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Breve apresentação 

 
 

No início do corrente ano de 2020, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

propôs-me um repto: elaborar um documento de orientação estratégica para a década 

2020-2030. 

A proposta era desafiante e aceitei, quase sem hesitar. Leiria é a minha terra, onde 

nasci vai para muitas décadas, e a Leiria está ligada grande parte da minha vida pessoal, 

profissional e pública: o nascimento dos meus filhos, a escolaridade básica e secundária, 

o serviço militar em Monte Real, a liderança da Universidade Católica Portuguesa – Polo 

de Leiria, o exercício de funções públicas (Governador Civil de Leiria e Presidente da 

Assembleia Municipal de Leiria). Razões de sobejo para aceitar o desafio. 

O trabalho começou, desde logo, com a auscultação de opiniões. Desenhei com o 

mesmo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gonçalo Lopes, uma lista de pessoas a 

“entrevistar”, à qual somei muitos nomes. Ao contrário do que é usual em trabalhos 

desta natureza, não quis circunscrever-me a personalidades institucionais, ou seja, “aos 

do costume”; acrescentei muitos nomes que eles próprios se consideravam 

“improváveis” neste tipo de processos e que me confessaram a sua estranheza pelo 

inesperado convite. Hoje, confesso que valeu a pena esse desvio aos procedimentos 

habituais. 

Apanhados, entretanto, pela pandemia, que sobreveio pouco depois de ter 

aceitado o convite, foi imperioso introduzir uma alteração de rumo: as conversas 

tiveram de ser realizadas maioritariamente à distância, com recurso às tecnologias de 

comunicação que o presente cenário desenvolveu. Mas todas essas conversas se 

realizaram, com amplo proveito, desde logo para mim, que passei a ter uma visão nova 



 

 5 

da cidade e do concelho, agora enriquecida com o olhar de tanta gente, muita dela de 

mim quase desconhecida. 

 

Foram centenas de horas de conversas agradáveis e enriquecedoras. A todas as 

pessoas que aceitaram dessa forma dar o seu contributo para esta reflexão fica o meu 

profundo agradecimento. Deixo no final desta nota de apresentação a lista dos nomes; 

não se mencionam cargos nem títulos académicos, por motivos que se compreendem: 

cada pessoa deu o seu contributo pessoal, ainda que, em certos casos, tenha sido 

igualmente institucional. 

A larguíssima maioria das pessoas contactadas aceitou o convite para participar; 

as recusas, umas expressas através do silêncio, outras com a menção de motivos que de 

modo algum ponho em causa, foram muito limitadas. Para que não subsistam dúvidas 

a esse respeito, enderecei convite a todos os vereadores da Câmara Municipal, sem 

excepção, bem como a todos os partidos políticos representados na Assembleia 

Municipal e a todos os Presidentes de Junta de Freguesia. As ausências na lista não ficam 

a dever-se a falta de convite. 

Institucionalmente, tive o gosto de conversar com o Presidente da Câmara e os 

seus dois antecessores ainda vivos, com o Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, 

com dirigentes de associações empresariais, com Sua Eminência o Cardeal D. António 

Marto, bispo de Leiria-Fátima, com o Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e com 

muitas outras pessoas com responsabilidades várias. 

No total, foram oitenta e duas conversas ou, se se preferir, entrevistas. 

Simultaneamente, foi aberta na rede social Facebook uma página justamente com 

o título Leiria 2030. Teve imensas visualizações e inúmeras manifestações de apreço, 

mas não se traduziu em contributos através desse canal. 

 

De acordo com programa delineado com o Presidente da Câmara Municipal, 

quatro temas foram tratados em outros tantos debates, cada um deles organizado por 

uma entidade distinta: 

Em 15 de Julho, nas instalações da NERLEI e organizado por esta mesma 

associação empresarial, um debate sobre “Os desafios da economia – o 
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empreendedorismo e a inovação, o digital e a economia circular”, com a participação 

de António Júlio Veiga Simão, em nome da CCDRC, Paulo Gaspar e Paulo Pinto e 

moderada por António Poças, Presidente da NERLEI. 

