente, como núcleos secundários, os aglomerados de 

Maceira, Monte Real, entre outros.

 

Não obstante a heterogeneidade entre as unidades territoriais referidas, 

considera-se a oportuno abrir a possibilidade de se constituírem zona

preferenciais para a expansão urbana (Espaços Urbanizáveis) 

destinadas essencialmente à função habitacional, sendo admitida a 

instalação de outras funções, tais como comércio, serviços, turismo, 

equipamentos ou zonas verdes, para promoção da sua 

multifuncionalidade. A intervenção nestes espaços poderá ser 

enquadrada no âmbito de ações previstas em planos de pormenor, 

planos de urbanização, operações de loteamento, entre outras figuras

 

Este capítulo refere-se ainda às ações de requalificação urbanística q

visam áreas que, pelas suas características, induzem a uma 

intervenção de revitalização que confira condições de vivência e fruição 

dos espaços.  
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SISTEMA URBANO 

forme referido no Relatório do Plano, o qual retrata a metodologia 

prosseguida para a delineação da estrutura de ordenamento, o território 

formas de ocupação urbana. A uma maior 

concentração populacional e urbana da cidade de Leiria surgem 

complementarmente, como núcleos secundários, os aglomerados de 

Maceira, Monte Real, entre outros.   

Não obstante a heterogeneidade entre as unidades territoriais referidas, 

se a oportuno abrir a possibilidade de se constituírem zonas 

preferenciais para a expansão urbana (Espaços Urbanizáveis) 

destinadas essencialmente à função habitacional, sendo admitida a 

instalação de outras funções, tais como comércio, serviços, turismo, 

equipamentos ou zonas verdes, para promoção da sua 

cionalidade. A intervenção nestes espaços poderá ser 

enquadrada no âmbito de ações previstas em planos de pormenor, 

planos de urbanização, operações de loteamento, entre outras figuras 

se ainda às ações de requalificação urbanística que 

visam áreas que, pelas suas características, induzem a uma 

intervenção de revitalização que confira condições de vivência e fruição 
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C.5.1. Revitalização da cidade de Leiria 

urbana principal 
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� Fortalecer o papel da cidade de Leiria enquanto principal centro urbano da 

região 

� Produção de conhecimento quanto aos fatores estruturais e culturais do 

desenvolvimento alargado da cidade, bem como o processo de urbanização 

no território municipal. 

� Redefinição dos limites da cidade de Leiria com base na estrutura urbana 

 

Objet i vos Operac ionais  

� 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. 

� 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. 
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de Leiria – estrutura 

da cidade de Leiria enquanto principal centro urbano da 

Produção de conhecimento quanto aos fatores estruturais e culturais do 

desenvolvimento alargado da cidade, bem como o processo de urbanização 

a cidade de Leiria com base na estrutura urbana  

Elaboração de pequenos projetos urbanos para os centros de freguesia com 

Progressiva transformação de estrada em rua incrementando a imagem 

urbana, a segurança de peões e tráfego mecânico e regularizando os modos 

Incentivo aos cobertos vegetais em industrias próximas dos aglomerados 

urbanos por forma a reduzir os impactos arquitetónicos e ambientais. 

rbanística que ajude a regular as intervenções 

Produção de conhecimento quanto ao fenómeno de industrialização difusa e 

Desenvolver o potencial social e humano e o reforço da identidade local 

Prosseguir a sua política de recuperação e reabilitação do património 

edificado, criando uma rede museológica de qualidade, capaz de projetar a 

 

Entidades Participantes:  Município de L

 

Financiamento:  Orçamento Municipal

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo  
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Município de Leiria / JF 

Orçamento Municipal 
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C.5.2. Marketing Territorial da Cidade
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� 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. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� 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.

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF 

 

Financiamento:  Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Marketing Territorial da Cidade 

uma imagem de marca / slogan  – 

envolver 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 

icipação 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. 

C.5.3. Requalificação Patrimonial
 
C.5.3.1. Requalificação patrimonial do concelho
 

Objet i vo Es tra tégico  

Valorização do património arquitetónico, ar

potenciar a nível económico e turístico a individualidade do Concelho, 

preservando a sua memória coletiva.

 

Através da requalificação/valorização patrimonial

reconhecimento pelo património, ist

patrimoniais, enquanto marcas de um passado com uma função no presente. 

Assim, de uma forma transversal, considera

� Organização de eventos alusivos a acontecimentos culturais que 

possam valorizar e dar utilidade ao património local;

� Criação de circuitos e visitas aos locais de interesse;

� Dotação de condições que facilitem acesso, tais como estacionamento, 

pavimentação e sinalética; 

� Georreferenciação de todos os locais de interesse;

� Promoção e divulgação do património local

� Referenciar, avaliar e classificar bens culturais e naturais com 

interesse patrimonial enquanto elementos caracterizadores da 

paisagem, como por exemplo, a Igreja Paroquial dos Milagres, Paço 

Real da Rainha, Jardim Escola de Deus, Sen

outros. 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria/ DRCC

Privados 
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Requalificação Patrimonial 

Requalificação patrimonial do concelho 

Valorização do património arquitetónico, arqueológico e natural, com o intuito de 

potenciar a nível económico e turístico a individualidade do Concelho, 

preservando a sua memória coletiva. 

da requalificação/valorização patrimonial pretende-se potenciar o 

reconhecimento pelo património, isto é, o usufruto dos diversos elementos 

patrimoniais, enquanto marcas de um passado com uma função no presente. 

Assim, de uma forma transversal, considera-se importante a: 

Organização de eventos alusivos a acontecimentos culturais que 

utilidade ao património local; 

Criação de circuitos e visitas aos locais de interesse; 

Dotação de condições que facilitem acesso, tais como estacionamento, 

 

Georreferenciação de todos os locais de interesse; 

do património local; 

e classificar bens culturais e naturais com 

interesse patrimonial enquanto elementos caracterizadores da 

aisagem, como por exemplo, a Igreja Paroquial dos Milagres, Paço 

Real da Rainha, Jardim Escola de Deus, Senhora do Monte, entre 

Município de Leiria/ DRCC / JF / Associações / 
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Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

� Património cultural 

� Privados 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 

C.5.3.2. Requalificação/Revitalização do Centro Histórico de 

Leiria 
 
O município tem vindo a desenvolver um Programa de Ação Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR) implementando 

uma série de projetos e iniciativas que visam reforçar este território, numa 

referência de qualidade, criatividade, inovação e sustentabilidade, promovendo 

a coesão e a inclusão social, para além da qualificação do ambiente urbano.

 

Objet i vo Es tra tégico  

� Qualificar a imagem do centro histórico de Leiria, reforçando a atratividade 

desta centralidade, qualificando dinâmicas, vivências e a recuperação do 

património e do espaço público. 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Prossecução da reabilitação do centro histórico de Leiria com recurso a 

sistemas de inovação, com áreas de lazer específicas para crianças e para 

idosos;  

� Retomar a capacidade de atração das funções residencial, comercial e de 

lazer; 

� Reordenar a circulação viária compatibilizando

que deve apoiar e com a diversidade de mobilidades contemporâneas;

� Potenciar a utilização de espaços naturais dotando

atrativas (melhoria das zonas verdes e respetivo mobiliário urbano);

� Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos.

� Promover a reabilitação do p

elementos notáveis e dos espaços públicos de forma a reconquistar a sua 

capacidade atrativa. 

� Promover a revalorização do património urbanístico e recuperar o edificado 
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Requalificação/Revitalização do Centro Histórico de 

O município tem vindo a desenvolver um Programa de Ação Local para a 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR) implementando 

iniciativas que visam reforçar este território, numa 

referência de qualidade, criatividade, inovação e sustentabilidade, promovendo 

a coesão e a inclusão social, para além da qualificação do ambiente urbano. 

ntro histórico de Leiria, reforçando a atratividade 

desta centralidade, qualificando dinâmicas, vivências e a recuperação do 

 

Prossecução da reabilitação do centro histórico de Leiria com recurso a 

temas de inovação, com áreas de lazer específicas para crianças e para 

Retomar a capacidade de atração das funções residencial, comercial e de 

Reordenar a circulação viária compatibilizando-a com as funções urbanas 

iversidade de mobilidades contemporâneas; 

Potenciar a utilização de espaços naturais dotando-os de condições 

atrativas (melhoria das zonas verdes e respetivo mobiliário urbano); 

Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos. 

Promover a reabilitação do parque edificado com a valorização dos 

elementos notáveis e dos espaços públicos de forma a reconquistar a sua 

Promover a revalorização do património urbanístico e recuperar o edificado 
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como incentivo ao estabelecimento de novos residen

turístico, áreas comerciais e serviços criativos. 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria/ DRCC / JF / Privados

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

� Reabilitação Urbana 

� Mobilidade Territorial 

� Privados 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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como incentivo ao estabelecimento de novos residentes, alojamento 

Município de Leiria/ DRCC / JF / Privados 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 

C.5.3.3. Requalificação/Revitalização dos Núcleos de 

Importância Patrimonial nas Freguesias
Considerando que em algumas freguesias ainda persistem alguns núcleos 

urbanos centrais com interesse do ponto de vista arquitetónico e morfológico 

que importa preservar, procedeu-se a uma análise dessas estruturas e à sua 

delimitação com base nos seguintes critérios:

• Espaços que guardam, no essencial, a matriz morfológica urbana 

original, resultado da implantação de tipologias edificadas tradicionais;

• Espaços estruturados por edifícios e/ou por conjuntos edificados de 

relevância patrimonial como por exemplo as igrejas; 

• Espaços que, pela sua história e especificidades, contribuem para a 

identidade dos respetivos aglomerados urbanos.

 

Cortes 

Núcleo urbano antigo que engloba uma ocupação junto ao rio e um núcleo, 

situado a cota mais alta, em torno da Igreja de Nª Senhora da Gaiola, 

interligados por arruamentos de perfil estreito, em grande parte conformado

por edifícios antigos e muros de pedra que delimitam os logradouros.

A zona junto ao rio apresenta um significativo número de edifícios de interesse 

patrimonial constituído por antigas casas senhoriais, restando ainda algumas 

casas de habitação corrente, duas delas datadas do séc. XVI, com janelas 

manuelinas, encontrando-se atualmente desfiguradas, uma por ter sofrido uma 

intervenção desadequada e outra por se encontrar em avançado estado de 

degradação.  

A zona alta está organizada em torno da Igreja e do

edifícios não possuam, na sua maior parte, interesse arquitetónico, o conjunto 

ainda guarda a antiga organização espacial, de caracter rural, formada por 

pequenos arruamentos que se estendem a nascente e em torno do largo da 

Igreja, onde se destaca o edifício da Casa Museu João Soares.
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Requalificação/Revitalização dos Núcleos de 

Importância Patrimonial nas Freguesias 
Considerando que em algumas freguesias ainda persistem alguns núcleos 

se do ponto de vista arquitetónico e morfológico 

se a uma análise dessas estruturas e à sua 

delimitação com base nos seguintes critérios: 

Espaços que guardam, no essencial, a matriz morfológica urbana 

implantação de tipologias edificadas tradicionais; 

Espaços estruturados por edifícios e/ou por conjuntos edificados de 

relevância patrimonial como por exemplo as igrejas;  

Espaços que, pela sua história e especificidades, contribuem para a 

espetivos aglomerados urbanos. 

