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ATA N.º 4/2016 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

LEIRIA DE 20 DE MAIO DE 2016 

 

Aos vinte dias do mês de meio de dois mil e dezasseis, no auditório do Centro Associativo 

Municipal de Leiria, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.  

Dos cinquenta e um membros que a compõem, faltou a senhora deputada Ana Sofia 

Manso 

Ana Paula Alves foi substituída por Carlos Manuel Carvalheira Barbeiro; António Ferreira 

Pereira de Melo foi substituído por Ana Cristina Monteiro Gomes; José Pereira dos Santos 

foi substituído por Romeu Manuel Bento Tavares; Luís Filipe Domingues Pinto foi 

substituído por Noémi Glaucia de Oliveira Martins; Paulo Pedrosa Pedro foi substituído por 

Uziel Carvalho; Vitorino das Neves Vieira Pereira foi ubstituído por Heitor Nuno Patrício de 

Sousa e Castro. 

Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes os senhores Vereadores Gonçalo 

Lopes, Anabela Fernandes Graça, Lino Dias Pereira, Ricardo Miguel Faustino dos Santos, 

Ana Margarida Félix Valentim, Vítor Manuel Lopes Marques, Álvaro Madureira, Daniel 

Rodrigues Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão Dias. 

A sessão foi presidida pelo senhor José Manuel Silva, Presidente da Assembleia Municipal, 

secretariada por José da Silva Alves, 1.º secretário, e por Maria Paula Neves de Faria, 2.ª 

secretária da Mesa. 

Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão eram 18.40 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

Ponto único – Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes de Leiria – 

Apresentação, apreciação e discussão. 

Intervenção do senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva 

Cumprimentou os presentes e agradeceu a disponibilidade demonstrada para a realização 

desta sessão extraordinária neste horário. 

Dirigiu um cumprimento especial ao grupo de alunos do Instituto Politécnico da Escola 

superior de Educação e Ciências Sociais e ao senhor professor Luís Barbeiro, que vieram 

assistir à sessão num ato de aprendizagem sobre os procedimentos e funcionamento 

deste órgão. 
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Disse que esta sessão foi a que mais polémica gerou quanto à temática a discutir e foi 

por isso que foi convocada. Também por isso a todos compete mostrar como funciona 

construtivamente este órgão.  

Informou que tratando-se de uma sessão extraordinária não há lugar a período antes da 

ordem do dia. 

Enunciou as faltas e pedidos de substituição na presente sessão. 

Transmitiu que teve o cuidado de contactar antecipadamente com os líderes das 

bancadas dos partidos representados e com a Câmara Municipal de Leiria, tendo 

apresentado uma proposta sobre a matéria em discussão e sugerido uma metodologia a 

seguir nesta sessão, tendo todos concordado. 

Mencionou que participou numa reunião com a equipa autora do Plano Estratégico de 

Mobilidade e Transportes de Leiria, presentes nesta sessão, a quem agradeceu – na 

pessoa da Sra. Paula Teles - a excelente receção no Porto e total abertura e franqueza na 

apreciação dos problemas que entretanto surgiram. Foi uma reunião cordial e construtiva, 

em que se disponibilizaram para apresentar o plano nesta sessão, num entendimento 

com a própria Câmara. 

Afirmou que desde o primeiro momento em que este problema do Plano de Mobilidade se 

colocou procurou criar as condições para que fosse discutido na Assembleia Municipal. O 

senhor deputado municipal Pedro Biscaia - coordenador da comissão - esteve com todos 

os outros deputados presente numa reunião prévia à de apresentação no estádio e já 

então fez questão de lhe transmitir a sua disponibilidade para convocar uma sessão 

extraordinária deste órgão. 

Relativamente à hora e local da sua realização: o horário às 18h30 foi da sua inteira 

responsabilidade pois não lhe pareceu necessário agendar para o horário habitual, sob 

pena de acabar muito tarde e apelou à rentabilização do tempo de intervenção, nos 

termos do regimento. 

Quanto ao local, disse não considerar o auditório do Centro Associativo Municipal 

apropriado para a realização das sessões do órgão e voltou a pedir a criação de 

instalações próprias com condições para funcionamento do órgão em espaço digno, a 

exemplo do que ainda recentemente constatou em Gondomar. Desde o início do mandato 

que as sessões se têm realizado o mais possível no auditório do Teatro Miguel Franco mas 

a verdade é que este tem uma agenda nem sempre convergente com o agendamento da 

Assembleia Municipal. 

Informou que a equipa autora do Plano intervirá com uma apresentação de natureza de 

princípios e de estratégia, que fundamentaram a proposta e não serão discutidos 

problemas de comissão especializada ou de grupo técnico. Seguir-se-á a intervenção do 

senhor Vice-Presidente, após o que dará início à discussão pelos líderes das bancadas 
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municipais ou a quem os representar. A metodologia a seguir será pela ordem das 

eleições, sendo chamado primeiro o PS, a seguir o PSD, o CDS, o PCP e o BE. Cada um 

fará a intervenção que entender. Depois disso, se houver lugar a alguns esclarecimentos, 

abrir-se-á um período para que a equipa ou o senhor Vice-Presidente respondam ao que 

entenderem, dentro daquilo que é a sua discricionariedade de resposta, após o que serão 

abertas as inscrições a todos os senhores e senhoras deputadas presentes. 

No final da sessão haverá a intervenção de um grupo de cidadãos que se têm 

publicamente manifestado e que é do conhecimento de todos, que se inscreveu para 

intervir nos termos regimentais, muito embora esta seja uma sessão extraordinária. 

Proposta: Informou que propôs à Câmara, aos líderes dos grupos e à equipa técnica do 

Plano que seja constituído um grupo de trabalho com a representação da Câmara 

Municipal, da responsabilidade e coordenação pelo senhor Vereador Ricardo Santos, e que 

integre os elementos da Comissão de Obras Públicas, Trânsito, Segurança e Transportes, 

os serviços técnicos da Câmara - a designar pelo senhor vereador -, e ainda incluir a 

Junta de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes. 

Deu conhecimento de que o grupo municipal do PCP apresentou à Mesa duas propostas, 

no seguimento de reunião da bancada municipal, em que foi entendido dever ser feita 

uma alteração à proposta que enunciou, com a qual tinham concordado inicialmente. As 

três propostas serão votadas na presente sessão. 

A todos apelou para que a sessão decorra o melhor possível, num clima cordial de diálogo 

e de abertura pois - ao contrário do que muitos têm dito - da sua parte encontrou, por 

parte da Câmara e da equipa de projeto, toda a abertura para discutir o o que houver 

para discutir. São públicos os documentos disponibilizados pela Câmara. 

Deu a palavra ao senhor Eng.º Pedro Silva, representante da empresa MPT. 

Intervenção do senhor Pedro Ribeiro Silva – em representação da empresa MPT-

Mobilidade e Planeamento do Território, Lda., autora da proposta do PEMT – 

Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes  

Cumprimentou os presentes. 

Fez uma apresentação sucinta do PEMT pois considera que a interatividade que aqui se 

propõe ter é para a equipa técnica que representa muito relevante já que a recolha de 

opiniões de todos os presentes será matéria de trabalho no âmbito deste PEMT.  

Afirmou que qualquer síntese que possa ser feita é sempre uma redução dos seus 

conteúdos e não dispensa a leitura do próprio documento e as considerações que sobre 

ele certamente devem querer fazer. Dividiu a apresentação em duas partes: 

1ª Parte - O que é o Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes, as razões da sua 

elaboração, o carácter do plano, os objetivos estratégicos, o faseamento e a participação 

pública. 
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2ª Parte - A própria estratégia que o plano propõe: as matérias setoriais da 

intermodalidade, da circulação viária, dos modos suaves, dos transportes públicos dos 

interfaces e estacionamentos, a logística, a sensibilização e comunicação, as novas 

tecnologias e o processo de revisão e monitorização constante a que os planos têm de 

estar sempre sujeitos. 

Assim, na primeira parte, o PEMT, como diz o próprio nome, é um instrumento de 

planeamento transversal, que estabelece em si mesmo a estratégia de intervenção em 

matéria de organização das acessibilidades e gestão da mobilidade, definindo de forma 

participada os cenários de ações, medidas e respetiva monitorização, tendente a um 

modelo de mobilidade sustentável, social, económico, cultural e ambiental que um 

desígnio que um plano de mobilidade e transportes efetivamente tem. Toca na exata 

medida dos vários setores das atividades sociais, culturais e económicas a que deve estar 

ligado um plano pois a mobilidade é a nossa deslocação do ponto A para o ponto B e é 

como é que o vamos fazer, como é que ela é ágil, como é que ela é eficaz, como é que 

nós conseguimos fazer essa deslocação entre o ponto A e o ponto B, seja a relação de 

casa com o trabalho, casa com a escola, escola com os equipamentos sociais, culturais, 

etc. 

É esta dinâmica que as cidades têm para a qual deveremos estar atentos e são dois os 

objetivos, extremamente relevantes: Por um lado a melhoria do ambiente humano e do 

ambiente urbano, isto é, na sua componente da referência a que aludiu nesta ligação 

entre os pontos que nós fazemos entre as nossas deslocações. A cidade tem que estar ao 

serviço do que é a nossa dinâmica, o nosso dia-a-dia, o nosso quotidiano e, de alguma 

maneira, tem de responder justamente às nossas necessidades. E a questão é como é 

que continuamente vai responder, face aos desafios de um organismo vivo - que é a 

cidade -, que todos os dias nos vai colocando aspetos diferenciadores e vão acontecendo 

determinadas situações que têm que criar um dinamismo de observação. 

Em matéria do ambiente humano destacou o transporte, sendo que a legislação atual 

aponta uma dimensão social inequívoca e é matéria que pode conduzir a um debate mais 

vasto, entre a matéria do privado e a matéria do público. O transporte em si mesmo é 

encarado como sendo transporte público na exata medida em que corresponde a uma 

necessidade, seja ela qual for, no nosso quotidiano, e a melhoria do ambiente humano e 

urbano tem uma dimensão muito importante, nomeadamente nas componentes da 

qualidade do ar, das infraestruturas, do espaço público onde circulamos, de tudo o que 

compõe a cidade hoje em dia e a mobilidade tem de ser promotora do desenvolvimento 

económico e do emprego. É assim que as cidades evoluem e sobrevivem e vão, de 

alguma maneira, traduzindo o seu futuro, na dimensão do seu desenvolvimento 
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económico e do emprego. Há alguns aspetos que convém considerar, nomeadamente o 

que deriva desta evolução para o desenvolvimento cultural, social e ambiental. 

Enunciou algumas razões que consideram mais importantes no quadro da elaboração 

deste Plano, considerando as idiossincrasias que Leiria tem: 

- A necessidade de monitorizar a cidade enquanto organismo vivo e adequá-la às 

mutações e desafios permanentes, como é o caso de problemas em matéria de 

transportes; A necessidade de dispor de um documento de apoio concernente ao Regime 

Jurídico de Transporte. 

As licenças de transporte estão agora a ser revistas de acordo com o Decreto-Lei e até 

2019 cessam e iniciam novas. Isto significa que uns conjuntos de direitos adquiridos já 

não correspondem a um conjunto de dinâmicas locais instaladas na cidade. Atualmente a 

Câmara Municipal já tem essa capacidade de intervir junto dos operadores e fazer a sua 

própria ingerência, em complemento com o Instituto de Mobilidade e Transportes. Não 

menos relevante é a exigência do IMTT - enquanto entidade que participa na autoridade 

de gestão do Portugal 2020 -, nomeadamente no âmbito da politica de cidades, medida 

4.5 - Mobilidade urbana e sustentável - que depende adicionalmente de concurso, que a 

Câmara Municipal de Leiria proveu, no contexto do plano estratégico de desenvolvimento 

urbano sustentável, que nas suas componentes da mobilidade urbana sustentável solicita 

como adição a obrigação de os municípios terem um conjunto de elementos e de planos 

que estão anexos, demonstrativos de que a Câmara municipal vai monitorizar 

convenientemente as candidaturas que foram feitas e o retorno, do ponto de vista da sua 

aprovação. 