Em 9 de Setembro, organizado pelo jornal Região de Leiria, debate sobre “Os 

desafios do futuro: ambiente e desenvolvimento sustentável”, moderado por 

Francisco Santos de Região de Leiria, e com a participação de Luísa Schmidt e José 

Manuel Alho. 

Em 22 de Setembro, organizado por Jornal de Leiria, um debate sobre “Os desafios 

da nova cidade – mobilidade, centralidade e integração”, com moderação de Raquel 

Silva, do Jornal de Leiria, e a participação de João Pedro Silva, Paula Teles e Francisco 

Marques. 

Em 9 de Outubro, na Biblioteca José Saramago, no IPLeiria, debate sobre “Os 

desafios das novas gerações – Investigar para a inovação; formação”, com a 

participação de Sobrinho Teixeira, Regina Santana e Rui Pedrosa e moderado por 

Alexandra Barata. 

 

Paralelamente, li atentamente inúmeros documentos que me foram facultados 

pela Câmara Municipal de Leiria, uns mais antigos, outros bem mais recentes, todos 

eles, sem excepção, muito bem elaborados e fundamentados e concebidos com 

intenção de estabelecer uma visão estratégica para o concelho, por via de regra 

sectorial. A lista de tais documentos e bem assim de alguns livros que entendi dever 

consultar figura no final do presente documento, sob o título “Obras e documentação 

consultadas”. 

 

Um dos primeiros passos, dado em consonância com o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, foi a constituição de um Grupo de Acompanhamento, com quem 

reuni mais do que uma vez no início e que sempre fui mantendo informado da evolução 

dos trabalhos. Esse grupo foi constituído em obediência a um princípio de múltipla 

pluralidade: geracional, de género, de formação e ideológica. Compõem esse grupo de 

trabalho (mais uma vez se listam os nomes sem indicação de títulos): 
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Álvaro Laborinho Lúcio 

Catarina Selada 

Joaquim Paulo da Conceição 

Maria Francisca Gama 

Maria Miguel Ferreira 

Foi um prazer trabalhar com estas pessoas, com quem acabei por desenvolver 

laços de amizade e que participaram neste processo com as suas opiniões e, não raro, 

com textos de grande pertinência e agudeza de análise, alguns dos quais estão 

parcialmente transcritos nesta versão final. Nestes casos, não se atribui no documento 

“o seu a seu dono”; já foi dada essa explicação aos próprios, a quem fica expresso aqui 

um pedido de desculpas. Como fica expresso, igualmente, o meu profundo 

reconhecimento pela simpatia, pelo apoio, pela colaboração. 

 

Uma nota se impõe aqui quanto ao alcance deste documento, à sua ambição e à 

sua abrangência. Seria dispensável, admito, mas, mesmo assim, não quero deixar de a 

formular: este documento não tem a pretensão de ser a cem por cento exaustivo e de 

ter ou alcançar uma cobertura total e sem excepção da vida colectiva do município de 

Leiria na próxima década. Seria pretensiosismo afirmar o contrário. Por outras palavras, 

este documento foi elaborado com a intenção de cobrir as mais importantes áreas dessa 

mesma vida colectiva mas assume, desde já, a sua falibilidade. O esforço de a tudo 

atender e de tudo considerar foi enorme, mas a certeza de que muitos aspectos 

igualmente importantes terão ficado por referir é uma angústia inevitável em qualquer 

trabalho desta natureza. Por isso aqui se sublinha, sem ambiguidades e com inequívoca 

e sincera humildade. 

 

Esta é, também, uma proposta de compromisso para a cidade, na medida em 

que é uma proposta que envolve todas e todos que a ela queiram aderir no sentido de 

um comprometimento com esse espaço social e físico a que damos o nome de cidade. 

É, desde logo, um compromisso que envolve quantas e quantos aceitaram 

participar, mais ou menos directamente, na sua elaboração e que serão referidos nas 

páginas seguintes. Concluído o texto, digamos que, ao entregá-lo à comunidade, na 
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pessoa do Presidente da Câmara Municipal, estamos (eu e o Grupo de 

Acompanhamento que me apoiou) a devolvê-lo simbolicamente à cidade, a quem 

pertence. Uma forma interessante de concretizar o percurso que com ele se inicia seria 

constituir um “fórum de acompanhamento” da sua execução, no qual a Assembleia 

Municipal teria papel preponderante, atenta a sua composição, as suas funções e a sua 

missão. 

