
Leiria Protege ECONOMIA  



Leiria Protege Economia INTRODUÇÃO  

• Momento COVID-19; 

 

• Plano de Ação do Gabinete Económico e Social; 

 

• Cidade resiliente adaptada ao novo modelo económico 

da realidade Pós-COVID-19; 

 

•  Continuar a promover a recuperação económica e 

social de Leiria. 



Leiria Protege Economia COERÊNCIA MUNICIPAL 

23 de março 7 de julho 13 de março 20 de outubro 



Leiria Protege Economia PROGRAMA 

• EIXO 1 - Apoio às Empresas (2) 

• EIXO 2 - Viver o Natal (4) 

• EIXO 3 - Apoio à Restauração (2) 

• EIXO 4 - Isenções e reduções (2) 



Leiria Protege Economia ENQUADRAMENTO  

• Implementar no curto prazo, 1 ano, ações concretas de 

apoio aos estabelecimentos e agentes do tecido 

económico, comercial e empresarial de Leiria; 

 

• Orçamento extraordinário e controlado; 

 
• Intervenção colaborativa e em rede. 



Leiria Protege Economia OBJETIVOS 

 

 

1. Promover a coesão social e o emprego; 

2. Revitalizar o comércio de proximidade; 

3. Promover a confiança da população, contrariando a 

ansiedade associada à COVID-19; 



Leiria Protege Economia 
EIXO 1 - APOIO ÀS EMPRESAS 

 

 1. FUNDO DE EMERGÊNCIA DE APOIO COMERCIAL E EMPRESARIAL 

2. DIGITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO 



Leiria Protege Economia FUNDO DE EMERGÊNCIA DE APOIO 

       COMERCIAL E EMPRESARIAL 

 

 

Ação 1   Descrição sintética 

Criação de um Fundo de Emergência de Apoio Comercial e Empresarial «Leiria Protege», definindo um 

conjunto de normas e mecanismos que permitam a atribuição de incentivos e apoios extraordinários à 

recuperação da atividade económica concelhia no âmbito da pandemia COVID-19, tendo em vista a 

manutenção dos postos de trabalho e o reforço da capacidade de resposta à situação de crise. 

Prazo de implementação 

Janeiro a dezembro de 2021. 



Leiria Protege Economia DIGITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO 

 

 

Ação 2   Descrição sintética 

Lançamento de um concurso de valorização de ideias e projetos inovadores que contribuam para 

estimular o empreendedorismo e a inovação na área do comércio. 

Prazo de implementação 

Janeiro a março de 2021. 



Leiria Protege Economia 
EIXO 2 – VIVER O NATAL 

 

 3. LEIRIA CHRISTMAS MARKET 

4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO 

5. TERRA ALIMENTA LEIRIA + SOLIDÁRIO 

6. DISPONIBILIZAÇÃO DE TESTES COVID-19 AOS EMIGRANTES 



Leiria Protege Economia LEIRIA CHRISTMAS MARKET 

 

 

Ação 3   Descrição sintética 

Criação do programa «Leiria Christmas Market», com o objetivo de dinamizar o comércio local, 

incentivando a procura e a retoma da economia local. Esta medida contempla: 

- Promoção do «Compre em Leiria» nas vertentes da compra em loja e na área digital; 

- Apresentação de novas funcionalidades da plataforma «Leiria Market», com o sistema de premiação do 

Viva Leiria Natal; 

- Criação de uma loja solidária na vertente online: Jardim Solidário; 

- Disponibilização / venda de vouchers (compra antecipada) através da plataforma do «Leiria Market». 

Prazo de implementação 

Em curso. 



Leiria Protege Economia ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE  

               ESTACIONAMENTO 

 

 

Ação 4   Descrição sintética 

A aproximação da época natalícia, um momento de extrema importância para a população e para a 

economia local, poderá resultar numa oportunidade para o aumento da receita do comércio local. Esta 

medida propõe a isenção do pagamento de estacionamento no parque da Fonte Quente e nas zonas de 

estacionamento de duração limitada exploradas pelo Município de Leiria a partir das 17 horas nos dias 

úteis e ao sábado, por forma a facilitar as deslocações dos munícipes ao comércio e serviços e a 

dinamizar o comércio local nesta época do ano. 

Prazo de implementação 

Até 10 de janeiro de 2021. 



