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Plano de Regeneração Urbana 

Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Leiria 

Concurso de Ideias – Auscultação à População 

 

ARTIGO 1.º 

Enquadramento 

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal tem vindo a desenvolver um ambicioso e cada 

vez mais inadiável projeto para promover a Regeneração Urbana, que pretende, entre outros 

objetivos, realizar a recuperação de centros urbanos, zonas históricas e grandes equipamentos 

abandonados ou degradados, criando assim oportunidades de revitalização da fileira da 

construção.  

A Regeneração Urbana constitui, com efeito, uma oportunidade de investimento 

multidisciplinar, envolvendo variadíssimos agentes e valências, no quadro de uma política 

integrada. 

Não obstante a situação atual da economia portuguesa, existem oportunidades que há que 

potenciar, todas elas orientadas para recuperar vastas áreas urbanas ou industriais, num 

processo que, se for implementado, permitirá, num período de 18 a 20 anos, criar mais de meio 

milhão de postos de trabalho, no total, e contribuir, em cada um desses anos, para um 

acréscimo do PIB em cerca de 900 milhões de euros. 

Para a realização destes objetivos, no âmbito do projeto “REGENERAÇÃO URBANA – UM 

NOVO IMPULSO”, uma iniciativa da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, com o apoio 

do programa COMPETE/SIAC, serão definidas estratégias de intervenção em cinco áreas 

urbanas das regiões de convergência portuguesas (Braga, Vila Real, Viseu, Leiria e Beja) em 

que serão desenvolvidas ações-piloto para a elaboração de Planos de Regeneração Urbana. 

 

ARTIGO 2.º 

Objetivos 

O presente concurso visa predominantemente valorizar ideias diferenciadoras que possam ser 

utilizadas para definição de um Plano de Regeneração Urbana nas áreas selecionadas dentro 

das zonas assinaladas em planta anexa. Pretende-se que estas ideias representem a visão da 

população que vive a e na cidade todos os dias, para auxiliar o trabalho dos profissionais que 

irão apresentar propostas para o Plano de Regeneração Urbana. As propostas a apresentar 

deverão sugerir temas e ideias capazes de promover a preservação do património e da 

memória dos locais em causa, de toda a área do Centro Histórico e sua envolvente, mas serem 



 
 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 

 

   
  
 

Página 2 de 5 

também capazes de dar um contributo de contemporaneidade e inovação, capazes de criar 

novas dinâmicas para estes espaços e, desta forma, potenciar e alavancar o processo de 

Regeneração Urbana e dinamizar social e economicamente a cidade de Leiria. 

 

ARTIGO 3.º 

Entidade promotora 

O Concurso de Ideias é uma iniciativa da Câmara Municipal de Leiria em parceria com a 

NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria, o IPL – Instituto Politécnico de Leiria e 

a CIP – Confederação Empresarial de Portugal. 

 

ARTIGO 4.º 

Concorrentes 

Podem concorrer pessoas singulares, individualmente ou em grupo, bem como pessoas 

coletivas, desde que as mesmas se assumam como parceiro ativo na concretização da ideia 

que propõem. 

Os concorrentes deverão apresentar os seguintes elementos: 

• Documento de identificação; 

• Morada; 

• Contactos (telefone e endereço eletrónico); 

• Proposta de ideia, nos termos explicitados no artigo 5.º. 

Estão excluídas as pessoas familiares em linha direta dos membros do Júri referido no artigo 

7.º. 

 

ARTIGO 5.º 

Propostas 

A formalização da candidatura ao Concurso de Ideias é feita através do envio da(s) proposta(s) 

em papel ou em formato digital, para os contactos referidos no Artigo 6.º. 