 

Finalmente, agradecimentos múltiplos são devidos e de mal ficaria comigo próprio 

se os não deixasse públicos: 

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria e na sua pessoa a toda a 

Câmara Municipal, por me ter lançado este desafio e me ter dado esta oportunidade e 

pelo apoio que nunca me regateou. 

Aos membros do Grupo de Acompanhamento, acima mencionados, por me terem 

dado o prazer da sua companhia neste trajecto, pelo seu apoio e pela sua intervenção 

crítica. 

A todas e todos quantos aceitaram conversar comigo e facultar-me os seus pontos 

de vista, pelo tempo que me concederam e pelos valiosos contributos que dessa forma 

me trouxeram. 

Aos jornais Região de Leiria, na pessoa do seu Director, Francisco Rebelo dos 

Santos, Jornal de Leiria, na pessoa da sua Directora, Raquel Silva, à NERLEI, na pessoa do 

seu Presidente, António Poças, e ao Instituto Politécnico de Leiria, na pessoa do seu 

Presidente, Rui Pedrosa, por terem aceitado acolher e, nos três primeiros casos, 

organizar e moderar os debates que lhes foi pedido que organizassem; e também a 

Regina Santana, Sobrinho Teixeira, João Pedro Silva, Paula Teles, Francisco Marques, 

Luísa Schmidt, José Manuel Alho, António Júlio Veiga Simão, Paulo Gaspar e Paulo Pinto 

por terem aceitado participar nesses debates e partilhado as suas reflexões e a 

Alexandra Barata, por se ter disponibilizado para moderar o último deles. 

À Drª Sofia Pereira, da Câmara Municipal de Leiria, incansável no seu apoio ao 

desenvolvimento do projecto, nos contactos, na organização dos debates, na gestão 

difícil de agendas, por toda a sua dedicação e empenhamento; e também ao Engenheiro 
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Paulo Pinheiro, da mesma Câmara Municipal, pelas suas opiniões e por me ter facultado 

documentos e disponibilizado bibliografia de grande utilidade. 

A todas e todos o meu profundo reconhecimento. 

 

Carlos André 

 

 

 

Lista das pessoas ouvidas ou que deram o seu contributo, de alguma forma (inclui as 

que participaram nos debates, mas também várias outras) 

 

Acácio de Sousa 

Álvaro Laborinho Lúcio 

Ana Bonifácio 

Ana Esperança 

Ana Valentim 

Anabela Graça 

António José Laranjeira 

António Júlio Veiga Simão 

António Moreira de Figueiredo 

António Poças 

António Sequeira 

Artur Rogério de Jesus Santos 

Carla Guerra 

Carlos Cipriano 

Carlos Palheira 

Carolina Branco 

Catarina Louro 

Catarina Selada 

Céline Moreira Gaspar 

 

 

Cristina Barros 

Cristina Laginha 

Eduarda Fernandes 

Francisca Gama 

Francisco Marques 

Francisco Rebelo dos Santos 

Gonçalo Lopes 

Helena Cristina da Fonseca Brites 

Helena Serrador  

Helena Vasconcelos 

Henrique Neto 

Hugo Ferreira 

Isabel Damasceno 

Joana Marcelino  

João da Costa 

João Lázaro 

João Nazário 

João Pedro Silva 

João Santos 
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João Sobrinho Teixeira 