O plano estratégico de mobilidade e transportes não tem um carácter vinculativo e por 

isso é muito mais adaptativo, muito mais flexível, muito mais ágil, mais aberto à 

experimentação e menos burocrático. Configura o que se vai definindo em matéria de 

planeamento e só assim é possível que os planos sejam eficazes. É um plano como um 

processo, não um plano como um produto e dele não se espere que seja um conjunto de 

propostas estáveis para avançar. Por isso é possível fazer testes como noutras cidades. 

Deu o exemplo de Lisboa, um caso interessante, com o teste que foi levado a efeito na 

Rotunda do Marquês. Este carácter experimental na cidade é extremamente importante, 

num tempo adequado, porque os hábitos do quotidiano também demoram o seu tempo a 

serem alterados. 

Este plano, ao contrário de muitos outros, é um processo, pode carrear um conjunto de 

situações que vão apontando, como por exemplo das Juntas de Freguesia, no seu 

acompanhamento e observação diária, bem assim como dos técnicos da Câmara 

Municipal, que fazem parte deste trabalho. É um Plano muito diferente daqueles a que 

estamos habituados e que baixam sempre à Assembleia Municipal. 
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Objetivos estratégicos: 

- Recentrar a mobilidade nas pessoas em todas as fases da vida, pelas diferenças de 

mobilidade muito significativas que fazem parte da ordem natural. 

A aventura da descoberta da cidade significa que os vários parâmetros da cidade - 

sobretudo as crianças e os jovens - têm o direito de aceder à cidade em segurança, de ter 

um percurso seguro dentro do possível e das distâncias convenientes, por exemplo entre 

a casa e a escola, isto para dizer que há claramente necessidades específicas. 

Por outro lado, as pessoas seniores têm também um conjunto de necessidades especiais, 

pela dificuldade de locomoção, e a cidade não os pode ostracizar pois foram e são parte 

integrante desta, que vai ter de adequar a estas pessoas, desde logo o Decreto-Lei n.º 

163, adaptando as dimensões dos passeios, os sistemas de continuidade e a segurança. 

Às pessoas em idade ativa, com uma dimensão mais multimodal e uma maior capacidade 

de resposta aplica-se um complemento na observação, de garantir a segurança nas 

deslocações e contribuir para as dinâmicas económicas e do emprego. A mobilidade é 

justamente este desenvolvimento, nomeadamente no destino da deslocação. 

- Contribuir para a redução do impacto ambiental no que se refere à poluição e à 

organização da cidade, para a melhoria da saúde pública e para uma maior coesão social 

através do transporte público, um dos temas específicos da nova legislação. 

- A participação pública é relevante porque sendo um plano-processo é um plano que é 

construído hoje, ao contrário do que acontecia há anos atrás. Os planos já não têm autor 

pois a implementação das ações, a responsabilidade e a coresponsabilidade compete-nos 

a todos e não é só do ponto de vista da adequação e da dimensão prepositiva. Hoje um 

plano é um mosaico de composições que tem de ser articulado em sede técnica mas 

também em desígnios políticos. Nenhum plano pode ser plano se tiver uma dimensão 

tecnocrática. Um plano é também um exercício de atividade democrática, onde a 

participação, através da apresentação de soluções, é relevante. Contudo, há dois aspetos 

distintos nesta matéria: a participação pública e a participação do público. 

A participação pública tem a ver com os agentes que representam outros - associações, 

clubes, organizações -, tem um caracter representativo e é algo mais vasto que as 

pessoas presentes. Esta participação não isenta a nossa dimensão individual de participar 

sem estar inserido em qualquer entidade, e é aqui que se dá a participação do público. 

- A Intermodalidade, que não é mais do promover a articulação entre as diversas redes e 

modos de transporte, faz parte do nosso quotidiano, quando estacionamos o carro, 

fazemos um percurso a pé e utilizamos - ou não - outro meio de transporte. O elemento 

essencial da intermodalidade é a capacidade da cidade oferecer esta diversidade de 

opções, o que levou à construção de um conjunto de cenários. Como exemplo referiu a 

Linha Azul no Centro Histórico, zona com processos de envelhecimento da população e 
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desertificação, cujas necessidades especiais de transporte impõem que a cidade tenha de 

responder, a par das dinâmicas de regresso das pessoas ao centro da cidade, 

extremamente relevante. Para compreender a necessidade que os centros históricos têm, 

não só do ponto de vista da população residente como dos novos residentes, é necessário 

existir um conjunto muito vasto de políticas e intervenções que potenciem a deslocação 

de novas pessoas para a cidade. 

Referiu ainda os city users, que não morando na cidade são utilizadores diários da urbe e 

necessitam de transporte entre os diversos locais da cidade, através do transporte 

público, essencial para a atividade económica, a coesão social, a qualidade de vida e a 

eficiência da cidade, desde as questões energéticas às questões económicas e ambientais, 

as frequências e a cobertura temporal - que é relevante relativamente aos city users -, 

determinando uma cobertura geográfica mais vasta do transporte público, com 

melhoramento das condições de conforto e acessibilidade, renovando o material 

circulante, assim como as condições de paragens e interfaces urbanas. Quando existirem 

essas dimensões estratégicas ver-se-á como assentam e quais os pontos onde vão 

ocorrer para que depois se possa discutir as vantagens e desvantagens disso mesmo. 

É importante implementar o sistema de bilhética multimodal integrada e estabelecer as 

novas modalidades de tarifário social, reforçar a integração horária entre transportes 

públicos rodoviários, ferroviários, urbanos e extraurbanos, preparar o transporte 

rodoviário para pessoas de mobilidade condicionada e implementar o sistema flexível de 

transporte rodoviário. 

Daqui se conclui que o plano tem de ser mesmo um processo - porque envolve um 

conjunto de negociações - e não se aprece como um produto feito. Daí que há que 

encontrar junto dos atores - moradores, comerciantes, utilizadores da cidade – os 

patamares necessários para responder às necessidades que vão sendo solicitadas. 

- Em matéria de circulação viária, o impacto é transversal pela interação de sinergias 

entre os diferentes modos de mobilidade, produzindo alterações compatíveis com os seus 

diferentes modos - se bem que as deslocações para as zonas mais longínquas não são 

mais de quinze a vinte minutos a pé -, muitas vezes utilizamos o transporte por hábitos 

culturais, algo que não acontece só em Leiria. 

Este é um dos fatores a alterar, promovendo o alargamento dos passeios, testar as 

esplanadas, garantir a fluidez de tráfego e segurança, passar a sentidos únicos, manter 

dois sentidos, verificar os dimensionamentos, reduzir tráfego de atravessamento, 

redefinir a sinalética direcional nas entradas da cidade, implementar zonas trinta - que se 

deve tomar por um conceito social ajustado a bairros residenciais - onde a convivência do 

peão com o automóvel é possível a partir de determinadas medidas do plano. 

- Como modos suaves enunciou o modo pedonal e a bicicleta.  



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 4/2016, de 20 de maio – Quadriénio 2013/2017  8 

No modo pedonal uma boa rede de passeios ajuda a promover o comércio, a restauração, 

os serviços e a segurança. Adotar o desenho urbano que estimule a utilização dos 

passeios, que são modos de mover e também de estar que pactuem com as atividades 

económicas que os marginam, tornando-a uma rede segura, atrativa, legível, contínua e 

iluminada, respeitando os princípios da acessibilidade universal, para que todos a ela 

possam aceder, nomeadamente pessoas portadoras de deficiência.  

Implementar as medidas facilitadoras da deslocação pedonal em zonas com declives 

acentuados, com implementação de meios mecânicos e corrimãos, entre outros, 

semáforos com contagem decrescente que nos auxiliem nos atravessamentos e priorizar 

as áreas comerciais e escolares. 

A bicicleta, enquanto meio suave, é eficaz para deslocações de curta distância e beneficia 

a saúde. Embora não havendo trajetos uniformes, existem espaços adequados a este 

modo suave e o Plano propõe um conjunto de medidas que vão tornar mais atrativa esta 

forma de deslocação. Implementar um sistema de bicicletas públicas é muito importante 

porque cria hábitos de uso com segurança, utilizando as infraestruturas dedicadas e 

pistas clicáveis. Referiu o Programa YouBike - no qual o Instituto Politécnico de Leiria está 

inserido – sendo que a cidade tem de responder a esta realidade para permitir a 

circulação segura dos alunos, docentes e discentes do Instituto Politécnico de Leiria. 

- A matéria da logística, que é extremamente relevante e fundamental para as atividades 

económicas: Criação de horários em determinadas ruas para que a logística de transporte 

de mercadorias possa ser feita definindo os horários de circulação. 

- A comunicação e a sensibilização, a par das tecnologias de comunicação, são aspetos 

essenciais. Verificaram-se mudanças culturais, ambientais, de mobilidade, de segurança, 

modos de transporte e pela própria diferença de cada um de nós, sendo também a 

aprendizagem na escola um aspeto essencial, do ponto de vista da sensibilização 

enquanto exercícios extremamente importantes.  

A tecnologia da informação também nos permite a informação just in time, e ainda que 

existam pessoas sem esses meios de acesso à informação, há meios de promover o 

conforto das pessoas em matéria de tempos de espera. 

Por fim a monitorização, que determina ser o plano avaliado em permanência, 

promovendo-se o acerto ou o reacerto das medidas implementadas.  

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal - Gonçalo Lopes 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Senhoras e senhores Deputados 

Senhoras e senhores jornalistas, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Boa noite 
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Antes do debate nesta reunião extraordinária entendemos que é essencial prestar os 

necessários esclarecimentos aos membros da Assembleia Municipal e aos leirienses, 

acabando de vez com alguns equívocos que têm prejudicado uma discussão, que se 

pretende elevada, em volta da proposta do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes. 

Em primeiro lugar importa lembrar que esta proposta hoje aqui apresentada, numa 

versão que evoluiu em resultado da discussão pública ainda em curso, foi encomendada à 

empresa MPT, que já tinha executado trabalhos na última década para a autarquia, 

também no domínio da mobilidade, que já tinha informação de base que permitiu 

trabalhar neste documento. 

Em segundo lugar é essencial reforçar um facto objetivo: infelizmente, este assunto não 

tem sido tratado de uma forma séria, construtiva e fundamentada. 

A simples e indesmentível verdade é que estamos perante uma proposta, repito, proposta 

e não um facto consumado, uma ideia falsa a partir da qual se tem tentado lançar algum 

sobressalto junto dos leirienses. 

Os membros da Assembleia Municipal, contudo, que estão mais habituados à discussão 

destes temas, mais ou menos controversos, saberão, com toda a certeza, distinguir entre 

o que é uma proposta sobre a qual, obviamente, não existe qualquer pronúncia da 

Câmara Municipal, tão pouco da maioria que gere atualmente os destinos do Município de 

Leiria. 

Significa isto que estamos perante um documento participado que propõe uma série de 

possibilidades de intervenção e, como salientou há cerca de um mês o presidente da 

Câmara de Leiria, cujas declarações são hoje citadas na imprensa, corresponde a um 

ponto de partida e não a um de chegada. 

A Câmara de Leiria quer que o resultado final do plano de mobilidade seja capaz de 

promover a qualidade de vida de quem vive, trabalha ou visita Leiria. 

Este documento pretende servir como mais um instrumento que permita estabelecer a 

estratégia global de intervenção em matéria de planeamento e gestão da mobilidade 

urbana e de transportes. 

Por outro lado, a proposta que está em discussão púbica há precisamente um mês 

procura realizar um diagnóstico e um enquadramento estratégico que contribua para a 

implementação e promoção de um modelo de mobilidade mais sustentável, compatível 

com o desenvolvimento económico e indutor de uma maior coesão social. 

A transparência na elaboração de todo o processo esteve sempre no centro das 

preocupações do Município de Leiria, sabendo que matérias como esta devem ser 

participadas, já que têm um grande impacto junto da população. 

Mesmo antes da apresentação da proposta e da discussão pública, já a Câmara Municipal 

tinha chamado a sociedade civil, de forma individual ou organizada em associações (44 
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entidades no total) a intervir, no sentido de contribuir para a construção de um 

documento que se pretende o mais consensual possível.  

Estas iniciativas foram ao encontro da transparência e abertura que a Câmara de Leiria 

sempre demonstrou neste processo, provando que este era um documento em aberto e 

passível de discussão séria e construtiva por parte de toda a sociedade civil. 