Núcleo urbano antigo que engloba uma ocupação junto ao rio e um núcleo, 

situado a cota mais alta, em torno da Igreja de Nª Senhora da Gaiola, 

interligados por arruamentos de perfil estreito, em grande parte conformados 

por edifícios antigos e muros de pedra que delimitam os logradouros. 

A zona junto ao rio apresenta um significativo número de edifícios de interesse 

patrimonial constituído por antigas casas senhoriais, restando ainda algumas 

duas delas datadas do séc. XVI, com janelas 

se atualmente desfiguradas, uma por ter sofrido uma 

intervenção desadequada e outra por se encontrar em avançado estado de 

A zona alta está organizada em torno da Igreja e do seu adro, e embora os 

edifícios não possuam, na sua maior parte, interesse arquitetónico, o conjunto 

ainda guarda a antiga organização espacial, de caracter rural, formada por 

pequenos arruamentos que se estendem a nascente e em torno do largo da 

onde se destaca o edifício da Casa Museu João Soares. 
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Santa Catarina da Serra 

Na zona central deste aglomerado destaca-se o núcleo da Igreja e da sua 

envolvente, que mantém ainda a identidade do local, pela formatação do 

espaço público e da volumetria do edificado. 

 

Monte Real 

Foi delimitado o núcleo mais antigo de Monte Real, correspondente à vila 

antiga. O núcleo está localizado na parte superior do aglomerado e destacado 

deste pela topografia. 

O núcleo a delimitar é constituído pelo morro onde se locali

estrutura acastelada e capela, pelo largo de Santa Isabel e pelo eixo constituído 

pela Rua do Pelourinho que faz a ligação com a parte central da vila e que 

engloba o antigo pelourinho e a Casa da Câmara, ambos classificados.

Trata-se de um espaço pouco consolidado, que perdeu a importância como 

centro da vila, mas que apresenta interesse do ponto de vista patrimonial.

 

Amor 

Trata-se de salvaguardar o enquadramento da Igreja através do largo fronteiro 

ainda preservado na sua essência, quanto à morfologia. Embora o seu edificado 

já tenha sofrido algumas alterações pontuais, ainda restam alguns imóveis de 

interesse arquitetónico, com destaque para o edifício da Igreja Paroquial de S. 

Pedro e São Paulo. 

 

Milagres 

Trata-se de salvaguardar o espaço público envolvente ao monumento que 

apresenta uma dimensão e formatação pouco vulgar face à dimensão do 

aglomerado. 
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se o núcleo da Igreja e da sua 

envolvente, que mantém ainda a identidade do local, pela formatação do 

Foi delimitado o núcleo mais antigo de Monte Real, correspondente à vila 

antiga. O núcleo está localizado na parte superior do aglomerado e destacado 

O núcleo a delimitar é constituído pelo morro onde se localizam os restos da 

estrutura acastelada e capela, pelo largo de Santa Isabel e pelo eixo constituído 

pela Rua do Pelourinho que faz a ligação com a parte central da vila e que 

engloba o antigo pelourinho e a Casa da Câmara, ambos classificados. 

m espaço pouco consolidado, que perdeu a importância como 

centro da vila, mas que apresenta interesse do ponto de vista patrimonial. 

se de salvaguardar o enquadramento da Igreja através do largo fronteiro 

o à morfologia. Embora o seu edificado 

já tenha sofrido algumas alterações pontuais, ainda restam alguns imóveis de 

interesse arquitetónico, com destaque para o edifício da Igreja Paroquial de S. 

ço público envolvente ao monumento que 

apresenta uma dimensão e formatação pouco vulgar face à dimensão do 

Barreira 

Este aglomerado apresenta uma ocupação linear, ao longo da via que liga Leiria 

à Batalha, dominada pelo conjunto setecentista f

Santíssimo Salvador e pelo solar dos viscondes da Barreira, com portal e 

Jardim na parte posterior do edifício.

O resto do casario, de arquitetura tradicional, donde se destaca uma casa 

solarenga, em frente ao largo da igreja e o edif

junta de freguesia, completa o conjunto de interesse patrimonial.

 

Soutocico 

Trata-se de um aglomerado de tipologia nucleada em que a estrutura urbana 

ainda se encontra preservada no seu essencial, sendo constituída por um 

conjunto de vias que partem do centro, marcado pelo espaço da Igreja e do seu 

adro. 

 

Abadia 

Foi delimitado o núcleo constituído pelo arruamento que atravessa e estrutura o 

aglomerado, que se apresenta com uma ocupação linear ao longo de uma via 

antiga, ladeada por um conjunto significativo de edifícios de interesse 

patrimonial.  

 

Fontes 

O principal interesse patrimonial deste frágil conjunto urbano está estreitamente 

relacionado com a nascente do rio Lis. Pretendeu

percurso que dá acesso à nascente do rio, o espaço que confina com a sua 

margem direita que se inicia com a pequena capela, bem como o núcleo, 

situado na margem esquerda, formado ainda por uma malha de pequenos 

arruamentos ladeados por edifícios antigos embora muitos deles

estado de conservação. 
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Este aglomerado apresenta uma ocupação linear, ao longo da via que liga Leiria 

à Batalha, dominada pelo conjunto setecentista formado pela Igreja do 

Santíssimo Salvador e pelo solar dos viscondes da Barreira, com portal e 

Jardim na parte posterior do edifício. 

O resto do casario, de arquitetura tradicional, donde se destaca uma casa 

solarenga, em frente ao largo da igreja e o edifício alpendrado, antiga casa da 

junta de freguesia, completa o conjunto de interesse patrimonial. 

se de um aglomerado de tipologia nucleada em que a estrutura urbana 

ainda se encontra preservada no seu essencial, sendo constituída por um 

onjunto de vias que partem do centro, marcado pelo espaço da Igreja e do seu 

Foi delimitado o núcleo constituído pelo arruamento que atravessa e estrutura o 

aglomerado, que se apresenta com uma ocupação linear ao longo de uma via 

ada por um conjunto significativo de edifícios de interesse 

O principal interesse patrimonial deste frágil conjunto urbano está estreitamente 

relacionado com a nascente do rio Lis. Pretendeu-se englobar, para além do 

cesso à nascente do rio, o espaço que confina com a sua 

margem direita que se inicia com a pequena capela, bem como o núcleo, 

situado na margem esquerda, formado ainda por uma malha de pequenos 

arruamentos ladeados por edifícios antigos embora muitos deles em mau 
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Objet i vo Es tra tégico  

� Qualificar a imagem dos Núcleos de Importância Patrimonial nas 

Freguesias, reforçando a atratividade desta centralidade, qualificando 

dinâmicas, vivências e a recuperação do património e do espaço públic

 
Objet i vos Operac ionais  

� Retomar a capacidade de atração das funções residencial, comercial e de 

lazer; 

� Reordenar a circulação viária compatibilizando-a com as funções urbanas 

que deve apoiar e com a diversidade de mobilidades contemporâneas;

� Potenciar a utilização de espaços naturais dotando

atrativas (melhoria das zonas verdes e respetivo mobiliário urbano);

� Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos.

� 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. 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria/ DRCC / JF / Privados

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

� Reabilitação Urbana 

� Mobilidade Territorial 

� Privados 
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Qualificar a imagem dos Núcleos de Importância Patrimonial nas 

Freguesias, reforçando a atratividade desta centralidade, qualificando 

dinâmicas, vivências e a recuperação do património e do espaço público. 

Retomar a capacidade de atração das funções residencial, comercial e de 

a com as funções urbanas 

que deve apoiar e com a diversidade de mobilidades contemporâneas; 

utilização de espaços naturais dotando-os de condições 

atrativas (melhoria das zonas verdes e respetivo mobiliário urbano); 

Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos. 

Promover a reabilitação do parque edificado com a valorização dos 

eis e dos espaços públicos de forma a reconquistar a sua 

Promover a revalorização do património urbanístico e recuperar o edificado 

como incentivo ao estabelecimento de novos residentes, alojamento 

Município de Leiria/ DRCC / JF / Privados 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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C.5.4. Unidades Operativas de Planeamento e 

Gestão – UOPG’s 
 
C.5.4.1. UOPG de Leiria 
 
Objet i vo Es tra tégico  

Reforço e qualificação da imagem e da centralidade da cidade de Leiria como 

principal polo do distrito e centro administrativo. Promover o crescimento

consolidação das suas funções centrais.  

 

Objet i vos Operac ionais  

� Redefinir, em Plano de Urbanização, o espaço urbano, visando a 

manutenção, colmatação, requalificação e expansão do parque edificado

sentido de dar resposta às necessidades de qualif

intervenção, designadamente através da relocalização das diversas 

unidades industriais disseminadas pela mesma; 

� Definir novas vias de distribuição que sejam simultaneamente estruturantes 

do espaço urbano e alternativas às infraestruturas existentes;

� Definir a estrutura ecológica urbana, integrando nesta categoria os solos 

necessários ao equilíbrio do sistema urbano, com o objetivo de 

a utilização coletiva dos solos que a integram; 

� Promover a exclusão das áreas de AHVL, em solo

promover o seu uso urbano, em qualquer das suas qualificações.

� Dotar a cidade de um conjunto de equipamentos e espaços adequados à 

função de capital de distrito, de forma a contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população residente no concelho e nos concelhos 

vizinhos; 

� Propor projetos ou outras dinâmicas que permitam captar investimentos 

para o desenvolvimento económico com potencial tecnológico;
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Unidades Operativas de Planeamento e 

Reforço e qualificação da imagem e da centralidade da cidade de Leiria como 

principal polo do distrito e centro administrativo. Promover o crescimento e a 

Redefinir, em Plano de Urbanização, o espaço urbano, visando a 

manutenção, colmatação, requalificação e expansão do parque edificado, no 

qualificação da área de 

intervenção, designadamente através da relocalização das diversas 

Definir novas vias de distribuição que sejam simultaneamente estruturantes 

existentes; 

Definir a estrutura ecológica urbana, integrando nesta categoria os solos 

m o objetivo de proporcionar 

Promover a exclusão das áreas de AHVL, em solo urbano de modo a 

promover o seu uso urbano, em qualquer das suas qualificações. 

Dotar a cidade de um conjunto de equipamentos e espaços adequados à 

função de capital de distrito, de forma a contribuir para a melhoria da 

dente no concelho e nos concelhos 

Propor projetos ou outras dinâmicas que permitam captar investimentos 

para o desenvolvimento económico com potencial tecnológico; 

� Incrementar e promover a dinamização do setor industrial, procurando 

diversificar os ramos de atividade e fomentar a especialização de 

obra. 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

� FEDER 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Incrementar e promover a dinamização do setor industrial, procurando 

os ramos de atividade e fomentar a especialização de mão-de-

Município de Leiria / JF / Promotores 
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C.5.4.2. UOPG de Maceira 
 
Objet i vo Es tra tégico  

Reconverter a área da indústria cimenteira situada na periferia poente da área 

de intervenção, através de áreas habitacionais, nomeadamente de habitação 

social, de equipamento e espaços verdes de uso público.