Joaquim Meneses 

Joaquim Paulo Conceição 

Joel Esperança 

Jorge Manuel Vieira Crespo 

Jorge Santos 

José Amoroso  

José Manuel Alho 

José Manuel da Cunha 

José Manuel Silva 

Leonel Fadigas 

Licínio Carvalho 

Lino Ferreira 

Luísa Maria Gonçalves 

Luísa Schmidt 

Margarida Balseiro Lopes 

Maria Guarino 

Maria Miguel Ferreira 

Mário Oliveira 

Miguel Xavier 

Nuno Fonseca 

Paula Teles 

Paulo Alexandre Jesus Clemente 

Paulo Bártolo 

Paulo Fernandes 

Paulo Gaspar 

Paulo Lameiro 

Paulo Pinto 

Pedro Cordeiro 

Pedro Neves 

Pedro Trindade Ferreira 

Raul Castro 

Regina Santana 

Ricardo Charters Azevedo 

Ricardo Santos 

Rita Coutinho 

Rui Pedro Charters Lopes Rijo 

Rui Pedrosa 

Rui Ribeiro 

Rui Tocha 

Sara Saragoça 

Sílvia Bernardino 

Victor Faria 

Vítor Escária 

Vítor Ferreira
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Documento de reflexão estratégica: 
um enquadramento indispensável 

 
 

Futuro é, por definição, o território que nunca visitámos. Esta afirmação, que não 

passa de uma evidência e, portanto, de uma ociosidade, justifica-se no momento em 

que se inicia a presente reflexão. De facto, a marca incontornável de “futuro” é o 

desconhecido; mas nem por isso deixa de ser grande o número dos que sobre ele 

dissertam com pretenso rigor e não menos pretensa competência, que o futuro, ele 

mesmo, não consente. 

A futurologia a que tantos se dedicam é, diga-se o que se disser, uma não 

disciplina. Simplesmente porque o futuro não está escrito nem inscrito em lado algum; 

ao invés disso, está por fazer e, portanto, escapa à nossa capacidade de previsão.1 O 

futuro admite especulações e projecções, que podem ser mais ou menos sensatas e 

que, por isso mesmo, são prospectivas – mas disso não passam. 

É oportuno reconhecê-lo hoje, quando, em poucos meses, a realidade veio 

demonstrar a profunda razão de ser de quanto acaba de afirmar-se. Há dez meses, 

ninguém adivinharia a situação que estamos a viver em todo o planeta desde Março de 

2020. Nenhuma apreensão em relação ao futuro (e sempre as houve) contemplava a 

hipótese de um “cataclismo” como o que veio a ser causado por este vírus, com 

reflexos e consequências que ninguém consegue ainda adivinhar na sua amplitude 

total, tanto mais que ninguém é capaz de prever com segurança a duração da crise 

que a todos nos atingiu. 

 
1 Ideia colhida em M. GODET, Manual de prospectiva estratégica – da antecipação à acção, Lisboa, 

Publicações Dom Quixote, 1993, pp. 19-24. 
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Dito de outra forma, sabemos de onde vimos e sabemos onde estamos, mas não 

sabemos para onde vamos. Se a metáfora é consentida, iniciámos em Março de 2020 

uma viagem de rumo incerto, da qual não sabemos quando sairemos, onde sairemos e 

como sairemos. 

Optimismo e pessimismo são duas faces da mesma moeda; e ambas resultam da 

natureza do futuro, de qualquer futuro – o desconhecido. Digamos, em todo o caso, com 

alguma confiança (chamem-lhe optimismo, sim) que o mundo vai ser diferente, sobre 

isso não restam dúvidas, mas não necessariamente para pior. 

É essa confiança que permite a elaboração do exercício que a Câmara Municipal 

de Leiria propôs ao autor destas páginas e a quem o acompanhou na experiência: 

elaborar um documento estratégico para Leiria na década que nos leva até 2030. 

Sublinhem-se os termos da expressão acabada de utilizar: “documento 

estratégico” e não “plano estratégico”. A diferença é mais do que de pormenor. Um 

plano estratégico tem uma outra ambição, requer uma elaboração fundada em 

múltiplos pressupostos de natureza científica e, sobretudo, exige poder ou, se se 

preferir, competência institucional que um simples cidadão não possui. Esta reflexão 

estratégica ou documento estratégico, designação que se prefere aqui, pode, se quem 

os solicitou assim o entender, ser a base de um planeamento estratégico para o 

concelho, feito por quem tem competência institucional e política para o fazer. Mas, 

como diz o velho ditado de sabedoria grega, “não vá o sapateiro além da sandália”. 