Agora que passaram os primeiros trinta dias desde que se encontra em discussão pública, 

a Câmara Municipal de Leiria está em condições de tirar as primeiras conclusões.  

Entendemos, em primeiro lugar, que a proposta apresentada pela empresa conseguiu 

realizar o diagnóstico e fazer o enquadramento estratégico que compatibiliza 

necessidades municipais e as exigências europeias ao nível ambiental e de mobilidade, 

num momento em que a vivência urbana cada vez mais privilegia o peão e precisa de 

respostas para a população com mobilidade reduzida. 

O primeiro passo foi dado já com alterações significativas nos percursos e horários do 

Mobilis, que passam a oferecer à população uma melhor cobertura das necessidades.  

Tal como esta proposta que está em cima da mesa, com a mesma clareza e 

transparência, estas alterações do Mobilis foram dadas a conhecer à população e abriu-se 

imediatamente um período de recolha de contributos e reclamações, que resultaram, na 

prática, em ajustes à proposta inicial. 

Qualquer processo de boa-fé deve seguir esta metodologia.  

Foi assim com o Plano Diretor Municipal, a bem das pessoas e empresas, foi assim com o 

Mobilis, a bem das exigências ambientais e de transporte de boa parte da população de 

Leiria, é e será assim com a mobilidade. 

Esta Câmara só tem uma palavra.  

Esta maioria não tem qualquer gosto em impor medidas e soluções que colidam com 

interesses e necessidades dos leirienses.  

Procura, isso sim, discutir o futuro de Leiria com a maior abertura e transparência 

possíveis. 

Desde o início que a Câmara tem sido perentória em afirmar que este era o tempo de 

ouvir as pessoas sobre o plano e que só depois a autarquia de Leiria se pronunciaria 

sobre o mesmo. 

Para já temo-nos desdobrado em reuniões de esclarecimento, ao mesmo tempo que 

chamámos a população a manifestar-se sobre o documento. 

Dizia há pouco, que um mês após o início da discussão pública, a Câmara Municipal de 

Leiria está em condições de tirar as primeiras conclusões.  

Entendemos, em primeiro lugar, que a proposta apresentada pela empresa conseguiu 

realizar o diagnóstico e fazer o enquadramento estratégico que compatibiliza 

necessidades municipais e as exigências europeias ao nível ambiental e de mobilidade. 
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Contudo, como um todo, a proposta para a definição de um Plano Estratégico de 

Mobilidade e Transportes de Leiria apresenta algumas soluções que, sensível à discussão 

pública, a autarquia sente serem divergentes com a ideia de um documento que se 

deseja ser o mais consensual possível. 

Queremos, e Leiria precisa e merece, um plano que garanta uma cidade que privilegie as 

pessoas. 

Por isso, a Câmara de Leiria, após auscultar instituições, associações e inclusive o cidadão 

anónimo, como sempre disse que faria, decidiu selecionar do documento as medidas e 

soluções que vão ao encontro da obra e intervenções já previstas pelo Município de Leiria 

e com fortes possibilidades de garantir financiamento comunitário. 

A saber:  

1. Junto ao edifício da Câmara Municipal de Leiria, zona que gerou mais contestação e 

polémica neste período de discussão pública, a única intervenção que irá avançar é a da 

criação de uma rotunda na Rua Dr. João Soares, no cruzamento para a Rua Afonso Lopes 

Vieira, uma zona de confluência intensa que serve três estabelecimentos de ensino, 

privilegiando a mobilidade, mas sobretudo a segurança rodoviária, em especial das 

crianças e jovens que estudam nas escolas contíguas. 

2. Na Rua Tenente Valadim/Rua de Tomar – proposta de criação de eixo viário de sentido 

único no qual se prevê desde já um corredor de emergência para a saída do quartel dos 

bombeiros na direção das Olhalvas, indo ao encontro da informação prestada pela 

Proteção Civil. 

3. Na Av. N. S. Fátima/Av. General Humberto Delgado - Concluir a intervenção na 

Avenida General Humberto Delgado, conferindo-lhe condições de segurança rodoviária, 

em especial para peões, e disciplinar as zonas de estacionamento, assim como garantir as 

corretas e seguras interseções com a Avenida Nossa Senhora de Fátima.  

4. Realizar um forte investimento na reabilitação da Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque e da Avenida Heróis de Angola, melhorando o seu desenho urbano.  

Existe uma necessidade imperativa de execução de todas as infraestruturas enterradas, 

com destaque para a conduta principal da rede pluvial e de saneamento em toda esta 

zona. 

Neste caso, a Câmara de Leiria salienta que a intervenção é motivada, antes de mais, por 

razões de segurança, de forma a evitar situações que se verificaram em anos anteriores, 

como o abatimento do piso.  

Nesta matéria de segurança, o Município é intransigente e não pretende ficar à espera 

que suceda qualquer incidente que coloque em risco pessoas e bens.  
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A questão da mobilidade, nomeadamente o cenário de pedonalização ou não da avenida 

fica, naturalmente, em aberto, mantendo-se o processo de auscultação de todos os 

leirienses, sem exceção. 

5. Manter a intenção de criar dois parques de estacionamento dissuasores periféricos, 

articulados com a rede de transportes Mobilis, um nas Olhalvas, outro junto à rotunda D. 

Dinis. 

6. Investir na segurança e mobilidade no centro histórico, em especial junto de peões e 

moradores, estando prevista a alteração do tipo de pavimento na chamada Rua Direita e 

outros arruamentos, com vista à melhoria das condições de circulação de peões. 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Senhoras e senhores Deputados 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

Com estes esclarecimentos e tomada de posição nesta reunião extraordinária, 

entendemos que é facultada uma renovada oportunidade para que a discussão em volta 

da proposta do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes seja agora mais profícua, 

serena e conclusiva. 

Muito obrigado. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e deu 

início ao período de intervenção pelos deputados municipais. 

Informou que no final da sessão será dada a palavra ao senhor José Vitorino Guerra, que 

intervirá em nome do Movimento de Cidadãos por Leiria, que se inscreveu 

regimentalmente. 

Em nome da Assembleia Municipal, desejou as melhoras e rápida recuperação ao senhor 

deputado municipal António Pereira de Melo e ao senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Raúl Castro. 

Informou que o tempo de intervenção será distribuído da seguinte forma, nos termos do 

Regimento: 87 minutos para o PS, 66 minutos para o PSD, 15 minutos para cada um dos 

restantes partidos (CDS-PP, PCP e BE) e 10 minutos para o representante do  Movimento 

de Cidadãos por Leiria. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Todos saberão que manifestei a minha convicta discordância em relação à proposta de 

Plano de Mobilidade e Transportes, encomendado pela Autarquia a um Gabinete Técnico 

especializado e com prestígio consolidado. 

Manifestei essa discordância, em primeiro lugar nesta Assembleia e, posteriormente, 

noutros fóruns onde participei, fiel à minha livre consciência. Fi-lo porque entendi que o 

Plano (ou a sua proposta inicial) era irrealista, inoportuno, radical, desvalorizava as pré-
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existências específicas e continha, na minha opinião, estratégias contraditórias com a 

definição dos seus objetivos gerais. 

Como tive a ocasião de o afirmar, a enunciação dos seus pressupostos faziam-me lembrar 

as maçãs que seguem a prescrição das normas europeias quanto ao calibre e ao brilho, 

mas cujo sabor é uma total desilusão para o consumidor. 

Assim sendo, é com satisfação que constato que, no momento de decisão política da 

Câmara Municipal, sobreveio o bom senso, a serenidade democrática e a consciência que 

a gestão da cidade se faz com os cidadãos e não majestaticamente para eles. 

A convocação desta Assembleia Municipal extraordinária é uma peça importante na 

evolução desta problemática da nossa vida coletiva que, mesmo às vezes de forma mais 

acalorada, conseguiu mobilizar tão significativamente opiniões e vontades. 

Os aspetos mais polémicos da proposta foram removidos, como agora foi anunciado pelo 

Sr. Vice-Presidente, bem como a intenção de abertura para um outro contexto mais 

favorável ao diálogo, à construção do bem público e do acolhimento, sem preconceito, de 

sugestões diversas. 

Esta é uma boa oportunidade que todos devemos valorizar e empenharmo-nos na 

obtenção de consensos, mesmo que isso implique mais debate, mais tempo despendido e 

maior ponderação. Os autarcas, os técnicos, os moradores, os comerciantes, os utentes 

dos serviços, as empresas, todos os cidadãos que usam a cidade para trabalharem ou 

apenas para o lazer, todos são necessários para pensar o presente de Leiria e tentar 

projetá-la num futuro onde haja, cada vez mais, qualidade de vida. 

Está por isso aberta uma nova etapa, sem ressentimentos inúteis, que esperamos possa 

congregar os leirienses. 

Num momento posterior, haverá, por certo, um tempo para apreciar e aprovar a versão 

definitiva do Plano, que deverá ter uma conceção dinâmica no tempo, de acordo com as 

necessidades sentidas pelos utentes e sujeita a sucessivas avaliações da execução.  

Da parte da bancada do Partido Socialista, creio poder afirmar, que existe essa 

determinação, assumindo as suas responsabilidades em todo este processo, respeitando 

as diferenças e acentuando a vivência democrática da cidadania. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Iniciou a sua intervenção dizendo que foi com agrado que ouviu as intervenções do 

senhor Pedro Silva e do Sr. Vice-presidente, uma vez que, em parte ou aparentemente, 

traduzem uma certa mudança de atitude relativamente aos factos que antecederam esta 

assembleia. Ainda assim, disse que quem ouve a equipa do plano falar, relativamente aos 

objetivos e à estratégia, fica com uma ideia muito positiva do que o plano de mobilidade 
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poderá integrar e o que se tem constatado é que as soluções apresentadas não têm ido 

no mesmo sentido. É isso que tem suscitado grandes críticas e contestação. 

Seguiu a sua intervenção referindo que quando “soam as campainhas” dos 

financiamentos comunitários, assiste-se a um frenesim em que os diferentes atores e 

decisores se comportam como uma espécie de excêntricos do Euromilhões e que o 

executivo camarário de Leiria não tem sido exceção a esta dinâmica, sendo que, no 

tempo que antecedeu esta sessão, surgiram como cogumelos as ideias mais exóticas, tais 

como os parques de estacionamento subterrâneos, as reformulações de rotundas e de 

largos, o encerramento de trânsito “à la carte”, os elevadores para o castelo e as 

coberturas de avenidas. Têm ficado esquecidas do discurso, até hoje, obras muito 

necessárias e reclamadas pelas populações da cidade e do resto do concelho. Não se fala, 

por exemplo, da requalificação das redes de águas e esgotos, na resolução dos problemas 

de mobilidade e trânsito dos cidadãos de fora da cidade, onde não há passeios, onde 

existem vias perigosas e funcionalmente deficientes. 

É neste contexto algo complexo, e por vezes algo contraditório, que surge o plano de 

mobilidade de Leiria. Ainda assim, saudou o senhor Vice-Presidente por trazer ao debate 

público a questão das infraestruturas da zona da avenida Heróis de Angola. 

Afirmou que o PEMT - Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes, se apresenta como 

um instrumento estratégico para resolver problemas, para melhorar a qualidade de vida e 

aspetos ambientais na cidade mas é, antes de mais, encomendado para enquadrar obras 

que o município pretende executar. Os factos e a sua cronologia sustentam esta opinião e 

isso é mesmo assumido na fundamentação escrita do plano. Pelos vistos, e 

aparentemente até agora, não era o plano que impunha uma estratégia que levaria à 

necessidade de se executar essas obras mas sim o contrário. O plano apresentado 

estabelecia uma narrativa para satisfazer estas aparentes excentricidades de obras a 

executar. É essa inversão que é perversa e que remete para segundo plano os objetivos 

meritórios que a proposta possa integrar. 

A promoção das zonas pedonais, de utilização da bicicleta e dos transportes públicos na 

mobilidade dos cidadãos é, em muitos casos, uma espécie de “história para embalar 

crianças”. É politicamente correta, ambientalmente correta, aceitável, é de promover 

mas, muitas vezes, não é credível porque as alternativas, pelo menos para já, não são 

credíveis. 