As ideias a concurso deverão ser inovadoras, corresponder a eventuais necessidades de 

mercado, nos mais diversos domínios de oferta, nomeadamente nas áreas do turismo, da 

restauração, do comércio, das atividades temporárias, da cultura, das novas tecnologias e da 

habitação, devendo ser sustentadas através de uma estrutura sintética da ideia de negócio. 
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Os concorrentes participantes nesta fase poderão também concorrer no Concurso de Ideias 

(Conceção) para a Elaboração do Plano de Regeneração Urbana, a lançar posteriormente, 

desde que cumpram os requisitos para tal, nomeadamente do ponto de vista da detenção de 

título profissional conferente do direito de elaboração de projeto, e que dará resposta ao 

Programa Funcional que agora se pretende construir com o apoio das ideias que resultem do 

presente concurso. 

Cada concorrente poderá apresentar mais do que uma proposta, no entanto não é permitida a 

participação da mesma pessoa em grupos distintos. 

 

ARTIGO 6.º 

Prazos de Candidatura e Locais de Entrega 

O Concurso de Ideias tem início na data de lançamento do concurso, podendo as candidaturas 

ser entregues até às 16h00 do décimo quinto dia útil após a publicação do concurso. 

 Presencial: 

BUA – Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal de Leiria 

Morada - Lg. Da República 2414-006 Leiria 

Telefone: +351 244839500  

Fax: +351 244839562 

 

 Pelo e-mail: reabilitacao.urbana@cm-leiria.pt 

 

ARTIGO 7.º 

Júri 

O Júri do concurso será formado por: 

 Dr. Raul Miguel de Castro – Presidente da Câmara Municipal de Leiria; 

 Eng. Ricardo Miguel Faustino dos Santos – Vereador das Operações Urbanísticas, 

Planeamento e Ordenamento do Território e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal 

de Leiria; 

 A definir – (em representação da CIP – Confederação Empresarial de Portugal) 

 Dr. Jorge Manuel Cordeiro Santos – Presidente da NERLEI – Associação Empresarial 

de Leiria 

 Prof. Doutor Nuno André Oliveira Mangas Pereira – Presidente do Instituto Politécnico 

de Leiria 

 

mailto:reabilitacao.urbana@cm-leiria.pt
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O júri, se assim o entender, poderá delegar ou ser coadjuvado por técnicos de especialidades 

consideradas necessárias à cabal análise das ideias a concurso. 

 

ARTIGO 8.º 

Processo de Avaliação 

As ideias a concurso serão avaliadas pelo Júri referido no artigo 7.º. 

Serão critérios de avaliação os seguintes: 

 Grau de originalidade e inovação no quadro da dinâmica do desenvolvimento local; 

 Adequação ao contexto em que se inserem as propostas, designadamente nas 

questões de interesse patrimonial e histórico; 

 Demonstração de potencial de concretização, nomeadamente aplicabilidade da ideia; 

 Viabilidade e sustentabilidade da ideia; 

 Versatilidade em termos de capacidade de interagir com a estrutura global do 

programa a defender. 

O Júri avaliará as respetivas ideias de acordo com os critérios acima, selecionando as mais 

capazes de integrarem o Programa Preliminar do Concurso a lançar. 

 

ARTIGO 9.º 

Prémios 

Não se prevê a atribuição de qualquer prémio pecuniário. 

 

ARTIGO 10.º 

Comunicação dos Resultados 

A divulgação dos resultados do Concurso de Ideias será feita através dos seguintes meios: 

 Por comunicação aos concorrentes via contactos fornecidos; 

 Afixação de uma lista no átrio principal da Câmara; 

 Através do endereço www.cm-leiria.pt.  

Procurar-se-á dar eco mediático nos órgãos de comunicação social que se venham a associar 

à iniciativa. 

ARTIGO 11.º 
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Recurso 

Da decisão do Júri não haverá recurso. 

 

ARTIGO 12.º 

Propriedade Intelectual 

A todas as propostas apresentadas é garantido o direito de propriedade intelectual, pelos seus 

proponentes. 

 

ARTIGO 13.º 

Disposições Finais 

À entidade promotora, reserva-se o direito de proceder a alterações do regulamento que 

entender convenientes e adequadas à prossecução do Concurso de Ideias. 

Compete ao Júri do concurso interpretar as dúvidas do presente Regulamento. 

 