Parece claro – e é oportuno referi-lo aqui – que houve o cuidado de evitar a 

designação “plano”, quer em razão do que acaba de afirmar-se, quer porque o próprio 

conceito de planeamento, neste domínio, comporta elementos que não podem estar 

presentes no documento ora apresentado. Do conjunto de “ingredientes” do conceito 

de planeamento referidos por Isabel Carvalho Guerra, no seguimento de Mintzberg, 

poucos são os que se aplicam ao exercício de prospectiva aqui realizado. É inequívoco 

que estamos perante um esforço de “pensar o futuro” e, em certa medida, mas já não 

com a mesma segurança, de “agir sobre o futuro”, mas não podemos considerar que, 

com o presente documento, estejamos a “decidir” ou a gerir “um plano integrado de 
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decisões”, porque essa é a competência de quem pediu esta reflexão, mas não de quem 

a faz.2 

Detenhamo-nos, porém, um pouco mais no campo dos conceitos e seus 

pressupostos teóricos. 

Estamos, apesar do que fica dito, a falar daquilo que se convencionou chamar, 

desde há alguns anos, “planeamento estratégico”. 

Ora, como diz Fonseca Ferreira, numa lúcida, breve e clara apreciação, 

“planeamento estratégico não é um plano, no sentido convencional do termo”.3 Trata-

se, mais correctamente, de “um processo de intervenção e interacção política, cultural 

e social”.4 Como processo que é, envolve as componentes de “reflexão e proposição” 

tendentes a elencar “as medidas, as acções e os projectos susceptíveis de 

impulsionarem a mudança, a qualificação e a competitividade”. 

Nesse sentido, estamos perante um processo que visa a definição de objectivos-

chave e de fundamentos que sirvam de suporte a decisões “estratégicas”. Citemos de 

novo: “O planeamento estratégico não fornece receitas. Dá um quadro de referências, 

de linhas de orientação que servem para apoiar as decisões”.5 E atente-se na conclusão, 

por demais acertada: “designar, hoje, esta metodologia por «planeamento» é 

enganador. É preciso inventar «um novo nome para a coisa». Consagrar outra 

designação para o processo e as metodologias do planeamento estratégico.”6 

Eis, pois, os fundamentos teóricos, à uma, da metodologia aqui adoptada e 

também da designação atribuída ao processo. 

A metodologia tem a ver com uma reflexão sobre o futuro, na medida em que 

pode prospectivar-se, e sobre decisões e medidas concretas para o atingir, e também 

sobre a mudança, com base no conhecimento que é hoje possível dispor da realidade e 

da informação recolhida junto de actores de múltipla natureza, individuais, colectivos, 

institucionais. 

 
2 Vd I. C. GUERRA, Fundamentos e processos de uma Sociologia de acção: o planeamento em 

Ciências Sociais, Cascais, Principia, 2ª ed., 2002, pp. 110-113. 
3 A. F. FERREIRA, Gestão estratégica de cidades e regiões, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 

2005, p. 126. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem, p. 127. 
6 Ibidem. 
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Quanto à designação, optou-se pela mais abrangente: “documento”. Não 

potencia nenhum conflito com qualquer dos conceitos disponíveis nem com eles se 

compromete, e reflecte suficientemente os objectivos em vista, sem defraudar o 

princípio de “planeamento” que a tudo subjaz. 

Cientes de quanto acaba de dizer-se e, portanto, das limitações de quem a esta 

reflexão se propõe, olhemos um pouco o que o futuro nos consente adivinhar acerca 

dele próprio. Ou antes, consentia, já que a crise gerada pelo Corona Vírus tende a alterar 

cada vez mais os pressupostos em que assentava a visão prospectiva do mundo para os 

anos que aí vêm. Ainda que não queiramos render-nos à unicidade discursiva actual, 

que coloca a pandemia como princípio e fim de todas as coisas, não pode ela deixar de 

influenciar a nossa forma de ler o presente e projectar o futuro. Arrisquemos, mesmo 

assim, fazê-lo, com a consciência de que os tempos que vivemos mostram como as 

hierarquias de valor devem ser reequacionadas e de que, por isso mesmo, é grande o 

risco de falibilidade. 