Para além disto, corre-se o risco de estar a debater um instrumento que, até certo ponto, 

poderá ser redundante, ou algo irrelevante no contexto das obras que se pretendem 

implementar, não de todas mas de algumas, as que têm sido “emblemáticas”: ao que 

parece a Câmara já terá candidatado ao quadro comunitário de apoio 2020, várias das 

obras que têm sido alvo de críticas generalizadas dos diferentes sectores (cidadãos, 
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técnicos e políticos). Urge perguntar que obras foram candidatadas e quais os 

instrumentos utilizados, pois estas poderão ter sido candidatadas no âmbito de outros 

programas, como são os casos do PEDU, Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, 

ou do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. 

Disse ser necessário que estas questões sejam esclarecidas e questionou a autarquia 

acerca da existência de eventuais pareceres, a confirmarem-se as referidas candidaturas, 

pois não há informação a respeito deste assunto. 

Questionou ainda, uma vez que se fala em determinadas obras, qual a relevância, para 

uma estratégia de mobilidade correta, sustentável e desejável, da construção de um 

parque de estacionamento subterrâneo no Largo da República, implicando um desvio de 

trânsito altamente lesivo em termos de segurança e qualidade ambiental da zona das 

escolas Superior de Educação, Rodrigues Lobo e D. Dinis, e também um atentado ao 

património e ao ambiente com o corte dos pinheiros existentes. Solicitou a confirmação, 

por parte do senhor Vice-Presidente da Câmara, relativamente do abandono destas obras 

e medidas, anunciadas na sua intervenção. 

Referiu a reformulação da rotunda do D. Dinis, excluída do âmbito das cartas do Plano, 

mas que prevê um estrangulamento e redução de alternativas da entrada da cidade. 

Perguntou se este assunto terá alguma coisa a ver com a facilitação do acesso a um 

empreendimento privado a ser levado a efeito no limite desta rotunda. 

Questionou também o papel dos elevadores para o castelo, que não servem as 

populações e são um potencial atentado ao património e à imagem da cidade. 

Interrogou acerca da relevância estratégica do corte de trânsito na Avenida Heróis de 

Angola, uma vez que há varias possibilidades em aberto, e da tão falada construção de 

uma cobertura, considerando-a uma aberração do ponto de vista do direito da segurança 

e do ambiente. Saudou a iniciativa da Câmara por, finalmente, anunciar a intervenção 

nas infraestruturas da avenida, situação que urge resolver. 

Em termos de estacionamento, referindo-se ao que afeta a zona do centro histórico, o 

núcleo central da cidade, disse que a política da Câmara se tem remetido apenas ao 

alargamento das zonas tarifadas, sem evidências de que tenha sido acompanhada por 

uma política de aquisições, para resolver os problemas de estacionamento dos residentes, 

dos utilizadores de serviços públicos e dos empresários. 

Assim, considerando que persiste alguma confusão e uma evolução cujo fim não se 

antevê, atendendo à manifesta falta de informação existente em algumas áreas, 

nomeadamente a que se relaciona com as candidaturas, atendendo a uma certa 

incoerência entre os objetivos do plano e opções menos claras ou de prioridade 

questionável, por parte da autarquia, disse que o entendimento da bancada municipal do 
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PSD é o de que o plano deverá ser suspenso para permitir uma melhor reflexão, 

devidamente participada, com vista à melhoria que se exige. 

Concluiu a sua intervenção dizendo que, aparentemente, é esse o caminho que agora se 

está a trilhar e congratulou-se por esse facto. 

Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP)  

Cumprimentou os presentes, com uma saudação especial ao público, observando que 

seria excelente se todas as sessões assim fossem. 

O afamado Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes para Leiria tem sido alvo das 

mais diversas manifestações de reprovação por parte das forças vivas da cidade. 

Propostas que vieram para cima da mesa, umas recuam outras não recuam, temos aqui 

como certo algumas confirmações. Não quero estar a bater nas temáticas que foram aqui 

discutidas, mas se o senhor Presidente me permitir vou só recordar - usando o tempo a 

que tenho direito - algumas delas. 

Falamos no já muito badalado corte dos pinheiros em frente à Câmara para construção de 

um parque subterrâneo no largo da República mas já vimos que foi dada garantia, por 

parte do senhor Vice-Presidente, que tal projeto não irá avançar; o corte de trânsito em 

frente à Câmara Municipal de Leiria; o desvio de tráfego para a rua Dr. João Soares, zona 

essa de forte concentração de escolas e de deslocação de crianças e jovens naquele local; 

o forçar de uma maior utilização do IC2; as dificuldades acrescidas para aceder ao Bairro 

dos Capuchos, apresentando este bairro ruas que foram concebidas maioritariamente 

para uso pedonal, assim como dificuldades de acesso à Avenida Marquês de Pombal e ao 

centro histórico da cidade; o corte de trânsito na Avenida Heróis de Angola e cidade de 

Maringá; a supressão de um sentido no largo 5 de Outubro, na rua de Tomar e na 

Avenida D. João III; a utilização da Avenida General Humberto Delgado como artéria 

principal; o aumento das distâncias a percorrer entre os diferentes pontos da cidade e a 

transformação de vias secundárias em artérias principais sem que estas estejam 

capacitadas para tal. 

Será tudo isto - ou seria tudo isto - um capricho eleitoralista de apresentação de obra 

concluída? Não sei! Deixo a nota que mais que parques subterrâneos ou túneis faraónicos 

de outros tempos, ainda existem freguesias onde o saneamento básico é algo residual em 

pleno século XXI. 

É pretendido transformar a avenida Heróis de Angola numa qualquer rua do centro de 

Milão? O que se constata nos últimos anos é o esvaziar do centro da cidade de 

moradores, serviços e comércio. 

Será que dificultar o acesso ao centro vai criar uma maior dinâmica nesta mesma zona? 

Pretende-se que Leiria seja a Zurique portuguesa no que à utilização de bicicletas diz 

respeito? É salutar a criação de condições para que as pessoas possam utilizar este tipo 
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de transporte mas daí a considerar que será um meio de transporte amplamente 

utilizado, atendendo aos relevos existentes, ainda vai um longo caminho (ou uma ciclovia 

muito extensa). 

Será que a cidade de Leiria é fustigada por engarrafamentos, ao jeito de segundas 

circulares lisboetas, que justifique tão drásticas alterações à circulação viária? 

Acresce acentuar que no parecer disponibilizado a ausência de uma contagem do trânsito 

existente que sirva de suporte, assim como é amplamente conhecido generalizadamente 

que sentidos únicos numa ampla zona do centro da cidade só contribui para o aumento 

dos gases de estufa. 

Será que este plano estratégico não carece de maior sensatez e responsabilidade? Parece 

que ficou provado hoje que sim. 

Acresce a tudo isto a falta de informação sobre todo o processo. Perguntas feitas pela 

sociedade civil que ficaram sem resposta num processo que aparenta já ir num estado 

mais avançado do que aquele que realmente nos é dado a conhecer. 

Entende o executivo camarário que apenas estamos aqui a cumprir formalidades? Quero 

acreditar que não. A prova disso é estarmos aqui hoje. Pena é ser derivado de 

determinadas pressões vindas da sociedade civil.  

Será que este plano de mobilidade e transportes para Leiria está abrangido pelo chamado 

Simplex? Não sei. 

Que se leve em conta as críticas de quem faz do centro da cidade o seu local de trabalho 

e morada. A contestação merece ser levada em conta e o tipo de abordagem e 

apresentação que o senhor Vice-Presidente aqui fez dará certamente início a esse 

processo, algo que deveria ter sido conduzido ab inicium e não agora. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP)  

Cumprimentou os presentes. 

É muito positiva a convocação desta sessão extraordinária da Assembleia Municipal. É a 

prova de que quando os povos se movem unidos por objetivos alguma coisa tem de 

acontecer. 

Dizemos já que, para nós, as reivindicações e o protesto dos leirienses são avisados, 

justos e úteis. 

Não fosse a luta de moradores, comerciantes e também de cidadãos de outras zonas de 

Leiria e esta sessão não teria existido. A democracia em Leiria só pode estar agradecida a 

cada cidadão que se move e age pelo futuro da Pólis leiriense e sobretudo àqueles 

cidadãos que se organizaram no Movimento de Cidadãos por Leiria e que, organizando-

se, têm conduzido o processo que mobiliza e organiza muitos mais para intervirem.  

O concelho é de todos e todos têm o direito inalienável de participar, com a sua voz e 

vontade, neste processo sem fim de elaborar cidade e cidadania. 
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A Constituição diz, no nº. 1 do artigo 47.º que «todos os cidadãos têm o direito de tomar 

parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente eleitos», e ainda, por outro lado, no seu nº. 2, 

que «todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objetivamente sobre atos do 

Estado e demais entidades públicas e de ser informados pelo Governo e outras 

autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos». 

Aquilo que a Constituição atribui como direitos aos cidadãos impõe como deveres ao 

Estado e demais entidades públicas. Por isso é dever constitucional da Câmara Municipal 

de Leiria informar e esclarecer as populações, objetivamente, acerca do plano de 

mobilidade e transporte que, com os pressupostos e propostas que contém, tanto 

inquieta as gentes de Leiria. Tem o dever de dar a conhecer e explicar, mas tem ainda 

antes o dever de envolver as populações e os vários agentes sociais no processo da sua 

construção, por dever constitucional mas também por dever dos regulamentos dos 

programas do Horizonte 2020. 

O mesmo vale para outros planos, como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

(PEDU), de que ninguém conhece os conteúdos e medidas propostas, nomeadamente os 

projetos que já foram candidatados pelo Município de Leiria e que possam estar incluídos 

no Plano aqui em discussão. Este era o momento oportuno para o senhor Presidente da 

Câmara informar esta Assembleia.  

Envolver as populações na construção das decisões estratégicas para as suas vidas é a 

melhor maneira de cumprirmos o princípio constitucional fundamental da prossecução do 

interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, inscrito no artigo 

266.º, número 1. 

Ouvir os cidadãos, chamá-los à participação ativa na esfera das grandes decisões que 

enquadram o futuro é, para os partidários da democracia imbuídos do poder da 

representação política e administrativa, menos uma obrigação e mais uma prática de que 

se faz ponto de honra. 

Para o efeito são exigidas ações decididas nesse sentido e tempo para analisar e dar os 

contributos. Se é verdade que para as consultas públicas a lei diz que o prazo é de 30 

dias para apresentar sugestões, a mesma lei diz que nos casos de audiência de 

interessados se deve colocar as matérias à discussão «por prazo razoável, mas não 

inferior a 30 dias». 

O plano de mobilidade e transporte é, na designação dada pela própria Câmara Municipal 

e nas decisões que sobre ele tomou, um plano estratégico municipal. Por isso lhe chama 

Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes de Leiria. É a própria Câmara Municipal, no 

sítio da internet, que diz expressamente que o Plano é um «instrumento que estabelece a 

estratégia global da intervenção em matéria de planeamento e gestão da mobilidade 
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urbana e transportes», possibilitando «definir um conjunto de ações e medidas que 

contribuam para a implementação e promoção de um modelo de mobilidade». 

Dito isto pela Câmara, só temos de acrescentar que é uma coisa complexa, a exigir 

leitura atenta e estudo aturado. E todos aqui sabemos que é assim. A Câmara já pôs no 

sítio da internet que o período de consulta pública foi estendido para 60 dias, um passo 

positivo que apreciamos mas pensamos que não é suficiente. São muitos documentos, 

muitas páginas, assuntos com que nem a generalidade de nós, nem a generalidade dos 

cidadãos, está familiarizada e que para ser bem analisado ainda merece visitas a sítios. 

Que prazo é ou deve ser concedido para podermos efetivamente dizer que cumprimos o 

imperativo constitucional da participação dos cidadãos é uma das questões que se nos 

colocam hoje. 

Não se trata de invadir a esfera de decisão da Câmara, mas trata-se de termos opinião e 

voz e, se o entendermos, recomendarmos à Câmara o que acharmos que é o mais 

razoável, também em termos de prazo. 

Neste ponto é o momento para dizer que nos documentos postos a discussão pública, a 

Câmara avança com propostas de que o PCP discorda por na opinião decorrente da 

análise que fazemos aos interesses dos moradores - da população que usa o centro da 

cidade e dos agentes económicos e sociais que nela operam - virem a ser prejudicados, a 

que acrescem as razões acerca da prioridade no investimento municipal de alguns dos 

seus projetos. 