 

Objet i vos Operac ionais  

� Inversão do processo sistemático de estrangulamento do espaço urbano por 

parte das atividades industriais de exploração, e integração no sistema 

urbano das áreas de exploração que, encontrando

recuperação ambiental e paisagística, podem potenciá

� Integrar equipamentos de utilização coletiva nomeadamente equipamentos 

sociais, educativos, comerciais, de segurança e de saúde, atendendo à 

facilidade de acesso que estes terão de oferecer aos restantes 

aglomerados; 

� Enquadrar, a par do mercado da Maceira que se enc

avançado de implementação, outras estruturas de apoio e articulá

as áreas habitacionais existentes; 

� Propor, como áreas comerciais e de serviços, a integração de um espaço 

multiusos de caráter desportivo e cultural e células multi

serviços de apoio ao cidadão; 

� Promover um novo ordenamento do tráfego para aliviar a sobrecarga das 

infraestruturas viárias de modo a permitir a criação de alternativas à EN 356

1 na ligação entre Maceirinha, A-do-Barbas e os aglomerados cent

Maceira; 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Privados
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a área da indústria cimenteira situada na periferia poente da área 

de intervenção, através de áreas habitacionais, nomeadamente de habitação 

social, de equipamento e espaços verdes de uso público. 

e estrangulamento do espaço urbano por 

parte das atividades industriais de exploração, e integração no sistema 

urbano das áreas de exploração que, encontrando-se numa fase de 

recuperação ambiental e paisagística, podem potenciá-lo e valorizá-lo; 

quipamentos de utilização coletiva nomeadamente equipamentos 

sociais, educativos, comerciais, de segurança e de saúde, atendendo à 

facilidade de acesso que estes terão de oferecer aos restantes 

Enquadrar, a par do mercado da Maceira que se encontra num processo 

avançado de implementação, outras estruturas de apoio e articulá-las com 

Propor, como áreas comerciais e de serviços, a integração de um espaço 

multiusos de caráter desportivo e cultural e células multifuncionais de 

Promover um novo ordenamento do tráfego para aliviar a sobrecarga das 

infraestruturas viárias de modo a permitir a criação de alternativas à EN 356-

Barbas e os aglomerados centrais da 

/ Privados 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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C.5.4.3. UOPG de Monte Real 
 
Objet i vo Es tra tégico  

Ordenar e disciplinar usos múltiplos na área adjacente confinante

Monte Real. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Definir um núcleo central que constitua uma área privilegiada do ponto de 

vista funcional, visando a sua qualificação turística; 

� Definir os espaços de vivência urbana e os espaços verdes de utilização 

coletiva. 

� Requalificação do núcleo central da freguesia; 

� Maior divulgação da parte histórica da freguesia de Monte Real.

� Promover a exclusão das áreas de AHVL, em solo urbano de modo a 

promover o seu uso urbano, em qualquer das suas qualificações.

 

 

Entidades a Envolver : Município de Leiria / JF/ Associações / Privados

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Ordenar e disciplinar usos múltiplos na área adjacente confinante à variante de 

Definir um núcleo central que constitua uma área privilegiada do ponto de 

 

Definir os espaços de vivência urbana e os espaços verdes de utilização 

Maior divulgação da parte histórica da freguesia de Monte Real. 

Promover a exclusão das áreas de AHVL, em solo urbano de modo a 

promover o seu uso urbano, em qualquer das suas qualificações. 

Associações / Privados 

C.5.4.4. UOPG de Pedrogão 
 

Objet i vo Es tra tégico  

Garantir um correto ordenamento de um território cuja vocação é a de estância 

balnear e atração turística de qualidade;

 

Objet i vos Operac ionais  

� Sujeitar a área a plano de alinhamento no intuito de garantir um conjunto 

urbano mais coerente; 

� Manter e criar zonas verdes para garantir o equilíbrio ambiental urbano;

� Qualificar e valorizar a imagem urbana da frente marítima;

� Reabilitar os espaços públicos, valorizar funcional e paisagisticamente os 

espaços exteriores públicos. 

 

Entidades a Envolver: CCDRC / Município de Leiria / ICNF

Privados 

 

Financiamento:    

� POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

� Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Garantir um correto ordenamento de um território cuja vocação é a de estância 

alnear e atração turística de qualidade; 

Sujeitar a área a plano de alinhamento no intuito de garantir um conjunto 

Manter e criar zonas verdes para garantir o equilíbrio ambiental urbano; 

a imagem urbana da frente marítima; 

Reabilitar os espaços públicos, valorizar funcional e paisagisticamente os 

Município de Leiria / ICNF / JF / Associações / 

entabilidade e eficiência no uso de recursos 
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C.5.4.5. UOPG de Martinela 
 

Objet i vo Es tra tégico  

Garantir o correto ordenamento de um território contíguo ao aglomerado de 

Martinela destinada à função habitacional; 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Programar o espaço e o seu crescimento através de uma estrutura coerente 

devidamente dimensionada e adequada ao suporte físico e às necessidades 

de desenvolvimento; 

� Promover a qualificação da imagem urbana e do espaço público de 

circulação viária, pedonal e estacionamento; 

� Definir uma estrutura verde adequada às necessidades da população e que 

contribua para uma integração harmoniosa nos espaços envolventes;

� Programação e promoção das redes de infraestruturas.

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Privados

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Garantir o correto ordenamento de um território contíguo ao aglomerado de 

Programar o espaço e o seu crescimento através de uma estrutura coerente 

devidamente dimensionada e adequada ao suporte físico e às necessidades 

Promover a qualificação da imagem urbana e do espaço público de 

Definir uma estrutura verde adequada às necessidades da população e que 

contribua para uma integração harmoniosa nos espaços envolventes; 

Programação e promoção das redes de infraestruturas. 

/ Privados 

C.5.4.6. UOPG de Arrabal 
 

Objet i vo Es tra tégico  

Contribuir para o reforço da identidade urbana da sede de freguesia

com hierarquização e estruturação do tecido urbano através da c

nova centralidade urbana como elo de ligação entre o espaço urbano tradicional 

e as novas intervenções; 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Promover um núcleo central articulado com os espaços envolventes 

contíguos, que constitua uma área privilegiada do ponto de vista 

multifuncional, concentrando atividades (lazer, comércio, serviços, 

equipamentos), de apoio ao cidadão que promovam a atratividade urbana;

� Definir uma estrutura verde adequada às necessidades da popula

contribuam para uma integração harmoniosa nos espaços envolventes;

� Definir os espaços públicos de circulação viária e pedonal e de 

estacionamento; 

� Assegurar a adequada integração desta área com a envolvente, 

designadamente a sua relação com as in

� Programação e promoção das redes de infraestruturas.

 

Entidades a Envolver:  Município de 

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Contribuir para o reforço da identidade urbana da sede de freguesia de Arrabal, 

ruturação do tecido urbano através da criação de uma 

nova centralidade urbana como elo de ligação entre o espaço urbano tradicional 

Promover um núcleo central articulado com os espaços envolventes 

que constitua uma área privilegiada do ponto de vista 

multifuncional, concentrando atividades (lazer, comércio, serviços, 

equipamentos), de apoio ao cidadão que promovam a atratividade urbana; 

Definir uma estrutura verde adequada às necessidades da população e que 

contribuam para uma integração harmoniosa nos espaços envolventes; 

Definir os espaços públicos de circulação viária e pedonal e de 

Assegurar a adequada integração desta área com a envolvente, 

designadamente a sua relação com as infraestruturas rodoviárias; 

Programação e promoção das redes de infraestruturas. 

Município de Leiria / JF / Privados 
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C.5.4.7. UOPG de Loureira 
 

Objet i vo Es tra tégico  

Promover uma centralidade qualificada e integrada em torno da área de 

atividade turística Leiria- Fátima onde se pode criar sinergias e integrar recursos 

turísticos; 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Definir uma estrutura verde adequada às necessidades da população e que

contribuam para uma integração harmoniosa nos espaços envolventes;

� Promover um núcleo central articulado com os espaços envolventes 

contíguos, que constitua uma área privilegiada do ponto de vista 

multifuncional, concentrando atividades (lazer, comércio, 

ao cidadão que promovam a atratividade urbana; 

� Definir os espaços públicos de circulação viária e pedonal e de 

estacionamento; 

� Assegurar a adequada integração desta área com a envolvente, 

designadamente a sua relação com as infraestruturas rodoviárias existentes 

e os novos arruamentos a criar; 

� Programação e promoção das redes de infraestruturas.

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Privados

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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ver uma centralidade qualificada e integrada em torno da área de 

Fátima onde se pode criar sinergias e integrar recursos 

Definir uma estrutura verde adequada às necessidades da população e que 

contribuam para uma integração harmoniosa nos espaços envolventes; 

Promover um núcleo central articulado com os espaços envolventes 

contíguos, que constitua uma área privilegiada do ponto de vista 

multifuncional, concentrando atividades (lazer, comércio, serviços), de apoio 

Definir os espaços públicos de circulação viária e pedonal e de 

Assegurar a adequada integração desta área com a envolvente, 

ras rodoviárias existentes 

Programação e promoção das redes de infraestruturas. 

/ Privados 

C.5.4.8. Áreas Industriais e Armazenagem
 

Objet i vo Es tra tégico  

Prever áreas devidamente estruturadas para a instalação de atividades 

económicas em complementaridade com áreas industriais instaladas nos 

concelhos vizinhos da Batalha e Ourém;

 

Objet i vos Operac ionais  

� Assegurar a adequada integração destas áreas de atividades económicas 

com a envolvente, designadamente a sua relação com as infraestruturas 

rodoviárias existentes e os novos arruamentos a criar;

� Definir os espaços públicos de circulação viária, de estacionamento, bem 

como a localização de zonas verdes de proteção e enquadramento;

� Potenciar as relações intermunicipais na gestão das infraestruturas.

 

Entidades a Envolver:  Município de 

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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riais e Armazenagem 

Prever áreas devidamente estruturadas para a instalação de atividades 

em complementaridade com áreas industriais instaladas nos 

concelhos vizinhos da Batalha e Ourém; 

adequada integração destas áreas de atividades económicas 

com a envolvente, designadamente a sua relação com as infraestruturas 

rodoviárias existentes e os novos arruamentos a criar; 

Definir os espaços públicos de circulação viária, de estacionamento, bem 

como a localização de zonas verdes de proteção e enquadramento; 

Potenciar as relações intermunicipais na gestão das infraestruturas. 

Município de Leiria / JF / Privados 
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C.5.5. Espaços Urbanizáveis 
 
Os espaços urbanizáveis que se encontram previstos na proposta do Plano 

constituem espaços confinantes aos principais núcleos urbanos 

a áreas não infraestruturadas, destinadas à expansão urbana e no qual a 

urbanização é sempre precedida de programação, através de plan

urbanização, de pormenor, unidades de execução e loteamentos.

 

Objet i vo Es tra tégico  

� A ocupação destes espaços tem várias finalidades que passam pela 

habitação unifamiliar, comércio e equipamentos de características 

complementares à função habitacional, por áreas de características 

residenciais de menor ou maior densidade existentes nos aglomerados mais 

importantes, por áreas de vocação turística e por áreas destinadas à 

ocupação de equipamentos.    

 

Objet i vos Operac ionais  

 

� Promover nestes espaços obras de urbanização e infraestruturação que 

organizem a ocupação destes. 

 

Face às diferentes dinâmicas e tendências de ocupação verificadas, 

consideraram-se, com prioridade de execução, os seguinte

urbanizáveis, elencadas de acordo a categoria em que se inserem:
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Os espaços urbanizáveis que se encontram previstos na proposta do Plano 

constituem espaços confinantes aos principais núcleos urbanos e correspondem 

a áreas não infraestruturadas, destinadas à expansão urbana e no qual a 

, através de planos de 

urbanização, de pormenor, unidades de execução e loteamentos. 