 

Nas próximas décadas (com uma baliza temporal que ultrapassa largamente 2030, 

mas que uma reflexão sobre o decénio presente não pode deixar de considerar, sob 

pena de a análise se tornar irreal e inconsequente), as mudanças serão profundas e 

atingirão as mais diversas áreas do nosso viver colectivo enquanto humanidade:7 

• O aquecimento global pode atingir mais 1,5°, com os incontornáveis 

reflexos no tocante à fome, emigração em massa, extinção de espécies, 

regiões inabitáveis, e com a ocorrência cada vez mais frequente de 

fenómenos climáticos extremos e hostis. 

• A biodiversidade, em resultado disso, sofrerá uma quebra, de 

consequências nefastas para a economia, devido à já referida extinção de 

espécies. 

• O solo degradar-se-á progressivamente, a ponto de ser difícil antever que 

percentagem dele será ainda fértil e arável em 2050. 

 
7 O conjunto de reflexões que se segue é em larga medida devedor ao documento OECD Science, 

Technology and Innovation Outlook 2016 – Megatrends affecting science, technology and innovation. 
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• Aumentarão brutalmente os resíduos, a menos que o mundo adopte, em 

larguíssima escala, os princípios da economia circular. 

• A consciência ambiental, felizmente, tenderá a aumentar, mas não o 

bastante para que isso se traduza em acções colectivas. 

• Crescerá a expectativa de longevidade e, por conseguinte, do patamar de 

envelhecimento médio da população, com tendência para uma 

progressiva inversão da pirâmide etária. 

• Esse facto contém também o risco de os jovens serem cada vez mais uma 

minoria, mas a minoria detentora da tecnologia e, portanto, do poder. É 

bem natural que, mais cedo ou mais tarde, isso se traduza num novo 

conflito geracional. 

• A fuga para as grandes cidades intensificar-se-á e, dessa forma, também a 

concentração populacional, criando um novo problema em relação à 

forma de gerir esse desequilíbrio e esse gigantismo. 

• Aumentarão exponencialmente as migrações, com impacto ambiental, 

cultural, etc. 

• Assistir-se-á (já está a assistir-se) a uma tribalização das sociedades, com 

a criação de grupos baseados em novos paradigmas de natureza diversa. 

• O peso de religiões e ideologias será cada vez maior e nele o peso 

crescente de radicalismos. 

• Novos conflitos surgirão: entre internacionalismos e nacionalismos, entre 

individualismo e colectivismo, entre o mundo multipolar que temos e o 

mundo multimodal que aí vem (o dos lobbies, dos negócios, das 

instituições internacionais). 

• A tecnologia será a base da transformação dos modos de agir e produzir: o 

advento da inteligência artificial, as tecnologias da saúde, a engenharia 

genética e, em resultado disso, a criação de novas realidades. 

• O digital será o factor primordial da interacção humana, com o 

subsequente peso da realidade virtual, que tudo abrangerá (controle de 

voz, de gesto, de imagem, etc.). 
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• A inteligência artificial será a batalha do futuro, entre países, entre 

corporações, entre organizações e governos. 

• O preço das energias renováveis cairá brutalmente. 

• A riqueza sofrerá uma concentração ainda maior, o que significa o 

avolumar de assimetrias. 

 

Estas considerações, de natureza global, abrangem, sem excepções, todos os 

povos e países, em todas as latitudes; parte que é do Ocidente e do mundo, Portugal 

não está alheio ou imune a este retrato e, portanto, é igualmente afectado por este tipo 

de análise e pelas apreensões que dela decorrem, a que muitas outras, de natureza mais 

local, se somam. 

 

Este é, pois, um tempo para nos reinventarmos, para indagarmos quem somos, de 

onde vimos, para onde queremos ir, para redefinirmos as linhas prioritárias do nosso 

rumo enquanto povo, quer à escala global, quer à escala nacional, quer, também, à 

escala local. 