Somos da opinião que se acrescentam perigosamente elementos conflituantes com a 

existência de uma grande concentração de escolas e de população escolar na Rua João 

Soares. 

Consideramos que as soluções urbanísticas e de mobilidade para o Largo da República 

não servem as populações e o equilíbrio urbano e só vão tornar mais dura a vida a quem 

tem de se deslocar no interior do tecido urbano, com perdas para cada um e a cidade. 

Rejeitamos as propostas de mobilidade para o centro. Os largos 5 de Outubro de 1910, 

Goa, Damão e Diu e Alexandre Herculano e o conjunto formado pela rua Mouzinho de 

Albuquerque, Avenida Heróis de Angola e Avenida D. João III formam um subsistema 

fulcral na cidade por constituírem um corredor estruturante, vital para o centro. 

Não estamos de acordo com os cortes aos atravessamentos norte-sul/sul-norte pelo 

centro e pelo Largo da República, a partir da Rua dos Mártires e da Avenida Marquês de 

Pombal. 

É também o nosso entendimento que a circulação automóvel não irá alterar-se 

substancialmente por este efeito. O que vai acontecer, pensamos, é que os fluxos de 

tráfego se vão alterar, vão ser percorridos mais quilómetros e vamos colocar mais 

trânsito em zonas que não o devem ter, como é o caso junto do Tribunal, na Rua 
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Comissão da Iniciativa, que fica junto ao Parque da Cidade e na Avenida General 

Humberto Delgado.  

Pensamos que por efeito das alterações propostas aumenta o consumo de combustíveis 

com efeitos contrários aos pretendidos nas emissões de CO2. 

Também não nos parece que, pelo menos devido à orografia de Leiria, o uso da bicicleta 

no dia-a-dia para deslocações para o trabalho e regresso venha a ter algum incremento 

com significado. Não estamos a ver que pessoas residentes no Casal dos Matos, nos 

Pousos, nos Marrazes, Marinheiros, Planalto ou Telheiro passem a usar a bicicleta nos 

seus trajetos diários. O uso do automóvel até é incentivado pelo facto de as pessoas 

aproveitarem as deslocações casa-trabalho-casa para fazerem as compras, cada vez mais 

concentradas em médias e grandes superfícies comerciais. 

Se estas propostas fossem concretizadas, somadas ao preço do estacionamento e a 

alterações do sentido do tráfego noutras vias, o número de pessoas a deslocar-se ao 

centro ia reduzir-se substancialmente, com sérias consequências na intensificação do 

definhamento da sua economia já hoje muito debilitada, e a intensificação da 

desertificação populacional. 

Quem beneficiava ainda mais eram as médias superfícies e o Centro Comercial do 

Continente, para onde parece que tudo nos quer encaminhar. O anunciado encerramento 

da Zara no Largo 5 de Outubro é um alerta severo do que nos espera se prosseguirmos 

este caminho. 

É o modelo de cidade que está em causa. Não são aspetos técnicos, são aspetos políticos. 

Está em cima da mesa decidirmos sobre a perspetiva da cidade que queremos. Sim, é 

estratégia. 

Se chegámos até aqui, a esta sessão extraordinária, temos de pensar e decidir o futuro 

aqui. O que fazer daqui para a frente é outro dos reptos que enfrentamos. 

O PCP regista positivamente a abertura do PS para a concretização deste momento e a 

iniciativa, previamente informada, de uma proposta de criação de uma comissão de 

apuramento do debate, mas que deve ser também de avaliação dos seus impactos e de 

apuramento da valia dos seus projetos. Está nas mãos de todos nós, e em primeiro lugar 

do PS, encontrar o caminho, os critérios e os métodos para pôr as pessoas a participar 

com a Câmara e a Assembleia e ser parte ativa deste processo. 

Sim, a Assembleia só pode ser uma parte decisiva no processo porque a lei das 

autarquias locais, na alínea h), n.º 1 do artigo 25.º diz que «compete à assembleia 

municipal sob proposta da câmara … aprovar os planos e demais instrumentos 

estratégicos necessários à prossecução das atribuições do município».  

O PCP entende que é necessário, desde já, prolongar por um prazo razoável o período de 

discussão pública, que deverá ser até 30 de Setembro. 
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Entendemos também que nenhum dos projetos propostos no Plano em discussão pode 

ser levado a cabo de forma avulsa. É preciso suspender a sua concretização até que haja 

um Plano renovado, consensual na cidade e aprovado por esta Assembleia. 

Achamos fundamental integrar no processo os contributos das forças vivas, 

nomeadamente da ADLEI, da ACILIS, de associações culturais, desportivas, de lazer, dos 

grupos de teatro e outros. 

Achamos imprescindível haver pareceres especializados de diversas entidades, como por 

exemplo a PSP, os bombeiros municipais e voluntários, o Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes e o INEM e apurados os reais impactos na vida das populações. 

É necessário integrar o válido contributo do Movimento de Cidadãos por Leiria e envolver 

as 3 uniões de freguesias da cidade. 

O assunto é no centro mas tem implicações para as populações de toda a cidade e 

freguesias limítrofes. Há também problemas de mobilidade para resolver na freguesia de 

Marrazes e entre Parceiros e Leiria, neste caso principalmente se alguém quiser circular a 

pé ou de bicicleta. 

É necessário também que o Sr. Presidente da Câmara diga se das propostas deste Plano 

em discussão há projetos a avançar, quais e valores respetivos. Se houver, e como já 

dissemos atrás, é preciso suspender os processos até uma decisão final. 

Desta Assembleia deve sair, então, uma comissão com todas as forças políticas aqui 

representadas, representantes da Câmara mas também das 3 uniões de freguesias, de 

forças vivas da Cidade e do Movimento de Cidadãos, que tão precioso contributo está a 

dar para a cidadania e a cidade. Uma comissão que prepare o trabalho, indo o mais longe 

possível na auscultação de todos os envolvidos, e elabore um parecer que permita uma 

decisão mais avalizada sobre o Plano. 

Por isso, e partindo da aceitação desta comissão, apresentámos uma proposta de adenda 

de forma a clarificar os seus objetivos, mas também para assegurar o papel decisório 

desta Assembleia.  

Apresentou 

1ª Proposta: 

Adenda à proposta de criação de uma Comissão 

Considerando: 

1. A iniciativa do PS, previamente informada aos grupos municipais, de uma proposta de 

criação de uma comissão de apuramento do debate sobre o Plano Estratégico de 

Mobilidade e Transportes de Leiria; 

2. Que é uma iniciativa positiva para que Leiria possa ter um plano de mobilidade e 

transportes que responda às preocupações dos cidadãos e às necessidades da cidade e do 

concelho; 
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3. Que a comissão a criar deve também ser mandatada para avaliar os impactos das 

medidas e apurar a valia dos projetos na resposta aos problemas de mobilidade e 

transportes e na revitalização humana e económica do centro da cidade, designadamente 

do centro histórico; 

4. Que é à Assembleia Municipal que cabe tomar a decisão final; 

5. Que a comissão deve elaborar um parecer a submeter à Assembleia Municipal que 

permita a todos os membros desta tomar uma decisão mais esclarecida sobre o Plano;  

6. Que a participação da sociedade civil, cidadãos e associações, está a ser importante e 

positiva e que o seu contributo deve ser trazido ao seio da comissão, por razões 

constitucionais, legais e de regulamento dos programas operacionais; 

7. Que também é importante ter várias entidades com intervenção na segurança e saúde 

pública a intervir neste processo. 

A Assembleia Municipal de Leiria reunida em sessão extraordinária em 20 de Maio de 

2016 delibera convidar para fazerem parte da Comissão um representante de cada uma 

das seguintes entidades ou serviços: 

Junta da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes; Junta da União das 

Freguesias de Marrazes e Barosa; Junta da União das Freguesias de Parceiros e Azoia; 

PSP; INEM; ARS; Bombeiros Municipais de Leiria; Bombeiros Voluntários de Leiria; ADLEI; 

Movimento de Cidadãos por Leiria; OIKOS de Leiria; Segurança Social; Escola EB 2/3 de 

D. Dinis; Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo; Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais de Leiria; Centro de Saúde Gorjão Henriques; Associações ou comissões 

de moradores, se as houver, do Centro Histórico e dos Capuchos. 

2ª Proposta: 

Ouvir os cidadãos, chamá-los à participação ativa das grandes decisões que enquadram o 

futuro é, para os partidários da democracia imbuídos do poder da representação política e 

administrativa, menos uma obrigação e mais uma prática de que se faz ponto de honra. 

Para o efeito são exigidas ações decididas nesse sentido e tempo para analisar e dar os 

contributos. 

A Assembleia Municipal de Leiria, reunida em sessão extraordinária em 20 de maio de 

2016, delibera: 

Alargar o prazo de discussão pública do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes até 

ao dia 30 de setembro de 2016. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que o 

senhor deputado municipal Heitor de Sousa sofreu um contratempo e a sua intervenção 

ocorrerá assim que chegar. 
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Elucidou que desde sempre manifestou abertura para realização desta sessão 

extraordinária, convocada livremente e sem a pressão de ninguém, muito embora aceite 

que a voz da população tenha contribuído para isso. 

Deu a palavra ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal - Gonçalo Lopes 

Agradeceu não só as saudações mas também a postura dos diversos partidos e as suas 

intervenções. 

Releu excerto da sua intervenção inicial: “Junto ao edifício da Câmara Municipal de Leiria, 

zona que gerou mais contestação e polémica neste período de discussão pública, a única 

intervenção que irá avançar é a da criação de uma rotunda na Rua Dr. João Soares, no 

cruzamento para a Rua Afonso Lopes Vieira”.  

Afirmou que o executivo municipal tem plena consciência que, após 30 dias de análise, 

deu o seu contributo na lógica do que é o período de debate e de discussão pública. Foi 

dado um sinal muito claro do que que se pretende para Leiria: um Plano o mais 

consensual possível e que sirva os leirienses. 

Desafiou, porque todas as intervenções - retirando a questão que foi levantada em frente 

à Câmara - todas as outras são abordadas de uma maneira mais leve, com exceção da 

questão da Avenida Heróis de Angola e o investimento a projetar, extremamente elevado, 

no que diz respeito às questões infraestruturais. Não se pretende repetir os fenómenos 

dos buracos e a sua constante interdição, havendo agora uma oportunidade para corrigir 

definitivamente este processo que poderá resolver em definitivo um problema gravíssimo 

em termos de infraestrutura, de saneamento e de rede pluvial.  

Claro que o plano pode ser melhorado, percebe que esta seja ainda uma fase de 

amadurecimento e a todos pediu - em especial aos membros com responsabilidades 

partidárias – para contribuírem com o que entendem ser correto, desafiando à 

apresentação de soluções para a Avenida Heróis de Angola, pois ainda não ouviu nenhum 

contributo, reconhecendo que poderá não ser este o momento indicado. 

Relativamente ao período de audiência, já passaram 30 dias, serão mais 60 e se 

necessário for mais dias serão para que a decisão final seja o mais consensual possível, 

defendendo a sustentabilidade em termos de opinião pública. Alertou, no entanto, que 

existirão medidas a decidir pelo executivo porque não será pacífico e consensual. 

Este período de debate é fundamental para amadurecer, questionar, ouvir outras 

pessoas, outros técnicos, as sugestões dos diversos partidos políticos e outro tipo de 

organizações que já foram aqui mencionadas. O executivo tem todo o gosto em receber 

esses contributos. 

Sobre a questão do financiamento, disse que qualquer obra na cidade, ou outras, têm de 

ter financiamento comunitário e são vários os milhões de euros envolvidos. Não lhe 
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parece correto dizer que os fundos comunitários são a panaceia para inventar umas 

obritas pois não é bem assim. O executivo sabe bem que este tipo de obras poderá 

chegar perto dos dezassete milhões de euros - obras que não serão executadas num ano 

e só são possíveis porque o executivo saneou as contas do Município - se não nem essas 

se conseguiam fazer e não são novos elefantes brancos. Deu muito trabalho recuperar as 

contas da Câmara e não as pretendem voltar a afundar. É pena que esta vontade de 

intervir sobre o futuro da cidade não tenha sido feita há uns anos atrás, quando outras 

decisões de investimento que hipotecaram o concelho não tiveram a devida intervenção.  