A ocupação destes espaços tem várias finalidades que passam pela 

amentos de características 

complementares à função habitacional, por áreas de características 

residenciais de menor ou maior densidade existentes nos aglomerados mais 

importantes, por áreas de vocação turística e por áreas destinadas à 

Promover nestes espaços obras de urbanização e infraestruturação que 

Face às diferentes dinâmicas e tendências de ocupação verificadas, 

se, com prioridade de execução, os seguintes espaços 

urbanizáveis, elencadas de acordo a categoria em que se inserem: 

C.5.4.1.Espaços Urbanos de Baixa Densidade
 

Correspondem a uma ocupação extensiva do território, com parâmetros e 

índices baixos e são predominantes no território concelhio.

A sua delimitação teve como referência os espaços atualmente construídos e os 

espaços imediatamente contíguos no sentido da conformação e colmatação dos 

aglomerados urbanos existentes, bem como pela ocupação dos espaços 

intersticiais, na procura de continuida

densidade, permitem simultaneamente a continuidade e o inter

com os espaços não construídos envolventes.

 
Freguesia de Sta. Eufémia 

- Caxieira 

- Santa Eufémia  

Freguesia de Arrabal 

- Martinela  

Freguesia de Regueira de Pontes  

- Ponte da Pedra  

Freguesia de Santa Catarina da Serra

- Pedrome; 

- Bemposta; 

- Donairia; 

Freguesia de Coimbrão 

- Ervideira; 

Freguesia de Bajouca  

- Bouça de Cá; 

Freguesia de Souto da Carpalhosa

- Estremadouro 
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.1.Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

Correspondem a uma ocupação extensiva do território, com parâmetros e 

índices baixos e são predominantes no território concelhio. 

ua delimitação teve como referência os espaços atualmente construídos e os 

espaços imediatamente contíguos no sentido da conformação e colmatação dos 

aglomerados urbanos existentes, bem como pela ocupação dos espaços 

intersticiais, na procura de continuidades urbanas, que fruto da sua baixa 

densidade, permitem simultaneamente a continuidade e o inter-relacionamento 

com os espaços não construídos envolventes. 

 

Freguesia de Santa Catarina da Serra  

Freguesia de Souto da Carpalhosa  
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C.5.4.2. Espaços Residenciais  

Estes espaços à luz do da alínea b) do número 1 do artigo 21.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, destinam

funções residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com 

a utilização dominante.” 

São áreas urbanas predominantemente de funções residenciais promovendo

a sua qualificação através do preenchimento construído dos interstícios bem 

como a qualificação do espaço público. 

Estes espaços podem ser de Grau I ou Grau II. 

 
GRAU I 
Freguesia de Leiria 

- S.Venâncio; 

Freguesia de Parceiros 

- Santa Clara 

Freguesia de Coimbrão 

- Pedrógão; 

 

GRAU II 

Freguesia de Parceiros 

- Carrasqueira; 

- Casal de Santa Maria 

Freguesia de Maceira 

- Maceira; 

- Vale da Gunha; 

- Vale do Coelho; 

- Arnal; 
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Estes espaços à luz do da alínea b) do número 1 do artigo 21.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, destinam-se “preferencialmente a 

funções residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com 

ão áreas urbanas predominantemente de funções residenciais promovendo-se 

a sua qualificação através do preenchimento construído dos interstícios bem 

- Arneiro; 

Freguesia de Arrabal 

- Arrabal; 

- Lagoinha 

Freguesia de Caranguejeira 

- Caranguejeira 

Freguesia de Pousos 

- Casal dos Matos; 

- Quinta do Rei; 

- Quinta da Ribeira; 

Freguesia de Barosa 

- Quinta de Martingil 

Freguesia de Marrazes 

- Gândara dos Olivais; 

- Quinta da Carvalha; 

- Vale Sepal; 

- Leiria Gare; 

Freguesia de Leiria 

- Alto do Vieiro; 

- Quinta da Coutinha; 

- Casal dos Romeiros 

Freguesia de Monte Real 

- Monte Real 

Freguesia de Santa Catarina da Serra

- Fazarga; 

Freguesia de Coimbrão 

- Pedrógão. 
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Freguesia de Santa Catarina da Serra  
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Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Privados

 

Financiamento:  Privados 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Município de Leiria / JF / Privados 
C.5.6. Acessibilidade e Mobilidade para todos
 

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. 

 

Objet i vos Es tra tégicos  

� Assegurar a acessibilidade no espaço público e no meio edificado

� Promover a acessibilidade nos transportes

 

Objet i vos Operac ionais  

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

� Implementar o Plano Municipal de Acessibilidades 

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 acess

� Sensibilizar para a diminuição do tráfego automóvel no interior da cidade de 

Leiria através da continuidade das áreas pedonais 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF

 

Financiamento:  Orçamento Municipal

PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo  

 

VENÇÕES ESTRATÉGICAS) / PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA    

 

                                                                                                                           Município de Leiria 2.59

Acessibilidade e Mobilidade para todos 

A acessibilidade ao meio físico edificado, aos transportes e às tecnologias da 

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 

egurar a acessibilidade no espaço público e no meio edificado 

Promover a acessibilidade nos transportes 

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. 

Sensibilizar para a diminuição do tráfego automóvel no interior da cidade de 

Leiria através da continuidade das áreas pedonais existentes 

Município de Leiria / JF 

Orçamento Municipal 

entabilidade e eficiência no uso de recursos 
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C.5.7. Qualificação do espaço público urbano
 
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 urbana dos centros das freguesias 

do concelho. 

 

Objet i vos Es tra tégicos  

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

público, revitalizados e requalificados no âmbito da intervenção POLIS.

� Valorização do espaço público do concelho 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Procura por maior envolvimentos dos cidadãos locais no processo de 

planeamento. 

� Procura pela consciencialização da população da importância da melhori

do ambiente urbano como aumento da atratividade 

melhoria da qualidade de vida. 

� Construção e reparação de passeios 

� Aquisição, Beneficiação e Conservação de Equipamento e Mobiliário Urbano 

� Construção e Beneficiação e Manutenção de Parques Verdes, 

� Jardins e Rotundas 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF 

 

Financiamento:  Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Qualificação do espaço público urbano 

A intervenção integrada de requalificação urbana e de valorização ambiental, 

as margens do rio Lis e sua integração 

urbana dos centros das freguesias 

Promover a fruição e valorização dos locais, espaços verdes e espaço 

ficados no âmbito da intervenção POLIS. 

Procura por maior envolvimentos dos cidadãos locais no processo de 

Procura pela consciencialização da população da importância da melhoria 

do ambiente urbano como aumento da atratividade dos espaços urbanos e 

Aquisição, Beneficiação e Conservação de Equipamento e Mobiliário Urbano  

rques Verdes,  

C.5.7.1. Qualificação Urbana da Praia Pedrógão
 

Valorizar e qualificar a Praia do Pedrógão considerada estratég

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.

 

Objet i vos Es tra tégicos  

� Implementar o projeto de requalificação da marginal e frente marítima da 

Praia do Pedrógão  

� 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. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� 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 aglomer

empreendimentos turísticos deverão compatibilizar

áreas ambientalmente sensíveis onde se localizam.

� Assegurar a defesa e conservação da natureza através da proteção dos 
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Qualificação Urbana da Praia Pedrógão 

Valorizar e qualificar a Praia do Pedrógão considerada estratégica ao Município 

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. 

Implementar o projeto de requalificação da marginal e frente marítima da 

Ordenar os usos e atividades na área limite do Plano de Urbanização de 

Pedrogão (UOPG) com objetivo de requalificar e valorizar a única praia 

Promover uma oferta turística de qualidade de forma atrair turistas de 

Proporcionar o correto ordenamento de um território cuja vocação imediata é 

truturas 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 
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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. 

 
Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / TP / Privados 

 

Financiamento:  PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso 

de recursos. 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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ustentável 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 

/ JF / TP / Privados  

Sustentabilidade e eficiência no uso 

C.5.8. Rede de Equipamentos

Leiria 
 

C.5.8.1. Programação e gestão sustentada de equipamentos 

coletivos 
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� Consolidar a malha de equipamentos coletivos de apoio ao sistema 

produtivo 

� Melhorar a relação oferta/procura na rede de equipamentos coletivos;

� Aproveitamento racional dos fundos comunitários de apoio

� Requalificação dos equipamentos existentes

 

Objet i vos Operac ionais  

� Requalificação e reordenamento escolar;

� Apoio na instalação de equipamentos de apoio a crianças e idosos;

� Implementação da Carta Desportiva de Leiria

� Requalificação dos campos de jogos das associações com reconhecida

prática desportiva 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria /

 

Financiamento:   

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

� Equipamentos para a Coesão local

� Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo  
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Equipamentos no Concelho de 

Programação e gestão sustentada de equipamentos 

equipamentos coletivos de apoio ao sistema 

Melhorar a relação oferta/procura na rede de equipamentos coletivos; 

Aproveitamento racional dos fundos comunitários de apoio 

equipamentos existentes 

cação e reordenamento escolar; 

Apoio na instalação de equipamentos de apoio a crianças e idosos; 

Carta Desportiva de Leiria; 

Requalificação dos campos de jogos das associações com reconhecida 

nicípio de Leiria /Associações 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 

Equipamentos para a Coesão local 
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C.5.8.2. Requalificação e reordenamento escolar
 
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� Reestruturação da rede escolar em conformidade com a Carta Educativa de 

Leiria.  

� As operações a desenvolver, no contexto das candidaturas a apresentar, 

devem visar a requalificação e modernização do Parque Escolar, na 

perspetiva da criação de Centros Escolares, promovendo a utilização de 

edifícios escolares dotados de elevada qualidade arquitetónica e funcional 

que possibilitem um eficaz reordenamento da rede educativa e contribuam 

para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos.

� Apoio através de Bolsas 

� Qualificação dos equipamentos escolares existentes através da construção

de refeitórios, de espaços de recreio e lazer. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Centro Escolar de Monte Redondo 

� Centro Escolar de Cortes; 

� Centro Escolar da Boa Vista; 

� Centro Escolar da Barreira; 

� Centro Escolar de Marrazes; 

� Centro Escolar da Maceira; 

� Centro Escolar de Parceiros; 

� Centro Escolar de Caranguejeira 

� Centro Escolar de Carvide 

� Centro Escolar de Colmeias; 

� Centro Escolar de Amor; 

� Centro Escolar de Bajouca; 
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Requalificação e reordenamento escolar 

Reestruturação da rede escolar em conformidade com a Carta Educativa de 

As operações a desenvolver, no contexto das candidaturas a apresentar, 

devem visar a requalificação e modernização do Parque Escolar, na 

os Escolares, promovendo a utilização de 

edifícios escolares dotados de elevada qualidade arquitetónica e funcional 

que possibilitem um eficaz reordenamento da rede educativa e contribuam 

para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos. 