 

Mais ainda: qualquer reflexão estratégica para Portugal (e Leiria não pode 

dissociar-se desse contexto) tem de ter presente o dilema do país: a sua posição 

geográfica, situado numa península que funciona como ilha e onde Portugal está 

separado do resto da Europa por Espanha. A vocação marítima do país não é, por isso, 

uma vocação, mas o resultado incontornável da situação do território, confrontado com 

o facto de apenas possuir um vizinho directo (Espanha) e de manter apenas fronteira 

com esse vizinho e com o mar (é o que sustenta, por outras palavras, Costa Silva, na sua 

Visão estratégica)8. 

Mas uma reflexão desta natureza não pode, igualmente, alhear-se do contexto 

histórico em que é feita: em meio de uma pandemia de consequências ainda 

imprevisíveis, ela própria a surgir num cenário de crise ambiental e climática sem 

 
8 A. Costa Silva, Visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030. 

Recorrentemente referido no presente documento, como se compreende, passará a ser mencionado 
abreviadamente como ACS, Visão estratégica. 
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precedentes, que apela à descarbonização da economia, à promoção da economia 

circular, à valorização do território e do capital natural, tudo ao arrepio das marcas de 

desenvolvimento do último século. 

 

Este é um novo contexto, com novas variáveis e novas condicionantes, a exigir dos 

poderes públicos, a nível nacional e a nível local, novas abordagens, novos desafios, 

novas propostas. 

 

Passou-se, pois, a um nível diferente, bem distinto daquilo que eram, até há pouco 

tempo, as tendências mais comuns do poder político local, já que é desse que irá falar-

se aqui. O rumo, agora, não devem ser os PDMs ou os Planos de Urbanização, por mais 

fundamentados ou complexos que se apresentem; o rumo devem ser os planos 

estratégicos globais – desde logo, transdisciplinares e supramunicipais. 

Conforme sublinha na sua Visão estratégica Costa Silva, há princípios orientadores 

que têm forçosamente de estar subjacentes a qualquer visão do futuro: 

• As empresas devem figurar no centro da recuperação, nevrálgicas que são 

em qualquer projecto de desenvolvimento colectivo; 

• a diversificação da economia é o rumo mais acertado, e o seu 

afunilamento uma quase garantia de insucesso; 

• é indispensável a ligação da economia ao sistema produtivo nacional; 

• o investimento na ciência é fulcral; 

• há que promover um estado com mais qualidade. 

 

A esses princípios outros poderão e deverão somar-se, quais sejam: 

• A aposta inequívoca na inovação; 

• a transição digital; 

• o primado do estado social, com uma especial atenção ao pacto 

intergeracional; 

• a cultura; 

• as cidades como espaço do acontecer social. 
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Tudo isto, que é válido para Portugal, é particularmente válido para Leiria, 

atenta a natureza e a identidade do município, de que adiante se falará. 

 

O mesmo se dirá de um factor que, na mesma Visão estratégica de Costa Silva, é 

apontado como fulcral para Portugal – a relação entre a geopolítica e a economia; nesse 

domínio, a posição do país é um dos elementos marcantes de uma estratégia de 

desenvolvimento. 

Se lícito é estabelecer uma analogia com um microcosmos de outra escala, a 

região de Leiria ou, num olhar mais circunscrito, o concelho de Leiria, forçoso é 

reconhecer que a centralidade geográfica de Leiria, aliada ao forte dinamismo da sua 

economia serão, incontornavelmente, elemento decisivo no rumo a seguir. 

Nesse rumo, todos somos parceiros: a sociedade civil na sua multipolaridade, que 

inclui cada indivíduo, as organizações, os seus movimentos, as suas instituições e 

agentes aos vários níveis; mas esta é uma estratégia, chamemos-lhe assim, que deve 

concertar, em especial: 

o poder político; 

o poder científico; 

o poder económico. 

Como deve ser, ainda, uma estratégia, para manter a mesma terminologia, 

blindada em relação aos ciclos políticos das instituições. 

 

Daqui decorre a valorização, em especial, de alguns pilares fundamentais e não 

menos fundamentais desafios, imprescindíveis a este tipo de reflexão e em que ela 

particularmente assenta; sublinhem-se, entre outros: 

 

• Qualidade de vida (inclui social, cultura, digital e muitos outros domínios); 

• negócios; 

• valorização das pessoas; 

• ambiente, onde se inclui necessariamente a mobilidade e a atenção às 

alterações climáticas; 
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• água; 

• educação; 

• saúde. 