O financiamento é do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e tem três 

componentes fundamentais: 

- Uma parte social, que obriga a um plano próprio nesta área; 

- Uma parte na área da regeneração urbana, onde constam muitos destes investimentos, 

incluindo o da Avenida Heróis de Angola; 

- Um outro na área da mobilidade. 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano foi entregue na devida altura, está num 

processo final e dentro de alguns dias serão contratualizados os montantes de apoio. As 

propostas que constam do PEDU incluem algumas destas obras - e tem montantes 

estimados - mas nenhuma delas tem planos de execução. Qualquer solução apresentada 

tem estimativas numéricas assentes em previsões orçamentais mas não assentam no 

estudo final porque não tem projetos de execução e está em fase de debate público. 

Quando esta fase terminar haverá a decisão final e elaboração dos planos de execução, 

que estar prontos para concurso, sob pena de não concretização do fundo comunitário e 

perda dos montantes em causa. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, deu a palavra ao 

senhor deputado municipal Heitor de Sousa. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE)  

Cumprimentou os presentes, pediu desculpa pelo atraso e agradeceu a benevolência da 

Mesa da Assembleia. 

Manifestou satisfação pelas medidas anunciadas pelo senhor Vice-Presidente, sinal que a 

Câmara e a equipa sabem ouvir as críticas que têm sido feitas por vários cidadãos.  

Permanece uma questão essencial: a articulação da política de estacionamentos com a 

política de transportes públicos. Não é possível defender - como o plano defende, e bem - 

uma redução do tráfego automóvel que, no caso de Leiria, é extremamente 

desequilibrado quando comparado com outras cidades de média dimensão. Este 

desequilíbrio tão grande só pode ser invertido se se apostar numa verdadeira e autêntica 

política de transportes públicos, o que significa articular em rede o estacionamento com a 

rede dos transportes públicos e que implica também algo que o plano não aborda - os 
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chamados movimentos pendulares - que visa permitir uma rede de transportes públicos 

para as pessoas que se deslocam diariamente de fora para dentro da cidade e de dentro 

para fora da cidade. Não faz sentido pensar numa rede de transportes públicos para o 

Município de Leiria - a área do PEDU – que não tem a ver apenas com a área de 

desenvolvimento urbano. Os transportes têm a ver com os fluxos de pessoas e de bens – 

que uma boa parte nas cidades em Portugal estão fora dos centros urbanos -, com fluxos 

diários de entrada e saída. Por isso a rede que está plasmada no plano é uma rede que 

tem este pecado original. É uma rede urbana mas que não responde aos problemas de 

mobilidade que existem no Município. Porque a rede, se fosse bem-feita, permitiria a 

substituição do transporte privado pelo transporte público, disponibilizando informação 

“on line” nas paragens dos tempos de espera, com a frequência de autocarros na hora de 

ponta não superior a quinze minutos de intervalo. Estamos em presença não de um plano 

de mobilidade mas sim de um plano de circulação rodoviária urbana, com uma série de 

soluções discutíveis porque do ponto de vista das soluções da mobilidade o plano tem 

muito pouco. 

Considerou muito positiva a intenção de aumento das áreas pedonais no centro da 

cidade, evidência da preocupação para o desenvolvimento de modos suaves de 

mobilidade onde se incluem os modos clicáveis nas deslocações de lazer. Mas isso não 

chega. Há atividades económicas localizadas no centro urbano e este tem de ser 

revitalizado e requalificado. 

Esta apreciação crítica é o essencial do que o Bloco de Esquerda considera de maior 

relevo para a proposta do Plano e, considerando esta análise breve, o Plano de Mobilidade 

nem sequer tem condições de ser remendado pois o seu grande problema reside na 

recolha de informação de base. Ao consultar a documentação referente a estudos que 

foram feitos no passado sobre a mobilidade no Município - que o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal fez o favor de solicitar à Câmara –, constatou que há coisas que 

foram feitas no passado que não foram feitas no presente - o que é, de facto, 

surpreendente - como por exemplo a construção de matrizes horárias origem-destino, 

não só para o casco urbano mas também para o Município e para as regiões limítrofes, 

para os fluxos de veículos e pessoas, não visível no presente plano. Para remendar é 

preciso ter outra base de informação, o que lhe parece ainda estar a tempo. Pressa havia 

quando em 2015 se discutiu em Assembleia Municipal se a Câmara devia fazer um 

processo de extensão do serviço de transportes coletivos prestado pela Rodoviária de 

Tejo até 2018, contra a sua opinião e de vários deputados municipais. 

Do ponto de vista prático o Plano de Mobilidade não tem urgência de ser aprovado. Este é 

um bom exercício de cidadania porque houve muitas pessoas que se indignaram, e bem, 

com muitas das soluções que se apresentaram. Aprovar hoje um Plano de Mobilidade de 
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sentido estratégico quando no próximo ano há eleições autárquicas é uma prática 

deselegante, para não dizer outra coisa, semelhante àquela que infelizmente o governo 

PSD/CDS deixou no ao novo governo que tomou posse em novembro de 2015. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, deu a palavra 

aos senhores deputados municipais que se inscreveram. 

Intervenção do senhor deputado municipal Acácio de Sousa (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer, relativamente à convocação desta Assembleia Municipal 

extraordinária, que se pressão houve - e é uma forma figurada de falar - foi através de 

uma proposta legítima apoiada por todos os partidos, na anterior sessão.  

As cidades são centros dinâmicos onde as mudanças são contínuas, muitas delas de 

rutura. A vida das populações que se aglomeram nos centros urbanos a isso obriga, 

conforme a urgência das opções que correspondem ao progresso pretendido. As cidades 

são espaços onde as obras são permanentes, com todos os incómodos que isso trás, e 

com toda a mais-valia que novas comunidades possam trazer. O desafio passa por 

conseguir o equilíbrio entre património/identidade, versus modernidade/comodidade. 

Quando se projeta a cidade para o futuro levantam-se sempre inúmeras dúvidas, que 

passam por se saber onde estão as mudanças que quebram apenas rotinas de hábitos 

criados, antes da habituação a novas funcionalidades, onde estão as mudanças que 

quebram identidades e funcionalidades que se podia querer manter. 

Os planos estratégicos são planos de trabalhos que deverão ter referências e objetivos 

claros, que não sejam de uma rigidez inadaptável. Na verdade, o que é de aparente 

interesse no momento poderá já não o ser noutro. Por muita objetividade que se queira 

carrear para os critérios que sustentam as opções, nem sempre isso se consegue e o 

universo de auscultação deverá alargar. 

Assim, os sinais de melhoria e melhor adequação podem surgir fora do momento em que 

o primeiro estudo é feito. É normal que isto leve a diferentes opiniões e controvérsias. É o 

ato democrático a funcionar. Quanto ao gestor das políticas públicas, neste caso das 

políticas autárquicas, este deve perceber o ponto de equilíbrio possível para avançar 

numa grande opção urbanística. Nenhuma avançou sem polémica, umas foram erradas 

outras revelaram-se um sucesso. 

A Câmara entendeu que havia necessidade de um Plano Estratégico para a mobilidade, 

intenção que já vinha até de anteriores executivos, e pediu a uma empresa que estudasse 

no terreno e fizesse uma proposta tendo em conta a cidade a um tempo alargado. Este 

Plano foi até agora uma proposta e nunca um elemento do executivo assumiu este plano 

como definitivo. Podemos concordar ou discordar dele no todo ou em parte e ele próprio 

ficou com muitas dúvidas no que toca aos sentidos de circulação, a características de 
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pedonalização, à carência de parques na periferia da cidade ou ao escasso compromisso 

de articulação com os transportes públicos. 

A Câmara entendeu ouvir, e fez bem, como lhe compete. Como fez bem ao analisar e 

perceber o sentir dos munícipes e avançar de forma faseada, sem perder a noção do 

objetivo global, que começa pelo que é mais simples e mais eficaz, com a rotunda da rua 

João Soares, rejeitando o sentido de circulação no Largo da República, que era muito 

controverso. Toma como zonas experimentais e de monitorização continuada as zonas 

mais críticas da Avenida Heróis de Angola, que terá que entrar em breve em obras de 

requalificação das infraestruturas. Também o Centro Histórico, com uma nova 

intervenção que poderá trazer uma nova perceção das conclusões a tirar, mantendo 

sempre a auscultação aos usufrutuários da cidade. A par disto aposta nos parques 

atrativos na envolvente da cidade, assim como quer ligar a uma estratégia de transportes 

públicos com uma filosofia de cidade que, muito linearmente, passará por perguntar que 

cidade nós queremos. Uma cidade de serviços, uma cidade residencial ou apelativa para 

ambos. 

Estas são as questões primordiais. O Plano foi discutido, a Câmara reanalisou o que lhe 

foi proposto, ouviu e tomou uma decisão sensata e sabedora no imediato. Está de 

parabéns. 

Quanto à proposta do PCP, disse que o grupo de trabalho terá que ser um grupo 

operacional, e não redundante. 

Intervenção do senhor deputado municipal Joaquim Carreira Mónico (Presidente da 

Junta de Freguesia de Caranguejeira)  

Cumprimentou os presentes. 

Uma proposta de um plano estratégico é sempre um instrumento para se poder moldar, 

como foi dito, e objeto de reflexão de todos. Depois de ouvir aqui todo este explanar ficou 

com uma ideia um bocadinho diferente desta situação.  

Chamou a atenção do senhor Presidente da Assembleia Municipal e o senhor Vice-

presidente da Câmara Municipal para o facto de que Leiria tem dezoito freguesias e estas 

também têm problemas sérios com transportes e com os acessos com movimento diário. 

Nesse sentido, aconselhou a que se faça um estudo pois – e referindo particularmente a 

sua freguesia - a Freguesia de Caranguejeira fica sem transportes terminado o ano 

escolar. 

Intervenção da senhora deputada municipal Odete João (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Afirmou queo Plano Estratégico de Mobilidade é extraordinariamente importante para a 

cidade e para todos aqueles que a ela se deslocam. Foram retiradas um conjunto de 

questões mais polémicas mas a cidade de Leiria é uma cidade média, onde a cadência de 
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transportes públicos nunca será muito intensa, o que significa que o transporte individual 

irá ser sempre usado. Há que procurar compatibilizar as necessidades das populações 

com a orografia e a realidade desta cidade. 

Relativamente aos transportes públicos, a Assembleia Municipal aprovou o último contrato 

com a Rodoviária do Tejo e recordou que a exigência ambiental constante desse contrato 

nada tem a ver com aquilo que se projeta neste momento, não se prevendo que até 2018 

hajam grandes alterações, nomeadamente na qualidade do material circulante, as 

paragens de autocarros ou mesmo as informações aos utentes. Aconselhou a consulta dos 

horários do Mobilis disponíveis naquele terminal rodoviário imundo e terceiro-mundista, 

indigno de quem vive no século XXI. 

Sugeriu que a nova informação sobre o Plano seja atualizada na página do Município de 

Leiria para consulta pelo público, com uma organização e forma de acesso mais simples e 

eficaz. 

Mesmo alterado, subsistem neste Plano de Mobilidade um conjunto de situações que 

importa discutir profundamente, nomeadamente as áreas de pedonalização e se faz 

sentido, ou não, sentidos únicos em algumas vias. Exemplificou com a proposta (pag.70) 

para a pedonalização da rua de Alcobaça e questionou qual a futura forma de acesso à 

rua Combatentes da Grande Guerra; via de circulação no Largo 5 de Outubro e futuros 

acessos ao estacionamento junto à Caixa Geral de Depósitos ou ao estacionamento do 

mercado de Sant’Ana. 

Relativamente a projetos e às candidaturas apresentadas a financiamentos comunitários, 

disse não ter recebido os documentos que solicitou. Fez pesquisas e encontrou um 

contrato de prestação de serviços para a elaboração dos projetos de requalificação do 

Largo da República, zona envolvente ao tribunal e sua ligação à rotunda 2 da variante - 

requalificação da Rua Dr. João soares e da zona envolvente à rotunda D. Dinis. Este 

contrato de prestação de serviços, celebrado com a empresa Aquavia, foi assinado no dia 

28 de outubro de 2015, pelo valor de 65 mil euros, foram pagos 10% com a adjudicação 

e contém uma cláusula de sigilo para a qual mostrou a sua estranheza uma vez que 

integra a candidatura a financiamento comunitário. Perguntou se o referido contrato está 

em vigor e porque foi este projeto adjudicado sem a aprovação final do Plano Estratégico 

de Mobilidade. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Cunha (Presidente da União de 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes)  

Cumprimentou os presentes. 