Leiria Protege Economia TERRA ALIMENTA LEIRIA + SOLIDÁRIO 

 

 

Ação 5   Descrição sintética 

O programa «Terra Alimenta Leiria + Solidário» pretende contribuir para a diminuição do desperdício 

alimentar que se gera na cadeia de produção e distribuição de alimentos, solicitando aos produtores e 

vendedores do Mercado de Leiria a oferta de produtos que já não irão para venda às IPSS sem apoio de 

fundos públicos de Leiria. 

 

Prazo de implementação 

Em curso. 



Leiria Protege Economia  DISPONIBILIZAÇÃO DE TESTES DE  

           RASTREIO COVID-19 AOS EMIGRANTES 

 

 

Ação 6   Descrição sintética 

Com esta medida, pretende-se  sensibilizar os emigrantes para a importância de se protegerem a si e 

aos outros e, por forma a prevenir a propagação do vírus e assegurar um Natal em segurança, 

disponibilizar gratuitamente testes de rastreio COVID-19 na entrada do concelho a todos os emigrantes 

que, nesta época natalícia, regressem para passar férias, mediante registo prévio para 

emigrantescovid19@cm-leiria.pt . 

 

 

Prazo de implementação 

Dezembro de 2020. 

mailto:emigrantescovid19@cm-leiria.pt
mailto:emigrantescovid19@cm-leiria.pt
mailto:emigrantescovid19@cm-leiria.pt
mailto:emigrantescovid19@cm-leiria.pt
mailto:emigrantescovid19@cm-leiria.pt
mailto:emigrantescovid19@cm-leiria.pt
mailto:emigrantescovid19@cm-leiria.pt


Leiria Protege Economia 
EIXO 3: APOIO À RESTAURAÇÃO 

 

 7. LEIRIA NO PRATO 

8. REGIME ESPECIAL DAS ESPLANADAS 



Leiria Protege Economia LEIRIA NO PRATO 

 

 

Ação 7   Descrição sintética 

Campanha de apoio ao setor da gastronomia, que pretende incentivar as pessoas a continuar a 

frequentar os restaurantes, pastelarias e cafés de Leiria, quer seja de forma presencial ou em take away, 

transmitindo uma mensagem de confiança, qualidade e segurança aos clientes. 

Prazo de implementação 

Início em dezembro de 2020, com desenvolvimento contínuo. 



Leiria Protege Economia REGIME ESPECIAL DAS ESPLANADAS 

 

 

Ação 8   Descrição sintética 

Esta medida tem como objetivo o apoio à instalação e melhoria de funcionamento das esplanadas no 

período outono-inverno, através de: 

- Prorrogação do prazo da autorização especial e temporária de ocupação de espaço público com 

esplanadas abertas e isenção de taxas até dezembro de 2021; 

-Autorização de soluções de cobertura nas esplanadas permitidas no âmbito do projeto «Reflorir 

Esplanadas», mediante comunicação prévia esplanadascovid19@cm-leiria.pt. 

Prazo de implementação 

Em curso. 
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Leiria Protege Economia 
EIXO 4 - ISENÇÕES E REDUÇÕES 

 

 9. TAXAS MUNICIPAIS 

10.ESPAÇOS SOB GESTÃO MUNICIPAL 



Leiria Protege Economia TAXAS MUNICIPAIS 

 

 

Ação 9   Descrição sintética 

Isenção do pagamento de taxas municipais: 

- Ocupação de espaço público até dezembro de 2021; 

- Publicidade até dezembro de 2021; 

- Taxas de atribuição dos espaços de venda nas feiras de levante até dezembro de 2021; 

- Taxas de ocupação de lugares de terrado dos operadores de têxtil no Mercado do Falcão até dezembro 

de 2021. 

Prazo de implementação 

Em curso. 



Leiria Protege ESPAÇOS SOB GESTÃO MUNICIPAL 

 

 

Ação 10   Descrição sintética 

- Isenção do pagamento de utilização em edifícios/espaços municipais para associações e entidades 

sem fins lucrativos que desenvolvam atividade de interesse municipal, até dezembro de 2021; 

 

- Redução do pagamento de renda dos espaços comercias sob gestão municipal até dezembro de 2021, 

mediante apresentação de pedido. 

Prazo de implementação 

2021 



MUITO OBRIGADO 
#leiriaprotege 

novembro 2020 
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