Qualificação dos equipamentos escolares existentes através da construção 

� Centro Escolar de Santa Catarina da Serra;

� Centro Escolar de Souto da Carpalhosa;

� Centro Escolar de Bidoeira de Cima;

� Centro Escolar de Regueira de Pontes;

� Centro Escolar de Milagres 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF / DREC

 

Financiamento:   

� PORCentro; POT. Capital humano

- Requalificação da Rede Escolar

� Orçamento Municipal 

 

Estimativa de Custo:  28.605.949 € 
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anta Catarina da Serra; 

Centro Escolar de Souto da Carpalhosa; 

Centro Escolar de Bidoeira de Cima; 

Centro Escolar de Regueira de Pontes; 

Município de Leiria / JF / DREC 

apital humano 

Requalificação da Rede Escolar 
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C.5.8.3. Melhoria das condições dos equipamentos 

do concelho  
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� Melhoria das condições dos equipamentos de saúde 

apetrechamento e melhoria das condições de apoio aos munícipes

� Melhoria das condições de equipamentos existentes;

 
Objet i vos Operac ionais  

� Unidade de Saúde Familiar Freguesia Cortes 

� Unidade de Saúde Familiar Freguesia Monte Real 

� Unidade de Saúde Familiar Freguesia Santa Catarina da Serra

� Unidade de Saúde Familiar Freguesia Coimbrão 

� Unidade de Saúde Familiar Freguesia Caranguejeira

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / Ministério da 

 

Financiamento:  Orçamento Municipal / Ministério da Saúde 

 

Estimativa de Custo:  1.500.000€ 
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s condições dos equipamentos de saúde 

saúde com vista a um melhor 

apoio aos munícipes.   

Melhoria das condições de equipamentos existentes; 

Familiar Freguesia Santa Catarina da Serra 

Unidade de Saúde Familiar Freguesia Caranguejeira 

Ministério da Saúde  

da Saúde  

C.5.8.4. Plano de Ação para a inclusão social

 
Objet i vo Es tra tégico  

• 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.

• Prevenir riscos de exclusão 

 

Objet i vos Operac ionais  

• Sensibilizar a inclusão da diversidade enquanto oportunidade de 

enriquecimento pessoal, profissional e coletivo.

• 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.

 

Entidades a Envolver: Município de Leiria / CLASL 

 

Financiamento:  Orçamento municipal

 

Estimativa de Custo:  N/D 
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Plano de Ação para a inclusão social  

Fomentar uma sociedade inclusiva, de oportunidades acessíveis a todos 

os grupos com objetivo último de estimular uma comunidade flexível e 

Combater a exclusão e promover o desenvolvimento integrado. 

Sensibilizar a inclusão da diversidade enquanto oportunidade de 

enriquecimento pessoal, profissional e coletivo. 

ilização e formação que promovam a 

consciencialização cívica para a inclusão social e profissional. 

Divulgar e ‘apadrinhar’ o trabalho realizado de associações locais que 

Promover ensino equitativo e acessível para todos. 

a comunidade para a redução de barreiras arquitetónicas 

Implementar medidas de apoio para a contratação de grupos minoritários 

ou pessoas com necessidades especiais. 

Município de Leiria / CLASL  

municipal; POT. Inclusão social e emprego. 
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C.5.8.5.  Espaços Urbanizáveis 
 
Áreas de equipamento 
 

Objet i vos Es tra tégicos  

As áreas de equipamentos, destinam-se exclusivamente à instalação ou 

expansão de equipamentos de utilização coletiva, 

privada. 

 

Mata dos Marrazes 

Esta área já integra alguns equipamentos desportivos e de manutenção e 

pretende funcionar como uma área de apoio à área de recreio e lazer adjacente 

e que enquadra um circuito de manutenção. 

 

Monte Redondo 

Nesta área é pretendida a instalação de vários equipamentos em falta na 

freguesia de Monte Redondo tendo a Junta de Freguesia assumido a sua 

promoção e sendo ela própria a detentora do terreno. 

 

Parceiros 

Esta área pretende servir de complemento a uma área adjacente e com 

equipamentos existentes, desportivos e religiosos, de modo a pod

integrar novos equipamentos. 

 
Vale da Garcia (Pousos)  

Esta área já integra na atualidade dois equipamentos importantes na freguesia 

de Pousos, como o Centro Internacional de Ténis, o Centro de Exames do IMT
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exclusivamente à instalação ou 

expansão de equipamentos de utilização coletiva, de iniciativa pública ou 

Esta área já integra alguns equipamentos desportivos e de manutenção e 

pretende funcionar como uma área de apoio à área de recreio e lazer adjacente 

instalação de vários equipamentos em falta na 

de Monte Redondo tendo a Junta de Freguesia assumido a sua 

Esta área pretende servir de complemento a uma área adjacente e com 

equipamentos existentes, desportivos e religiosos, de modo a poder vir a 

Esta área já integra na atualidade dois equipamentos importantes na freguesia 

de Pousos, como o Centro Internacional de Ténis, o Centro de Exames do IMT 

Entidades Participantes:  Município de

 

Financiamento:  Orçamento Municipal 

� PORCentro; POT. Inclusão social e emprego

� Equipamentos para a Coesão local

 

 

Estimativa de Custo:  em cálculo 
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Município de Leiria / JF  

Orçamento Municipal  

Inclusão social e emprego 

Equipamentos para a Coesão local 
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C.5.8.6. Equipamentos Desenvolvimento Económico
 
C.5.8.6.1 Centro de Congressos de Leiria 
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� 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. 

� Diversificar a oferta de espaços culturais com vista à dinamização 

sociocultural do concelho.  

 

Objet i vos Operac ionais  

� 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.

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / Privados / Associações 

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. 

internacionalização 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Equipamentos Desenvolvimento Económico 

 

Apostar na criação de um centro de congressos no Município, que integre a 

valência de multiusos, como importante fator atrativo para Leiria, como 

Diversificar a oferta de espaços culturais com vista à dinamização 

Apostar num centro de congressos como infraestrutura capaz de atrair 

Potenciar o centro de congressos como local adequado para a realização de 

rais e comerciais. 

Possibilitar as multivalências para alargar o leque de oferta possível. 

Município de Leiria / JF / Privados / Associações  

 Competitividade e 

C.5.8.6.2 Parque de Feiras e Exposições
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� 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.

 

Objet i vos Operac ionais  

� 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

internacional. 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / Ministério da Economia / NERLEI / 

Privados  

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT.

internacionalização 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Parque de Feiras e Exposições 

tar a competitividade regional. 

se centro de algumas valências económicas a partir dos clusters 

 

o Marketing Territorial. 

Proporcionar condições de realização de eventos e congressos. 

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 

Município de Leiria / Ministério da Economia / NERLEI / 

; PORCentro; POT. Competitividade e 
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C.6. SISTEMA DE ACESSIBILIDADES E 

TRANSPORTES 
 

 

Leiria dispõe de uma rede viária suficiente para irrigar os principais 

povoamentos concelhios, uma vez que as vias existentes dotam este concelho 

de boas acessibilidades, o que constitui, de resto, uma potencia

consequências imediatas na forma de comunicar, comercializar e distribuir. 

 

Leiria possui um bom nível de serviço rodoviário onde se destacam a A

17, que atravessam o Município, o IC 36, com ligação à A

que atravessa a cidade. 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 EN 109, a EN 242 e a EN 113, itinerários que facilitam a 

mobilidade intrarregional. 

 

Na continuidade da aposta no quadro das acessibilidades manifestou interesse 

o município de Leiria em conjunto com o município de Pombal junto da brisa e 

Estradas de Portugal que venha a ser construído o nó Barracão (Leiria) / 

Meirinhas (Pombal) como ‘hubs’ de desenvolvimento económico, de forma a 

melhorar o acesso à A 1/IP 1 das empresas / industrias localizadas nestes dois 

concelhos. 

 

Ao nível local, ou concelhio, é fundamental intervir na qualificação dos traçados 

existentes, colmatando algumas deficiências em termos d

conservação dos mesmos, aumentando assim as condições de circulação viária 

e pedonal, nomeadamente pela dotação de passeios, correta sinalética e 

eventuais reformulações do sistema de circulação e tráfego, assim como na 

criação de traçados alternativos capazes de eliminar pontos de conflito.
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SISTEMA DE ACESSIBILIDADES E 

Leiria dispõe de uma rede viária suficiente para irrigar os principais 

povoamentos concelhios, uma vez que as vias existentes dotam este concelho 

de boas acessibilidades, o que constitui, de resto, uma potencialidade, com 

consequências imediatas na forma de comunicar, comercializar e distribuir.  

Leiria possui um bom nível de serviço rodoviário onde se destacam a A 1, A 8/A 

, com ligação à A 17 e à A 1, o IC 2, 

sa a cidade. Estas vias garantem boas condições de escoamento de 

tráfego e o que garante uma eficiente conexão entre o Município e o exterior. 

113, itinerários que facilitam a 

da aposta no quadro das acessibilidades manifestou interesse 

o município de Leiria em conjunto com o município de Pombal junto da brisa e 

Estradas de Portugal que venha a ser construído o nó Barracão (Leiria) / 

mento económico, de forma a 

1 das empresas / industrias localizadas nestes dois 

Ao nível local, ou concelhio, é fundamental intervir na qualificação dos traçados 

existentes, colmatando algumas deficiências em termos de características de 

conservação dos mesmos, aumentando assim as condições de circulação viária 

e pedonal, nomeadamente pela dotação de passeios, correta sinalética e 

eventuais reformulações do sistema de circulação e tráfego, assim como na 

ados alternativos capazes de eliminar pontos de conflito. 

 

Planear a rede viária significa prever a ligação/comunicação entre todas as 

áreas e todas as escalas que atrás se referem, conseguindo

uma estrutura hierarquizada, legível que permit

percursos. Ao nível dos aglomerados esta legibilidade é ainda mais importante, 

porque a escala humana é mais evidente, impondo

contemplar as diferentes formas de mobilidade e acessibilidade.

 
O concelho é servido pelo Caminho de Ferro 

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 r

acesso direto ao porto da Figueira da Foz, como alternativa de transporte.

 

Possui também a infraestrutura da Base Aérea n.º 5, um aeródromo militar da 

Força Aérea Portuguesa.   
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Planear a rede viária significa prever a ligação/comunicação entre todas as 

áreas e todas as escalas que atrás se referem, conseguindo-se no conjunto 

uma estrutura hierarquizada, legível que permita uma clara identificação de 

percursos. Ao nível dos aglomerados esta legibilidade é ainda mais importante, 

porque a escala humana é mais evidente, impondo-se a maior necessidade de 

contemplar as diferentes formas de mobilidade e acessibilidade. 

o é servido pelo Caminho de Ferro - 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. 

Possui também a infraestrutura da Base Aérea n.º 5, um aeródromo militar da 
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C.6.1. Infraestruturas Rodoviárias 
 
 

C.6.1.1.  Variante Norte Cidade de Leiria –
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� Estruturar a rede viária da cidade de Leiria através da implementação da 

Variante Norte à cidade desde o nó da A 17/A 8 com a Marinha Grande e o 

IC 2/EN 1 a nordeste da cidade de Leiria. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária local;

� Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

socioeconómico do concelho 

� Definir um sistema viário com características distribuidoras e articuladas 

com a atual hierarquia viária; 

� Resolução de problemas de tráfego ao acesso à zona norte do concelho

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / EP / JF

 

Financiamento:  

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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– IC 2/EN 109 

Estruturar a rede viária da cidade de Leiria através da implementação da 

8 com a Marinha Grande e o 

Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária local; 

Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

Definir um sistema viário com características distribuidoras e articuladas 

Resolução de problemas de tráfego ao acesso à zona norte do concelho 

Município de Leiria / EP / JF 

Sustentabilidade e eficiência no 

C.6.1.2. Variante Norte Cidade de Leiria 
 
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Estruturar a rede viária da cidade de Leiria através da implementação da 

Variante Norte à cidade desde o nó da 

17/A 8 com a Marinha Grande e o IC 2/EN 1 a nordeste da cidade de Leiria.