Tendo vindo preparado para enaltecer Leiria como uma das melhores cidades para se 

viver e a melhor da Península Ibérica, manifestou tristeza, na sequência das intervenções, 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 4/2016, de 20 de maio – Quadriénio 2013/2017  29 

em que se disse muito mal da sua cidade. Considera urgente a mudança deste 

sentimento. 

Congratulou a Câmara Municipal por ter decidido rever o Plano apresentado 

anteriormente, nomeadamente o cancelamento de algumas medidas na zona do Largo da 

República e a análise cuidadosa de todos os outros pontos que têm causado dúvidas à 

população.  

Foi dito pela equipa técnica que este é um Plano dinâmico e espera que todos contribuam 

para que ele possa ir ao encontro do que melhor se espera para a cidade. A decisão da 

Câmara Municipal revela bom senso e demonstra que quem foi eleito está atento às 

preocupações e aos alertas dos cidadãos. Naturalmente que haverá nesta Assembleia 

várias interpretações politicas sobre esta decisão e valorizou a sensatez, humildade e 

coragem para dialogar com as entidades e com os cidadãos. Pode parecer alguma 

demagogia, mas isto também é sinal de algum otimismo, manifestando orgulho com a 

reação e a determinação dos leirienses, que prova que em assuntos que nos interessam 

deixamos o marasmo e a apatia a que já nos fomos habituando há algum tempo. 

Disse ainda que se mostraram desagrado com alguns pontos do Plano apresentado e até 

a forma como foi apresentado, está na hora de todos contribuírem para que se encontrem 

soluções abrangentes, que permitam desenvolver a cidade e o seu centro, o histórico e o 

não histórico, o comércio tradicional e tornar Leiria mais atrativa. Todos, como ele, têm 

uma ideia própria sobre o plano de mobilidade e defenderão soluções que possam servir 

individualmente quanto ao local de residência e/ou local de trabalho e comércio. 

Claro que haverá pontos onde tem de haver consensos, haverá pontos em que o 

desacordo será total mas que têm de ser discutidos e está na hora de mudar de 

paradigma. Não podemos ver o território apenas pela avenida, pela praça ou pelo bairro 

pois a riqueza da cidade está no seu todo. Se calhar o caminho que deve ser seguido 

talvez seja o de saber o que se quer para a sua rua, a sua venida ou o seu bairro, e assim 

contribuir para a cidade e para o bem comum dos seus utilizadores, quer sejam 

residentes, trabalhadores ou visitantes. 

Desafiou a Câmara a dar seguimento a um seu devaneio. Felizmente a cidade possui 

espaços - de âmbito privado e até do estado - que adquiridos pela Câmara e bem 

trabalhados resolveriam alguns dos problemas aqui identificados e que do seu ponto de 

vista poderiam tornar Leiria mais competitiva em relação a outras cidades. Deu o 

exemplo do espaço da Vila Portela, dos terrenos do Ministério da Justiça, das instalações 

da PSP e muitas outras possibilidades que existem. 

Demonstrou a sua disponibilidade para dar o seu contributo, a par de toda a população - 

moradores e comerciantes – para colaborar com a Câmara Municipal de Leiria. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD)  
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Pediu a palavra porque, como vem sendo habitual, colocam-se questões que ficam por 

esclarecer. 

Relembrou o senhor Vice-Presidente acerca da sai interpelação sobre quais as obras 

candidatadas pela Câmara aos quadros comunitários 2020. Percebeu-se que a 

intervenção no que diz respeito à infraestrutura na Avenida Heróis de Angola terá sido 

candidatada no âmbito do PEDU mas não respondeu em relação às outras questões, 

nomeadamente qual o interesse do ponto de vista estratégico da mobilidade do 

reperfilamento, alteração da rotunda D. Dinis e elevadores para o castelo, o seu impacto 

em termos patrimoniais e imagem da cidade, acrescentando o impacto financeiro, que 

não será despiciendo.  

É conveniente que se reflita acerca do que se propõe com uma outra abertura e 

congratulou-se com a mudança de atitude da Câmara Municipal, com a maior abertura 

manifestada, sentindo-se agradado com essa alteração e com o que ela certamente 

permitirá.  

Intervenção do senhor deputado municipal Luís Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Considerando os problemas de mobilidade e abandono do centro da cidade por pessoas e 

atividades económicas, perguntou se foi feito algum estudo que demonstre que os 

investimentos previstos são os necessários e que as prioridades devem ser efetivamente 

estas. 

Perguntou ainda se no âmbito da realização deste plano foram solicitados pareceres e 

estudos a entidades externas. Se foram, quais? Há informação de quando serão 

fornecidas à Assembleia Municipal? E os cidadãos em geral vão poder consultá-las a partir 

de quando? Solicitou ainda se há algum estudo neste plano que identifique e demonstre 

os resultados esperados e o mérito das soluções preconizadas. Se sim quando é que será 

fornecida à Assembleia Municipal e quando é que ficará disponível aos cidadãos em geral.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou as 

propostas apresentadas a votação. 

1.ª Proposta – Proposta do senhor Presidente da Assembleia Municipal: 

Criação de um grupo de trabalho constituído pelos representantes dos serviços da 

Câmara Municipal, coordenado pelo senhor vereador Ricardo Santos, com a participação 

da Comissão especializada dos membros da Assembleia Municipal onde estão 

representados todos os partidos, elementos da empresa e o senhor Presidente da União 

de Freguesias de Leiria Pousos barreira e Cortes. Foi consensualizada por todos os 

partidos representados na Assembleia Municipal antes da realização da presente sessão. 

2.ª Proposta – Proposta da bancada municipal do PCP  

Adenda à proposta de criação de uma Comissão 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 4/2016, de 20 de maio – Quadriénio 2013/2017  31 

Considerando: 

1. A iniciativa do PS, previamente informada aos grupos municipais, de uma proposta de 

criação de uma comissão de apuramento do debate sobre o Plano Estratégico de 

Mobilidade e Transportes de Leiria; 

2. Que é uma iniciativa positiva para que Leiria possa ter um plano de mobilidade e 

transportes que responda às preocupações dos cidadãos e às necessidades da cidade e do 

concelho; 

3. Que a comissão a criar deve também ser mandatada para avaliar os impactos das 

medidas e apurar a valia dos projetos na resposta aos problemas de mobilidade e 

transportes e na revitalização humana e económica do centro da cidade, designadamente 

do centro histórico; 

4. Que é à Assembleia Municipal que cabe tomar a decisão final; 

5. Que a comissão deve elaborar um parecer a submeter à Assembleia Municipal que 

permita a todos os membros desta tomar uma decisão mais esclarecida sobre o Plano;  

6. Que a participação da sociedade civil, cidadãos e associações, está a ser importante e 

positiva e que o seu contributo deve ser trazido ao seio da comissão, por razões 

constitucionais, legais e de regulamento dos programas operacionais; 

7. Que também é importante ter várias entidades com intervenção na segurança e saúde 

pública a intervir neste processo. 

A Assembleia Municipal de Leiria reunida em sessão extraordinária em 20 de Maio de 

2016 delibera convidar para fazerem parte da Comissão um representante de cada uma 

das seguintes entidades ou serviços: Junta da União das Freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes; Junta da União das Freguesias de Marrazes e Barosa; Junta da União 

das Freguesias de Parceiros e Azoia; PSP; INEM; ARS; Bombeiros Municipais de Leiria; 

Bombeiros Voluntários de Leiria; ADLEI; Movimento de Cidadãos por Leiria; OIKOS de 

Leiria; Segurança Social; Escola EB 2/3 de D. Dinis; Escola Secundária Francisco 

Rodrigues Lobo; Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria; Centro de 

Saúde Gorjão Henriques; Associações ou comissões de moradores, se as houver, do 

Centro Histórico e dos Capuchos. 

3.ª Proposta – Proposta da bancada municipal do PCP 

Ouvir os cidadãos, chamá-los à participação ativa das grandes decisões que enquadram o 

futuro é, para os partidários da democracia imbuídos do poder da representação política e 

administrativa, menos uma obrigação e mais uma prática de que se faz ponto de honra. 

Para o efeito são exigidas ações decididas nesse sentido e tempo para analisar e dar os 

contributos. 

A Assembleia Municipal de Leiria, reunida em sessão extraordinária em 20 de maio de 

2016, delibera: 
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Alargar o prazo de discussão pública do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes até 

ao dia 30 de setembro de 2016. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, questionou o 

senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal acerca dos prazos estabelecidos, no que se 

refere à 3.ª proposta. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal - Gonçalo Lopes 

Sugeriu que o prazo seja coincidente com a realização da próxima sessão da Assembleia 

Municipal, em setembro. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que a 

bancada municipal do PCP concorda com a proposta apresentada pelo senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal. 

No que se refere à 2.ª proposta, deu a palavra aos senhores deputados municipais que 

solicitaram intervenção neste âmbito. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS)  

Disse que a proposta de constituição da comissão, por parte do PCP - não criticando a 

bondade da intenção - é quase uma réplica da constituição do Conselho Municipal de 

Trânsito. O que se pretende é um grupo com uma estrutura operacional, uma comissão 

para trabalhar o concreto para posterior proposta à Assembleia Municipal uma versão 

final para debate. A proposta da bancada municipal do PCP é redundante em entidades e, 

embora não conste na proposta do senhor Presidente da Assembleia, entende fazer todo 

o sentido que o chamado Movimento dos Cidadãos por Leiria participe construtivamente 

nesta comissão, embora entenda que não seja ainda neste momento uma entidade 

juridicamente consolidada. É escusado fingir que este movimento não existe, porque 

existe, e ainda bem que existe. 

Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Solicitou esclarecimento para o seguinte: O ponto 1 da proposta do partido comunista 

diz: ”Considerando a iniciativa do PS de previamente informar os grupos municipais de 

uma proposta de criação de uma comissão de apuramento de debate sobre o Plano 

estratégico de mobilidade e transportes de Leiria”. O grupo municipal do PSD não recebeu 

essa informação e se não corresponde à realidade a sua bancada não poderá votar esta 

proposta, até pelas razões já invocadas pela bancada municipal do PS. 

A bancada municipal do PSD aprova a proposta do senhor Presidente da Assembleia 

municipal, com duas adendas: A inclusão do Sr. Presidente da União de Freguesias de 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e do representante do Movimento Cidadãos por Leiria. 

Disse ainda que a constituição de um grupo de trabalho que funcione e colabore com os 

restantes membros eleitos não pode incluir todas as entidades referidas, sob pena de não 
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funcionar e pretende-se que, no prazo de sessenta dias, seja disponibilizado um 

documento que possa satisfazer os leirienses e a sociedade civil de Leiria. 

Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP)  

No seguimento da proposta que o Sr. Presidente da Assembleia apresentou, e muito bem, 

a bancada municipal do CDS-PP considera que a proposta do PCP tem um leque de 

entidades muito extenso. A primeira proposta peca por ser escassa e a outra por ser 

extensa, pelo que dever-se-á procurar encontrar uma via intermédia. Não percebeu se há 

algum motivo especial para a sociedade civil não estar inserida nesse grupo de trabalho 

por se pretender seja especificamente técnico ou se é possível introduzir o movimento de 

cidadãos, uma terceira via que seria vantajosa.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, não 

pretendendo polemizar a bancada municipal do PCP, disse que a iniciativa foi sua, em 

articulação com todos os partidos em igualdade de circunstâncias, para perceber se havia 

consenso relativamente a essa possibilidade, também com a Câmara Municipal e com a 

equipa técnica. 

Se a proposta fosse da bancada municipal do PS teria sido apresentada pelo PS e não por 

si. Pretendeu encontrar uma solução o mais consensual possível, sem prejudicar a 

operacionalidade do grupo de trabalho. Pessoalmente não tem nenhuma reserva a que o 

grupo de cidadãos possa, através de um dos seus representantes, integrar esse grupo de 

trabalho. Questionou a Câmara Municipal e a equipa técnica quanto a essa possibilidade, 

ao que lhe foi respondido que concordam. 

