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Inscrições
A inscrição é obrigatória e deve fazer-se através 
do site www.ciumed.org.

Local da Conferência
Leiria
Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa

Organização
Este Workshop é organizado pela Câmara Municipal 
de Leiria e pela Direcção da Rede CIUMED

Secretariado
Contacto:  Carla Teotónio (ieru@ci.uc.pt)
Telf.: (+351) 239 820 533

Comissão cientí�ca 
IERU - Instituto de Estudos Regionais e Urbanos da U. de Coimbra
Praça D. Dinis, Colégio S. Jerónimo
Apartado 3060, 3001-401 Coimbra – Portugal 
e-mail: albergaria@ci.uc.pt ou ieru@ci.uc.pt 
Telefone: (+351) 239 820 533 - Fax: (+351) 239 820 750

PROGRAMA

Rede CIUMED
A Rede CIUMED é uma rede de cidades médias que tem como 
principal objectivo promover um sistema policêntrico e equilibrado 
de cidades que apostem no desenvolvimento sustentável e na 
constante melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos.  

Podem aderir à Rede CIUMED todas as cidades médias da União 
Europeia (entre 20 mil e 150 mil habitantes).

A Rede conta actualmente com 26 sócios.

www.ciumed.org

08.30 – Recepção dos participantes
09.00 – Sessão de abertura
09.30 - 11.00 – Apresentação de comunicações
11.00 - 11.30 – Pausa para café
11.30 - 13.00 – Apresentação de comunicações
13.00 - 14.30 – Almoço
14.30 - 17.00 – Apresentação de comunicações
17.00 - 17.30 – Conclusões e encerramento 
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TEMA DO WORKSHOP

O poder local desempenha um papel importante na promoção da 
prática desportiva, seja pelo investimento na construção de instalações 
e equipamentos desportivos, seja pela responsabilidade na respectiva 
gestão, manutenção e apetrechamento. 

Por outro lado, as autarquias, a nível Concelhio ou de Freguesia, 
enquanto entidades gestoras destes equipamentos, são responsáveis  
pela de�nição das normas de utilização, segundo as necessidades do 
município, procurando maximizar a oferta, minimizar os custos de 
funcionamento e eventualmente repensar um uso alternativo para o 
espaço que compense os elevados custos de instalação/manutenção 
dos mesmos.

Este workshop da Rede CIUMED constitui mais uma oportunidade 
para a partilha de experiências entre cidades médias europeias, que no 
âmbito das suas competências, asseguram o funcionamento de 
infra-estruturas e equipamentos municipais destinados à prática 
desportiva.

Estão, pois, reunidas as condições para um interessante debate 
acerca dos desa�os que se colocam às cidades no que concerne à 
de�nição de uma política de investimento e (tipo) de gestão que se 
adapte à estrutura do município sem agravar os problemas de equilíbrio 
�nanceiro.

O MUNICÍPIO DE LEIRIA

O município de Leiria estende-se numa área de 568 km2, subdividida 
em 29 freguesias.

Inserido na Região Centro, situa-se na Zona do Pinhal Litoral, 
apresentando-se como área de grande in�uência sócio - económica e 
fortemente representativa do total da Região, com os seus 130 mil 
habitantes e uma densidade populacional de 228 habitantes/km2.

A cidade de Leiria, sede de Concelho e capital de Distrito, dista cerca 
de 146 quilómetros de  Lisboa e 72 quilómetros de Coimbra, sendo a sua 
localização um dos elementos principais que concorre para o seu 
crescimento e desenvolvimento.

Servida por um importante conjunto de infra-estruturas rodoviárias, 
nomeadamente a IC1/A1, a A8, a A17, o IC2/A19 e as EN 109, 242 e 113. 
Leiria é o centro de uma região que junta à agricultura e à pecuária 
tradicionais as indústrias de moldes, alimentos compostos para 
animais, moagem, serração de madeiras, resinagem, cimentos, metais, 
cerâmica, plásticos, serração de mármores, construção civil, comércio e 
turismo citadino e ambiental.



As comunicações a apresentar no Workshop devem re�ectir a 
experiência de autarquias na gestão e planeamento das suas 
infra-estruturas desportivas.

O objectivo é que os municípios apresentem o seu testemunho e 
avaliem criticamente a sua experiência, no intuito de que as 
re�exões partilhadas possam ser úteis a todos os municípios 
participantes.

A apresentação deverá ter a duração de 20 minutos e deverão ser 
apresentados, sempre que possível, elementos quantitativos 
associados aos equipamentos desportivos já existentes.

Para apresentar uma comunicação no Workshop é necessário 
submeter à comissão cientí�ca (IERU) o texto que servirá de base 
à apresentação (ou, pelo menos, a apresentação PowerPoint).

Coordenação cientí�ca:
O IERU - Instituto de Estudos Regionais e Urbanos da Univ. de Coimbra, em 
representação da Direcção da Rede CIUMED, assumirá as funções de 
comissão cientí�ca.

Prazos:
Comunicações (Powerpoint de apresentação):
Recepção das comunicações: 1 de Julho de 2011
Aceitação das comunicações: até 5 de Julho de 2011

Actas do WORKSHOP:
Para além, dos Powerpoint aceites para apresentação, os autores serão 
convidados a enviar à coordenação cientí�ca até ao �nal de Setembro os 
textos das respectivas comunicações para que estas possam integrar a 
publicação das Actas (texto de 15 a 25 páginas).

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE (Espanha)
Internet: www.ayto-ayamonte.es/
AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (Espanha)
Internet: www.doshermanas.org 
AYUNTAMIENTO DE HUELVA (Espanha)
Patronato de Desarrollo Local: Huelva Impulsa 
Internet: www.ayuntamientohuelva.es/principal.html
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA (Espanha)
Internet: www.merida.es/ 
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (Espanha)
Internet: www.ponferrada.org
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (Espanha)
Internet: www.torrelavega.es 
AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA (Espanha)
Internet: ayto.torrevieja.infoville.net
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA (Portugal)
Internet: www.cm-agueda.pt/
CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO (Portugal)
Internet: www.cm-aveiro.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA (Portugal)
Internet: www.cm-beja.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO (Portugal)
Internet: www.cm-espinho.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE FARO (Portugal)
Internet: www.cm-faro.pt 
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA DA FOZ (Portugal)
Internet: www.�gueiradigital.com/cm�
CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES (Portugal)
Internet: www.cm-guimaraes.pt 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA (Portugal)
Internet: www.cm-leiria.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES (Portugal)
Internet: www.cm-loures.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO (Portugal)
Internet: www.cm-olhao.pt/
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA (Portugal)
Internet: cm-pontadelgada.azoresdigital.pt/
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM (Portugal)
Internet: www.cm-santarem.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA (Portugal)
Internet: www.cm-sjm.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA (Portugal)
Internet: www.cm-tavira.pt
CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA (Portugal)
Internet: www.mun-trofa.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL (Portugal)
Internet: www.cm-vilareal.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO (Portugal)
Internet: www.cm-vrsa.pt
GENERALITAT VALENCIANA (Espanha)
Conselleria de Territorio y Vivienda. 
Dirección General de Plani�cación y Ordenación Territorial 
Internet: www.gva.es 
INSTITUTO DE ESTUDOS REGIONAIS E URBANOS (Portugal) 
Universidade de Coimbra
Internet: www.ieru.pt  

PARCEIROS