 
Objet i vos Operac ionais  

� Assegurar o relacionamento entre as duas sedes do concelho sem interferir 

com os centros urbanos 

� Criar condições de maior segurança de circ

� Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

socioeconómico do concelho 

� Definir um sistema viário com características distribuidoras e articuladas 

com a atual hierarquia viária 

 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF / EP

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT.

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Variante Norte Cidade de Leiria – EN 242/EN 109 

Estruturar a rede viária da cidade de Leiria através da implementação da 

Variante Norte à cidade desde o nó da EN 242, muito próximo do nó da A 

17/A 8 com a Marinha Grande e o IC 2/EN 1 a nordeste da cidade de Leiria. 

Assegurar o relacionamento entre as duas sedes do concelho sem interferir 

Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária local 

Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

Definir um sistema viário com características distribuidoras e articuladas 

cípio de Leiria / JF / EP 

; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 
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Plano Diretor Municipal
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C.6.1.3. Variante do Coimbrão 
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� Melhorar os acessos rodoviários para a Praia do Pedrógão

� Diminuir o tráfego de atravessamento no centro urbano de Coimbrão

 

Objet i vos Operac ionais  

� Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária local

� Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento

socioeconómico do concelho 

� Definir um sistema viário com características distribuidoras e articuladas 

com a atual hierarquia viária 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / EP / JF

 

Financiamento:  

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilida

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  3.000.000€  
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iários para a Praia do Pedrógão 

Diminuir o tráfego de atravessamento no centro urbano de Coimbrão 

Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária local 

Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

Definir um sistema viário com características distribuidoras e articuladas 

Município de Leiria / EP / JF 

Sustentabilidade e eficiência no 

C.6.1.4. Variante de Monte Redondo
 
Objet i vos Es tra tégicos  

� Desviar o tráfego de passagem na zona urbana de Monte Redondo

� Proporcionar novas acessibilidades promotoras do desenvolvimento da área 

industrial de Monte Redondo 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária local

� Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

socioeconómico do concelho 

� Definir um sistema viário com características distribuidoras e articuladas 

com a atual hierarquia viária 

 
Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF / EP 

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT.

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  3.000.000€  

 
  

 

VENÇÕES ESTRATÉGICAS) / PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA    

 

                                                                                                                           Município de Leiria 2.68

Variante de Monte Redondo 

Desviar o tráfego de passagem na zona urbana de Monte Redondo 

Proporcionar novas acessibilidades promotoras do desenvolvimento da área 

Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária local 

Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

Definir um sistema viário com características distribuidoras e articuladas 

Município de Leiria / JF / EP  

; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 
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Plano Diretor Municipal
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C.6.1.5. Via da Zona Industrial de Santa Catarina da Serra
 
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Criação de acesso viário entre o IC9 e a Zona Industrial 

Catarina da Serra, com ligação à via EN356 (concelho de Batalha)

 
Objet i vos Operac ionais  

� Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

socioeconómico do concelho; 

� Providenciar alternativas à sobrecarregada EM 357 sobretudo no que se 

refere ao tráfego; 

� Criar um acesso direto entre o IC9 a uma zona de confluência dos 

concelhos de Leiria, Batalha e Ourém. 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF / EP

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Via da Zona Industrial de Santa Catarina da Serra 

acesso viário entre o IC9 e a Zona Industrial proposta de Santa 

EN356 (concelho de Batalha) 

entar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

Providenciar alternativas à sobrecarregada EM 357 sobretudo no que se 

Criar um acesso direto entre o IC9 a uma zona de confluência dos 

Município de Leiria / JF / EP 

Sustentabilidade e eficiência no 

C.6.1.6. Variante à ER 349 –

Carvide/Vieira de Leiria
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Criação de acesso viário à Zona Industrial de Carvide proposta alternativa à 

ER 349. 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

socioeconómico do concelho; 

� Providenciar alternativas à ER 349

pesado de acesso à zona industrial proposta de Carvide e de Vieira de 

Leiria; 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF / EP

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT.

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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– Zona Industrial de 

Carvide/Vieira de Leiria 

à Zona Industrial de Carvide proposta alternativa à 

Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

ER 349 sobretudo no que se refere ao tráfego 

pesado de acesso à zona industrial proposta de Carvide e de Vieira de 

Município de Leiria / JF / EP 

; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 
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C.6.1.7. Via de ligação ao nó dos Andrinos
 
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Criação de alternativa ao tráfego na zona norte da cidade de Leiri

acesso aos principais eixos distribuidores – Circular Oriente de Leiria e 

Avenida Sá Carneiro 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária 

� Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvime

socioeconómico do concelho; 

� Resolução de problemas de tráfego nas principais artérias da cidade 

promovendo novas circulações. 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF / EP

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Via de ligação ao nó dos Andrinos 

de alternativa ao tráfego na zona norte da cidade de Leiria no 

Circular Oriente de Leiria e 

Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária urbana; 

Aumentar a acessibilidade a áreas importantes ao desenvolvimento 

nas principais artérias da cidade 

Município de Leiria / JF / EP 

Sustentabilidade e eficiência no 

C.6.1.8. Via estruturante Praia do Pedrogão
 

Objet i vo Es tra tégico  

� Construção de via estruturante do aglomerado

acessibilidade durante os meses 

acessibilidade e a mobilidade no aglomerado

circulação viária e pedonal; 

 
Objet i vos Operac ionais  

• Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária urbana;

• Aumentar a acessibilidade interna ao aglomerado vocacionado para as 

férias, área importante ao desenvolvimento socioeconómico do concelho;

• Resolução de problemas de tráfego nas principais artérias da cidade 

promovendo novas circulações. 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria 

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT.

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 
Estimativa de Custo:  N/D 
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Via estruturante Praia do Pedrogão 

Construção de via estruturante do aglomerado que apresenta  problemas de 

acessibilidade durante os meses de Verão. Pretende-se reforçar a 

acessibilidade e a mobilidade no aglomerado, garantindo a segurança na 

Criar condições de maior segurança de circulação na rede viária urbana; 

nterna ao aglomerado vocacionado para as 

ao desenvolvimento socioeconómico do concelho; 

Resolução de problemas de tráfego nas principais artérias da cidade 

Município de Leiria / JF 

; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 
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Plano Diretor Municipal
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C.6.1.9. Construção de vias distribuidoras secundárias
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Construção de vias de cariz local capazes de reforçar a acessibilidade e a 

mobilidade nos aglomerados garantindo a segurança

pedonal; 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Concretização das seguintes vias propostas distribuidoras locais:

� Ligação A1/IC 2/EN 109; 

� Via de Casal do Cego Norte; 

� Via Colmeias; 

� Via do Casal do Cego Sul; 

� Via do Vale Pereiro/Colmeias; 

� Variante dos Capuchos; 

� Via estruturante Praia do Pedrogão 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF 

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentab

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 
Estimativa de Custo:  N/D 
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Construção de vias distribuidoras secundárias 

eforçar a acessibilidade e a 

mobilidade nos aglomerados garantindo a segurança na circulação viária e 

Concretização das seguintes vias propostas distribuidoras locais: 

Sustentabilidade e eficiência no 

C.6.1.10.Reparação e Conservação da Rede Viária
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Reforçar a acessibilidade e a mobilidade nos aglomerados garantindo a 

segurança na circulação viária e pedonal.

 
Objet i vos Operac ionais  

� Melhoria das condições de circulação, através da 

requalificação/repavimentação e execução de sinalização de segurança.

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT.

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  10.000.000,00
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Reparação e Conservação da Rede Viária existente 

Reforçar a acessibilidade e a mobilidade nos aglomerados garantindo a 

o viária e pedonal. 

Melhoria das condições de circulação, através da 

requalificação/repavimentação e execução de sinalização de segurança. 

Município de Leiria / JF 

entro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 

00€ 
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C.6.1.11.Rede urbana de ciclovias 
 

Objet i vo Es tra tégico  

� Fomento da utilização da bicicleta como alternativa credível à utilização que 

hoje é dada ao transporte individual motorizado; 

� Adoção de padrões de mobilidade ambientalmente sustentáveis;

� Usos ligados ao turismo, recreio e lazer das populações e de turistas.

 

Objet i vos Operac ionais  

� Concretização da rede ciclável para a Cidade de Leiria, aprovada em 

deliberação de novembro de 2010. 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / Particulares (no âmb

operações urbanísticas) 

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos 

� Mobilidade Territorial 

 

Estimativa de Custo:  Não determinado 
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omento da utilização da bicicleta como alternativa credível à utilização que 

ade ambientalmente sustentáveis; 

ados ao turismo, recreio e lazer das populações e de turistas. 

Concretização da rede ciclável para a Cidade de Leiria, aprovada em 

/ Particulares (no âmbito de 

Sustentabilidade e eficiência no 
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C.6.2. Infraestruturas Ferroviárias
 

C.6.2.1.  Criação de atrativos para a Linha do Oeste
 

Objet i vo Es tra tégico  

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. 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Incentivar a revitalização e modernização do caminho de ferro 

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 económ

 
Entidades Participantes:  Município de Leiria / JF 

 
Financiamento:   

 

Estimativa de Custo:  N/D 
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Infraestruturas Ferroviárias 

Linha do Oeste 

Promover a utilização do transporte ferroviário como meio de circulação de 

pessoas e mercadorias mais económico e ecológico reduzindo igualmente o 

revitalização e modernização do caminho de ferro – Linha do 

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. 

C.6.3. Infraestruturas Aeronáuticas 
 

C.6.3.1.  Criação de aeroporto civil na Base Aérea de Monte 

Real 
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Utilização da Base Aérea n.º5 para a ae

 

Objet i vos Operac ionais  

� Criar um aeroporto internacional na região centro através da abertura da 

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

� Intervir junto de operadores estimulando a utilização deste local.

� Estimular agentes nacionais a pa

de visitas e negócios. 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / EP

 

Financiamento:  

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Infraestruturas Aeronáuticas  

Criação de aeroporto civil na Base Aérea de Monte 

Utilização da Base Aérea n.º5 para a aeronáutica civil 

Criar um aeroporto internacional na região centro através da abertura da 

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

Intervir junto de operadores estimulando a utilização deste local. 

Estimular agentes nacionais a parcerias com operadores realizando “packs” 

Município de Leiria / EP 
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Leiria

C.6.4. Transportes Públicos Urbanos
 

C.6.4.1. Otimização da rede urbana de Transportes Públicos 

Coletivos de Passageiros 
 

Objet i vo Es tra tégico  

� Diminuir o uso do transporte individual e, consequentemente

situações de congestionamento de trânsito e excesso de procura de 

estacionamento no Centro da Cidade. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Reduzir os tempos de espera, pela adoção de horários cadenciados e 

maiores frequências;  

� Aumentar a regularidade do serviço; 

� Melhorar a informação prestada aos utentes; 

� Melhorar o equipamento das paragens; 

� Melhorar a qualidade dos veículos. 

 

Entidades Participantes:  Município de Leiria / Rodoviária do Tejo, S.A.