Assim sendo, perguntou à bancada municipal do PCP se mantinha a sua proposta, ao que 

foi respondido afirmativamente. 

Colocou a 1.ª proposta a votação 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 2 votos contra, 

aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

com a inclusão de um representante do Movimento Cidadãos por Leiria. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) – Declaração de voto 

O grupo municipal do PCP, embora veja com bons olhos a criação desta comissão, não 

pode aceitar este modelo, que falha claramente pela falta de objetivos definidos e pela 

falta de alargamento para garantir a consulta a todos os intervenientes com importância 

na causa. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou a 

votação a 2.ª proposta. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 2 votos a favor, 

rejeitar a proposta apresentada pela bancada municipal do PCP. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, aprovada a sua 

proposta e considerado o alargamento do prazo nos termos propostos pela bancada 

municipal do PCP, articulado com a proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, de que 

deverá fazer coincidir esse prazo com a próxima sessão da Assembleia Municipal, disse 

que procurará tentar não marcar a sessão para o início do mês de setembro. 

Deu a palavra ao representante do Movimento Cidadãos por Leiria. 

Intervenção do senhor José Vitorino Guerra – Em representação do Movimento de 

Cidadãos por Leiria 

Cumprimentou os presentes. 

Iniciou a sua intervenção dizendo que tudo o que tinha para dizer nesta sessão deixou de 

fazer sentido já que todos presenciaram, mais uma vez, ao triunfo da democraticidade, 

apanágio da democracia. Congratulou-se pelo facto de não haver derrotados nem 

vencedores e pela abertura de um patamar de colaboração institucional em que os 

cidadãos vão ter direito a ter uma voz que até agora não tinham tido por circunstâncias 

variadas, que talvez não valha a pena aprofundar. 

Definiu estratégia como o conjunto de ações prolongadas no tempo e que incidem 

sobretudo na concretização de um objetivo ao serviço, ou não, de um determinado poder. 

A estratégia até agora seguida foi uma estratégia impositiva. A partir de agora terá de ser 

uma estratégia assente no diálogo, sendo esse um objetivo fundamental da comunidade. 

Também registou com agrado a mudança de orientações que a equipa técnica 

demonstrou. 

Disse que a mobilidade não é um fim em si mesmo. Está ao serviço da comunidade e não 

é a comunidade que está ao serviço da mobilidade. Nesse sentido todos têm de pensar 

sobretudo na estratégia a definir para o que querem como comunidade e como cidade, 

não apenas como tal, o que seria um erro estratégico, porque nela trabalham, vivem, e 

deslocam-se diariamente não apenas os moradores do centro histórico ou os da Avenida 

Heróis de Angola, mas todos os cidadãos. Leiria é de todos e, como se dizia na idade 

média “O espaço da cidade liberta” e não pode ser entravado por uma mobilidade 

tacanha. 

O Movimento Cidadãos por Leiria, que aqui representa, é um movimento aberto, 

transparente, apartidário, independente, como outros movimentos a que já esteve ligado 

- até com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal -, como foi o caso do projeto 

alternativo à construção do túnel em Leiria. São os cidadãos que frequentemente têm 

evitado os erros e, nesse aspeto, agradeceu a todos os que tiveram a coragem e a 

capacidade de afirmar o direito de cidadania presente nesta Assembleia Municipal, a sede 

própria para o fazer. 
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Em termos gerais, disse estarmos perante a abertura de um processo a que, pela 

primeira vez, todos terão de ser profundamente abertos uns com os outros. Alguns 

colegas, nomeadamente alguns colegas de profissão - como os Srs. Pedro Biscaia e  

Francisco Marques - com quem partilham muito há muitos anos (até nas divergências) 

chamaram a atenção para uma questão em aberto, a de saber o que já foi candidatado 

pois estamos perante a articulação de três planos que foram faseados no tempo, o PEDU, 

o Plano de Mobilidade e o PAMUS. 

Em tempo útil foi enviado à Câmara Municipal de Leiria um requerimento no qual se pedia 

que fossem identificados os projetos que já foram candidatados ao 2020. Como resposta 

à pergunta se existem ou não propostas de candidatura apresentadas ao centro 2020 que 

foram objeto de apreciação e que constam do atual plano de mobilidade - questão cinco 

do requerimento - e passados os prazos, a resposta da Câmara Municipal, através do Sr, 

Vereador, foi a seguinte: “A candidatura ainda não foi objeto de contratualização, estando 

em fase de pronúncia a minuta do contrato, delegação de competências”. 

Que competências e com quem? 

A que candidatura se está a referir e que propostas integram esta candidatura? 

O plano de mobilidade não é um fim e se a equipa técnica e a Câmara Municipal 

demonstram abertura para não transformar a mobilidade num fim, então vamos integrar 

a mobilidade na regeneração urbana de Leiria, tanto mais que o programa 2020 tem 

propostas integrantes. Assim, quando falarmos em pedonalizar temos também que ver os 

seus efeitos perversos ou não; Quando falarmos em cortar o trânsito temos de falar nos 

seus efeitos perversos ou não; Quando falarmos em reabilitar o Centro Histórico ou 

reabilitar a Avenida Heróis de Angola, ou outras zonas que são fruto da desertificação - e 

aqui a desertificação hoje não é apenas resultante ou um problema da cidade, é também 

o problema de muitas freguesias do concelho - temos que encarar um plano de 

regeneração urbana que a Câmara deve indicar, apresentar e discutir nesta Assembleia 

Municipal, com os devidos instrumentos de aplicação. 

Nesse aspeto o que queremos, enquanto Movimento de Cidadãos por Leiria, é uma 

cidade, uma freguesia que seja capaz de conquistar o futuro. Sempre lhe pareceu que 

uma das fragilidades do Plano foi, desde o início, a desarticulação entre os objetivos 

estratégicos enunciados - que serão no geral pacíficos - com as propostas que pretendiam 

concretizar esses objetivos estratégicos e havia um total desfasamento em relação à 

realidade que espera seja agora corrigido. E se estamos a falar de boa vontade 

democrática, e se estamos a considerar a cidade que queremos para o futuro, então 

temos de encarar de frente os problemas de insegurança, os problemas de desertificação, 

a transformação de ruas secundárias ou residenciais em ruas prioritárias ou avenidas 

prioritárias, o tempo de partida e de chegada dos meios de socorro, temos que nos 
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preparar para as próprias calamidades que infelizmente podem um dia acontecer. Temos 

ainda de encarar de frente o drama quotidiano dos comerciantes e residentes na nossa 

cidade porque são eles quem lhe dão vida. Não é a animação conjuntural, são os que lá 

estão, os que se preocupam, os que lá vivem, que lá nascem e que lá morrem. E é isso 

que queremos. Queremos uma cidade onde todos possam viver e muitos possam vir a 

viver. Não queremos guetos. Não queremos ruas desertas. 

A mobilidade, o plano de mobilidade e os responsáveis do plano de mobilidade - que até 

crê que estão envolvidos na elaboração do PAMUS - têm uma dupla responsabilidade, a 

de ouvir a comunidade e o que tiver que ser corrigido deve ser corrigido pois há um 

objetivo estratégico muito mais importante: uma cidade de que nos possamos orgulhar, 

um concelho que esteja servido por essa cidade, onde todos possamos viver, conviver e 

partilhar. 

Da parte do Movimento de Cidadãos por Leiria, estão dispostos a colaborar, como sempre 

estiveram no passado, individual ou coletivamente. Espera que a página que se virou seja 

assente na transparência, diálogo e vontade de construir o futuro, encarando a cidade 

como sendo de todos, dos representantes eleitos e daqueles que os elegeram. Só em 

diálogo com a equipa técnica, com os membros da comissão - que muito prazer lhe dá 

integrar -, como integrámos outras no passado como a extinta comissão de reabilitação e 

defesa do centro histórico - onde foram apresentados projetos de mobilidade que talvez 

agora valha a pena recordar, e que tiveram pareceres positivos - sirva de base a um 

trabalho que seja estratégico.  

O Plano, que até agora foi do nosso descontentamento, pode ser uma oportunidade única 

para a Câmara Municipal de Leiria, para a Assembleia Municipal de Leiria, para os 

partidos, para as associações, para o movimento de cidadãos pensarem uma estratégia, 

não de curto prazo mas uma estratégia de desenvolvimento para a cidade, em articulação 

com o concelho, com aqueles que vivem lá fora, com aqueles que aqui trabalham, que 

regressam a casa e muitas vezes não sabem onde estacionar o carro. 

Há que trabalhar em conjunto, dispostos a tudo e esperemos que sejamos capazes dos 

desafios que a construção do futuro nos coloca.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

afirmou que já tinha saudades de o ouvir. 

Deu a palavra ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal - Gonçalo Lopes 

No que se refere aos transportes públicos e à articulação que tem que existir, considerou 

extremamente válidos os contributo do senhor deputado Heitor de Sousa deu e da 

senhora deputada Odete João. Claro que faz todo o sentido que esta rede de articulação 

entre o estacionamento periférico e o transporte público melhore, para que todo este 
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projeto de mobilidade seja uma consequência positiva para quem necessita de chegar a 

Leiria. 

Relativamente à chamada de atenção para a comunicação e informação pela autarquia, 

dada a necessidade de acalmar algumas expetativas relativamente ao futuro de Leiria, as 

alterações serão disponibilizadas, sendo que no decorrer desta sessão já foi feita uma 

publicação no site. A Câmara irá reforçar a divulgação, para que as pessoas possam 

participar ativamente e chegar a consensos relativamente a ideias para Leiria, no que diz 

respeito ao Plano de Mobilidade e não só. 

Relativamente à pedonalização da rua de Alcobaça, a chamada de atenção já não se 

aplica uma vez que tudo o que está em volta da zona da Câmara Municipal de Leiria já 

não faz sentido, com exceção da rotunda junto às escolas. 

No que se refere à situação dos contratos de execução e de projetos relativamente ao 

Largo da República, e rua Dr. João Soares. O projeto não está concluído e será alterado. 

Há mais contratos que estão em vigor e que vão fazer parte do PEDU, sendo um deles o 

do jardim da Almoínha, ambicionado por todos, uma obra relativamente consensual que 

tem já uma equipa de trabalho e projeto em execução de há uns meses a esta parte. As 

propostas serão apresentadas à população para posterior inicio da respetiva obra, assim 

como também outros projetos que já estão em curso, em termos de execução, como é o 

caso da reabilitação do castelo, uma obra que vai mudar as acessibilidades ao castelo, 

nomeadamente nos seus acessos internos, a casa do guarda, a igreja da Pena, soluções 

que já estão a ser trabalhadas nesta área. 

Sobre o PEDU e as obras que estão na candidatura, adiantou que dentro de alguns dias 

estarão em condições de informar de que o contrato e as linhas orientadoras da 

candidatura estarão disponíveis para ser do conhecimento da Câmara Municipal e fará 

sentido que aconteça na próxima reunião e posterior conhecimento público da reabilitação 

do castelo, jardim da Almuinha, a par de outras relacionadas com a área social, que 

implica investimento nos bairros sociais de Leiria. 

Concluiu agradecendo a participação e disponibilidade demonstrada, não só do Movimento 

de Cidadãos por Leiria mas também dos partidos políticos, através da constituição deste 

grupo de trabalho, que cria uma expetativa elevada para no final deste tempo de debate 

público se chegue a uma conclusão que seja do agrado de todos.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, encerrou os 

trabalhos, a todos endereçou os seus agradecimentos e deu nota dos tempos usados 

nesta sessão: PS – 24 minutos; PSD – 14 minutos; CDS – 5 minutos; PCP – 13 minutos; 

BE – 13,5 minutos; Movimento dos Cidadãos por Leiria – 10 minutos. 
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ENCERRAMENTO 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente deu os trabalhos por 

encerrados, eram 21h28. 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a 

gravação digital de tudo quanto ocorreu na respetiva sessão, nos termos do disposto no 

artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Manuela Vieira, coordenadora técnica, que a elaborei nos termos legais. 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 30 de setembro de 2016, 

deliberou por maioria, com 3 abstenções, aprovar a ata. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

José Manuel Silva 

 

A Coordenadora Técnica, 

Manuela Vieira 