 

Financiamento: Orçamento municipal e investimento da Rodoviária do Tejo, 

S.A. 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Transportes Públicos Urbanos 

Otimização da rede urbana de Transportes Públicos 

consequentemente, reduzir  

situações de congestionamento de trânsito e excesso de procura de 

de espera, pela adoção de horários cadenciados e 

Rodoviária do Tejo, S.A. 

e investimento da Rodoviária do Tejo, 

C.7. SISTEMA DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

Na formação da proposta de ordenamento do territóri

procurou-se desenvolver, tanto quanto possível, um entendimento dos valores 

em presença, consagrando uma parte importante na definição do destino básico 

dos terrenos, e na sua consequente qualificação, bem como na estruturação 

dos elementos fundamentais em torno da estrutura ecológica municipal, de 

âmbito transversal à classificação inicial dos solos.

 

Neste sentido, aborda-se precisamente a contextualização e conceção da 

componente ecológica e natural no processo de ordenamento do m

Leiria, atendendo à definição da estratégia territorial esboçada, aos princípios 

gerais e que obedeceram a estruturação do território, e às preocupações tidas 

nessa abordagem, traduzidas fisicamente no processo de delimitação da 

estrutura ecológica municipal. 

 

Nesta condição, é fundamental o reforço e valorização da relação com as linhas 

de água em pontos estratégicos de contacto, mas também pelo seu 

aproveitamento paisagístico linear de continuidade com os concelhos vizinhos. 

 
Este tema engloba ainda as intervenções que se prendem com a dotação de 

infraestruturas direcionadas para as questões relacionadas com o tratamento e 

a distribuição de água e a drenagem e o tratamento das águas residuais
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SISTEMA DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO 

Na formação da proposta de ordenamento do território do Concelho de Leiria 

se desenvolver, tanto quanto possível, um entendimento dos valores 

em presença, consagrando uma parte importante na definição do destino básico 

dos terrenos, e na sua consequente qualificação, bem como na estruturação 

lementos fundamentais em torno da estrutura ecológica municipal, de 

âmbito transversal à classificação inicial dos solos. 

se precisamente a contextualização e conceção da 

componente ecológica e natural no processo de ordenamento do município de 

Leiria, atendendo à definição da estratégia territorial esboçada, aos princípios 

gerais e que obedeceram a estruturação do território, e às preocupações tidas 

nessa abordagem, traduzidas fisicamente no processo de delimitação da 

Nesta condição, é fundamental o reforço e valorização da relação com as linhas 

de água em pontos estratégicos de contacto, mas também pelo seu 

aproveitamento paisagístico linear de continuidade com os concelhos vizinhos.  

a ainda as intervenções que se prendem com a dotação de 

infraestruturas direcionadas para as questões relacionadas com o tratamento e 

a distribuição de água e a drenagem e o tratamento das águas residuais. 
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C.7.1. Infraestruturas Ambientais 
 
C.7.1.1. Abastecimento de Água 
 

 
Objet i vo Es tra tégico :  

Promover a melhoria constante da qualidade dos serviços de abastecimento 

água prestados aos utilizadores. 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Assegurar um tratamento eficiente nas águas destinadas a consumo 

humano; 

� Promover a reabilitação sistemática das redes de distribuição de água e 

respetivos órgãos de manobra, contribuindo para uma diminuição de perdas 

físicas de água. 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria 

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade e efic

no uso de recursos 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Promover a melhoria constante da qualidade dos serviços de abastecimento 

Assegurar um tratamento eficiente nas águas destinadas a consumo 

stemática das redes de distribuição de água e 

respetivos órgãos de manobra, contribuindo para uma diminuição de perdas 

Sustentabilidade e eficiência 

C.7.1.2. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais
 
 
Objet i vo Es tra tégico :  

Promover a melhoria constante da qualidade dos serviços de drenagem e 

tratamento de águas residuais. 

 
Objetivos Operacionais 

� Aumentar o nível de cobertura dos sistemas públicos de drenagem e 

tratamento de águas residuais urbanas no Município e a taxa de adesão dos 

utilizadores do serviço; 

� Promover a reabilitação sistemática das redes de drenagem de águas 

residuais, assim como a construção de unidades de tratamento que 

garantam a qualidade dos efluentes descarregados nos meios recetores;

� Reduzir as afluências indevidas de águas pluviais às redes de drenagem de 

águas residuais domésticas. 

� Criação de um sistema de fiscalização das af

residuais a rede de infraestruturas de outro tipo.

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria

• Orçamento Municipal; PORCentro; POT. 

no uso de recursos 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

Promover a melhoria constante da qualidade dos serviços de drenagem e 

umentar o nível de cobertura dos sistemas públicos de drenagem e 

tratamento de águas residuais urbanas no Município e a taxa de adesão dos 

Promover a reabilitação sistemática das redes de drenagem de águas 

onstrução de unidades de tratamento que 

garantam a qualidade dos efluentes descarregados nos meios recetores; 

Reduzir as afluências indevidas de águas pluviais às redes de drenagem de 

Criação de um sistema de fiscalização das afluências indevidas de águas 

residuais a rede de infraestruturas de outro tipo. 

Município de Leiria 

Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência 
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C.7.2. Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 
 
C.7.2.1. Sítio de Interesse Comunitário – Azabuch
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Promoção da conservação da natureza, da biodiversidade na área do SIC 

do Azabucho 

 

Objetivos Operacionais 

�  Atender às orientações de gestão do Plano Setorial d

para o sítio Azabucho – Leiria (PTCON0046) 

� Promover a componente de observação da fauna e flora naturais e definição 

de percursos e locais apropriados de reunião/descanso

 

Entidades a Envolver: ICNF / Município Leiria / JF / Privados

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos, FEADER 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Azabucho 

Promoção da conservação da natureza, da biodiversidade na área do SIC 

Atender às orientações de gestão do Plano Setorial da Rede Natura 2000 

Promover a componente de observação da fauna e flora naturais e definição 

de percursos e locais apropriados de reunião/descanso 

ICNF / Município Leiria / JF / Privados 

Sustentabilidade e eficiência no 

C.7.2.2. Mata Nacional do Urso e Mata Nacional do Pedrógão
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Valorização e promoção da componente 

Matas Nacionais do Urso e do Pedrógão

 

Objetivos Operacionais 

�  Atender às orientações do Plano de Gestão Florestal da Mata Nacional do 

Urso e Mata Nacional do Pedrogão, 

� Promover a componente de observa

de percursos e locais apropriados de reunião/descanso

 

Entidades a Envolver: ICNF /  / Município Leiria / JF / Privados

 

Financiamento:   

PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

FEADER 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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Mata Nacional do Urso e Mata Nacional do Pedrógão 

Valorização e promoção da componente ambiental, produtiva e lúdica das 

Matas Nacionais do Urso e do Pedrógão 

Atender às orientações do Plano de Gestão Florestal da Mata Nacional do 

Urso e Mata Nacional do Pedrogão, ICNF, dezembro 2010 

Promover a componente de observação da fauna e flora naturais e definição 

de percursos e locais apropriados de reunião/descanso 

ICNF /  / Município Leiria / JF / Privados 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, 
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C.7.2.3. Paisagem Natural e Cultural do Vale do Lapedo
 
 

Objet i vo Es tra tégico  

� Beneficiar da paisagem natural e cultural do Vale do Lapedo, um dos 

maiores vales em forma de ‘canhão’ que rasga o maciço calcário.

 
Objetivos Operacionais 

� Consolidar e dinamizar de um espaço que já possui um centro de 

interpretação do Abrigo do Lagar Velho relacionado com o “Menino do 

Lapedo” 

 

Entidades a Envolver: Município Leiria / JF / AMLEI / Ministério da Cultura 

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos, FEADER 

Ações de Valorização e Qualificação Ambiental

 

Estimativa de Custo: 30.000 € 
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Paisagem Natural e Cultural do Vale do Lapedo 

Beneficiar da paisagem natural e cultural do Vale do Lapedo, um dos 

maiores vales em forma de ‘canhão’ que rasga o maciço calcário. 

Consolidar e dinamizar de um espaço que já possui um centro de 

interpretação do Abrigo do Lagar Velho relacionado com o “Menino do 

Município Leiria / JF / AMLEI / Ministério da Cultura  

Sustentabilidade e eficiência no 

ções de Valorização e Qualificação Ambiental 

C.7.2.4. Salinas da Junqueira
 
 

Objet i vo Es tra tégico  

� Manutenção/ recuperação do espaço das Salinas

de uma única salina interior, com um traçado de marina costeira.

 

Objetivos Operacionais 

� Conservar a memória local através da manutenção e reposição de materiais 

indispensáveis à condição de visita

� Implementar a reabilitação biológica  

� Promover a componente de observação de habitats naturais / turfeira não

ativa através da construção de meios interpretativos

 

 

Entidades a Envolver: Município Leiria / JF / Associados

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT.

uso de recursos 

 

Estimativa de Custo:  N/D 
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as da Junqueira 

/ recuperação do espaço das Salinas da Junqueira, por se tratar 

de uma única salina interior, com um traçado de marina costeira. 

Conservar a memória local através da manutenção e reposição de materiais 

indispensáveis à condição de visita 

iológica   

Promover a componente de observação de habitats naturais / turfeira não-

ativa através da construção de meios interpretativos 

Município Leiria / JF / Associados 

; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 
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C.7.2.5. Miradouro ‘Senhora do Monte’ 
 
 

Objet i vo Es tra tégico  

� Promover locais de interesse paisagístico / miradouros presentes no 

Municipio.  

 

Objetivos Operacionais 

� Constituir percurso ao ponto panorâmico / miradouro alto do monte ‘Senhora 

do Monte’, com vista sobre a cidade de Leiria e sobre o mar

 

Entidades a Envolver: Município Leiria / JF  

 

Financiamento:   

� Orçamento municipal. 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Promover locais de interesse paisagístico / miradouros presentes no 

panorâmico / miradouro alto do monte ‘Senhora 

do Monte’, com vista sobre a cidade de Leiria e sobre o mar 

C.7.2.6. Rio Lis e Rio Lena 
 
A presença do Rio Lis definiu contornos de ocupação humana do território, 

revelando-se determinante nas vivências económicas 

foram alterando ao longo dos tempos em função das alterações culturais que 

foram sofrendo. 

 

Deste modo, é fundamental o reforço e valorização da relação do concelho com 

o rio em locais estratégicos de contacto, mas também pela valorização 

paisagística do rio. 

 

Como principal ponto estratégico de relação do Rio Lis com a ci

intervenção traduzida em vários planos de pormenor

recuperar vivências de recreio e lazer qualificantes.

 

A associar ao valor paisagístico do Rio Lis na cidade de Leiria, existem o Rio 

Lena, as várias ribeiras e linhas de água que marcam outros territó

concelhios, vales que no seu conjunto dotam o concelho de espaços naturais de 

enorme riqueza e nos quais se deverá apostar.

 
Objet i vo Es tra tégico  

� Conservar e promover novos espaços com vocação privilegiada para a 

estadia, o recreio e o lazer ao longo 

� 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.

Objetivos Operacionais 
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A presença do Rio Lis definiu contornos de ocupação humana do território, 

se determinante nas vivências económicas da população, as quais se 

foram alterando ao longo dos tempos em função das alterações culturais que 

fundamental o reforço e valorização da relação do concelho com 

o rio em locais estratégicos de contacto, mas também pela valorização 

Como principal ponto estratégico de relação do Rio Lis com a cidade de Leiria, a 

da em vários planos de pormenor do programa Polis veio 

recuperar vivências de recreio e lazer qualificantes. 

A associar ao valor paisagístico do Rio Lis na cidade de Leiria, existem o Rio 

Lena, as várias ribeiras e linhas de água que marcam outros territórios 

concelhios, vales que no seu conjunto dotam o concelho de espaços naturais de 

enorme riqueza e nos quais se deverá apostar. 

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 

rande caudal, navegável, com cais de embarque e estaleiros de 

construção com a madeira do pinhal de Leiria. 
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� Reduzir as cargas poluentes emitidas para o meio hídrico;

� Reabilitar e renaturalizar os leitos e margens tendo em atenção as

intervenientes sobre os leitos e margens a reabilitar

� Maior monitorização da qualidade da água do rio em pontos relevantes;

� Reduzir os níveis de poluição dos cursos de água 

 

Entidades a Envolver: ICNF / APA / ARBVL/Município Leiria / JF / Privad

 

Financiamento:   

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos, FEADER 

� Ações de valorização e qualificação ambiental 

 

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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es emitidas para o meio hídrico; 

s tendo em atenção as entidades 

intervenientes sobre os leitos e margens a reabilitar 

Maior monitorização da qualidade da água do rio em pontos relevantes; 

Município Leiria / JF / Privados 

Sustentabilidade e eficiência no 

C.7.2.7. Reabilitação da Ribeira 

Jardim da Almoínha
 
Objet i vo Es tra tégico  

� Dotar a cidade de novas zonas de estar com uma forte componente natural

� Reabilitação e preservação das linhas de água existentes

� Promoção da exclusão das áreas do AHVL sobrepostas.

 

Entidades a Envolver: Município Leiria / JF / Associações / CCDRC

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT.

uso de recursos 

� Ações de valorização e qualificação ambiental

 

Estimativa de Custo:  45.375,00€ (previstos para o Jardim da Almoínha 
Grande) 
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Reabilitação da Ribeira do Amparo e construção do 

Almoínha Grande 

Dotar a cidade de novas zonas de estar com uma forte componente natural; 

Reabilitação e preservação das linhas de água existentes; 

Promoção da exclusão das áreas do AHVL sobrepostas. 

unicípio Leiria / JF / Associações / CCDRC 

; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 

Ações de valorização e qualificação ambiental 

(previstos para o Jardim da Almoínha 
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C.7.3. Componentes Ambientais
 
C.7.3.1. Prevenção da poluição da atividade industrial e 

agropecuária 
 
A poluição provocada pela indústria agropecuária é um dos problemas que além 

dos problemas ambientais inerentes marcam negativamente a imagem do 

concelho. Neste sentido uma das medidas do programa de execução do 

PROTC passa exatamente pela implementação de medidas de controlo das 

fontes de poluição tópica e de minimização difusa de modo a garantir a 

utilização da água como fonte de abastecimento para fins múltiplos.

 

Objet i vo Es tra tégico  

� Controlar e atenuar os efeitos da poluição proveniente da atividade humana

� Melhorar a eficiência do sistema de saneamento básico

� Regular e fiscalizar a atividade; 

� Definir condições para a modernização, ampliação e/ou deslocalização de 

unidades agro-pecuárias. 

 

Objetivos Operacionais 

�  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. 

� Construção de uma Estação de Tratamento de Efluentes de Suinicultura 

(ETES) da Região do Lis de modo a promover

efluente suinícola, recuperação de energia e a valorização da 

orgânica e respetivo sistema de transporte. 
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Componentes Ambientais 

Prevenção da poluição da atividade industrial e 

A poluição provocada pela indústria agropecuária é um dos problemas que além 

negativamente a imagem do 

concelho. Neste sentido uma das medidas do programa de execução do 

PROTC passa exatamente pela implementação de medidas de controlo das 

fontes de poluição tópica e de minimização difusa de modo a garantir a 

o fonte de abastecimento para fins múltiplos. 

Controlar e atenuar os efeitos da poluição proveniente da atividade humana 

Melhorar a eficiência do sistema de saneamento básico; 

ampliação e/ou deslocalização de 

Adotar um modelo institucional para a conceção, construção, gestão e 

exploração das soluções de valorização e tratamento de efluentes. 

rado de tratamento dos efluentes das explorações 

Construção de uma Estação de Tratamento de Efluentes de Suinicultura 

(ETES) da Região do Lis de modo a promover um pré-tratamento do 

efluente suinícola, recuperação de energia e a valorização da matéria 

 

Entidades a Envolver: ICNF / APA 

Associações Empresariais / Privados

 

Financiamento:   

� PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos

 

Estimativa de Custo: Em cálculo 
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/ CCDRC / Município Leiria / JF / 

Associações Empresariais / Privados 

Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 
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C.7.3.2. Salvaguarda dos Valores Naturais
 
Objet i vo Es tra tégico  

Salvaguarda e valorização ambiental dos corredores ecológicos e dos espaços 

que integram a estrutura ecológica municipal 

 

Objet i vos Operac ionais  

� Identificação das unidades de paisagem e áreas de valor ambiental e 

ecológico; 

� Qualificar as unidades de paisagem, de acordo com critérios de 

sustentabilidade, critérios formais e critérios de utilidade social;

� Ações de preservação e manutenção da integridade, regeneração e 

identidade do território; 

� Diversificação de usos, de acordo com as características e localização 

específica: atividades agrícolas, florestais, espaços naturais, espaços de 

recreio e lazer e património; 

� Constituir suporte de atividades complementares às qu

pelo tecido edificado. 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria / JF / CCDRC / 

 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos 

� Ações de valorização e qualificação ambiental 

 

Estimativa de Custo:  Em cálculo 
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Salvaguarda dos Valores Naturais 

Salvaguarda e valorização ambiental dos corredores ecológicos e dos espaços 

e áreas de valor ambiental e 

Qualificar as unidades de paisagem, de acordo com critérios de 

sustentabilidade, critérios formais e critérios de utilidade social; 

Ações de preservação e manutenção da integridade, regeneração e 

Diversificação de usos, de acordo com as características e localização 

específica: atividades agrícolas, florestais, espaços naturais, espaços de 

Constituir suporte de atividades complementares às que são proporcionadas 

/ CCDRC / ICNF / DRAPC 

Sustentabilidade e eficiência no 

C.7.3.3. Implementação dos Espaços Verdes 
 
Objet i vo Es tra tégico  

Implementação e valorização dos espaços verdes de proteção e 

enquadramento e dinamização e construção de infraestruturas de recreio e 

lazer nos espaços verdes de recreio e lazer, promovendo a exclusão das áreas 

do AHVL sobrepostas através de UOPG ou Unidades de Execução.

 

Objet i vos Operac ionais  

� Valorização e salvaguarda dos valores naturais, numa perspetiva com as 

restantes componentes de ordenamento do territ

diversidade funcional destes espaços

� Implementação de zonas verdes equipadas, praças, jardins e largos, de 

média e grande dimensão, vocacionados para atividades de recreio e lazer 

da população 

� Delimitação de espaços verdes de enquadrame

o enquadramento de infraestruturas, áreas urbanas e linhas de água, assim 

como a proteção da ação de erosão. Estas áreas deverão ainda permitir 

atividades de recreio e lazer informal, ao ar livre, bem como suportar 

percursos pedonais e de ciclistas.

� Estas zonas serão essencialmente verdes, respeitando o regime jurídico das 

condicionantes que a integram, naturalizadas e com um grau de 

artificialização pequeno de forma a não apresentarem custos de 

manutenção elevado, mantendo ou pro

florestais. 

 

Entidades a Envolver:  Município de Leiria

 

Financiamento:  Orçamento municipal
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Implementação dos Espaços Verdes  

dos espaços verdes de proteção e 

enquadramento e dinamização e construção de infraestruturas de recreio e 

s de recreio e lazer, promovendo a exclusão das áreas 

do AHVL sobrepostas através de UOPG ou Unidades de Execução. 

Valorização e salvaguarda dos valores naturais, numa perspetiva com as 

restantes componentes de ordenamento do território, promovendo a 

diversidade funcional destes espaços; 

de zonas verdes equipadas, praças, jardins e largos, de 

média e grande dimensão, vocacionados para atividades de recreio e lazer 

Delimitação de espaços verdes de enquadramento e proteção, promovendo 

o enquadramento de infraestruturas, áreas urbanas e linhas de água, assim 

como a proteção da ação de erosão. Estas áreas deverão ainda permitir 

atividades de recreio e lazer informal, ao ar livre, bem como suportar 

nais e de ciclistas. 

Estas zonas serão essencialmente verdes, respeitando o regime jurídico das 

condicionantes que a integram, naturalizadas e com um grau de 

artificialização pequeno de forma a não apresentarem custos de 

ão elevado, mantendo ou promovendo os usos agrícolas ou 

Município de Leiria / JF  

municipal 
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� PORC EP IV. Valorização do Espaço Regional 

� Ações de valorização e qualificação ambiental 

 

Estimativa de Custo:  Entre €30,00/m2 a €60,00/m2 
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C.7.3.4. Proteção e gestão sustentável dos recursos 

geológicos e ambientais
 
Objet i vo Es tra tégico  

Promover um crescimento sustentado das explorações de recursos geológicos 

por forma a evitar a sua proliferação pelo terr

 
Objet i vos Operac ionais  

� Promover junto dos proprietários das explorações a 

ambientais e de laboração; 

� Apostar na requalificação dos espaços de exploração abandonados;

� Apostar na resolução de conflitos entre as áreas urbanas e

armazenagem relacionado com as explorações.

 

 
Entidades a Envolver: Município de Leiria 
 
 

Financiamento:    

� Orçamento Municipal; PORCentro; POT.

uso de recursos 

 

 
 
Estimativa de Custo: N/D 
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Proteção e gestão sustentável dos recursos 

geológicos e ambientais 

Promover um crescimento sustentado das explorações de recursos geológicos 

por forma a evitar a sua proliferação pelo território. 

Promover junto dos proprietários das explorações a prática de boas regras 

Apostar na requalificação dos espaços de exploração abandonados; 

Apostar na resolução de conflitos entre as áreas urbanas e o tráfego e 

armazenagem relacionado com as explorações. 

Município de Leiria / Privados / JF 

; PORCentro; POT. Sustentabilidade e eficiência no 
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C.7.4. Riscos 
 

Objet i vo Es tra tégico  

� Integração dos riscos no processo de planeamento 

� Medidas de prevenção e minimização de riscos  

� Garantir a Defesa Costeira em Zonas de Risco 

 
Objet i vos Operac ionais  

� Identificação das minas da Guimarota de forma a preceder a su

de estudos geotécnicos; 

� Promoção de um estudo específico para o risco de cheias em articulação 

com o Plano de Emergência Municipal; 

� Prever regras específicas para as zonas inundáveis onde o risco é maior;

� Limpeza e desobstrução das linhas de água; 

� Intervenções no reforço do sistema dunar 

� Atualização do Plano de Emergência Municipal de modo a enquadrar as 

zonas de risco identificadas em sede de PDM 

 

Entidades a Envolver: DGT / ICNF / ANPC 

 
 
Financiamento:  Orçamento Municipal; PORCentro; POT.
eficiência no uso de recursos 
 

 
 
Estimativa de Custo:  80.000€ 
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Identificação das minas da Guimarota de forma a preceder a sua ocupação 

Promoção de um estudo específico para o risco de cheias em articulação 

Prever regras específicas para as zonas inundáveis onde o risco é maior; 

Atualização do Plano de Emergência Municipal de modo a enquadrar as 

; PORCentro; POT. Sustentabilidade e 

 

VENÇÕES ESTRATÉGICAS) / PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA    
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