 

No fundo, a estratégia para uma região ou, como é aqui o caso, para uma pequena 

parte dela, como é um concelho, não pode dissociar-se do rumo estratégico para o país. 

Nesse sentido, justifica-se, uma vez mais, aquilo que na Visão estratégica proposta por 

Costa Silva foi definido como “Visão” e como “Missão”: 

VISÃO: recuperar a economia e proteger o emprego no curto prazo, e assegurar, 

no médio e longo prazo, a transformação da economia portuguesa tornando-a mais 

sustentável social, ambiental e economicamente, mais resiliente, mais inclusiva, mais 

eficiente na gestão dos recursos, mais digitalizada, mais inovadora, mais interconectada 

e capaz de competir à escala europeia e global, com base numa massa crítica equipada 

para fazer a diferença. 

MISSÃO: criar condições para construir uma economia socialmente justa, digital, 

verde e competitiva, baseada num amplo consenso nacional, que possa contribuir para 

a criação de emprego e de bem-estar social, dando passos seguros para o 

desenvolvimento harmonioso do país, diminuindo as assimetrias económicas, sociais e 

do território.9 

 

De entre os objectivos enunciados na mesma Visão estratégica, justifica-se, ao 

invés de transcrevê-los acriticamente, mencionar aqueles que pela sua natureza mais 

se ajustam igualmente a uma estratégia de âmbito regional e adaptar o seu conteúdo 

à realidade local, sem, contudo, deixar de sublinhar o quanto esta enumeração é 

devedora ao documento de Costa Silva:10 

• Terminar a construção de uma rede estratégica de infraestruturas de 

transportes e mobilidade, ambientais e de energia, indispensáveis à 

sustentabilidade, competitividade e conectividade do território. 

 
9 ACS, Visão estratégica, p. 68. 
10 ACS, Visão estratégica, p. 69. 
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• Reforçar a aposta nas qualificações da população a todos os níveis, para 

superar este défice crónico, acelerar a Transição Digital e apostar nas 

infraestruturas digitais em todos os sectores e na Administração Pública, 

incentivando novos modelos de trabalho e de produção que incorporem 

as tecnologias associadas à digitalização. 

• Investir no Estado Social, contribuindo para a criação de riqueza e de 

emprego e para que as pessoas em situação de pobreza e exclusão social 

possam viver com dignidade e participar activamente na sociedade. 

• Prosseguir com a reconversão industrial e preparar o tecido industrial para 

os desafios do futuro, garantindo a transição energética e a 

descarbonização, adoptando modelos de uma economia circular e 

apostando também nas cadeias curtas e nos recursos endógenos.  

• Promover a coesão do território por via de programas orientados para a 

preservação da biodiversidade, a valorização do capital natural e a 

transformação da paisagem, apostando numa floresta ordenada e 

resiliente e numa actividade agrícola adaptada ao território, preparada 

para enfrentar os efeitos das alterações climáticas e para cadeias curtas de 

distribuição e de consumo. 

• Desenvolver cidades mais verdes e promotoras de uma melhor vivência 

em comunidade, com apoio à habitação de longa duração e aposta na 

mobilidade urbana eléctrica e activa, com a construção de ciclovias e 

desenvolvimento de novas soluções de logística urbana. 

 

Já a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), 

por seu turno, em documento bem recente, de Agosto de 2020, aponta, entre outros, 

os seguintes desafios para o território sob sua jurisdição:11 

Ø Transformação das dinâmicas de I&D – inovação em melhorias efectivas 

de competitividade e de sustentação do emprego e rendimento; 

 
11 CCDRC, Visão estratégica para a Região Centro 2030 (documento de trabalho datado de 

13.08.2020), pp. 40-46.  
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Ø redução dos níveis de vulnerabilidade dos territórios mais interiores e da 

recuperação da sua imagem e resiliência como possíveis atractores de 

iniciativas, de jovens e de investimento; 

Ø promover a resiliência e atracção de pessoas e investimento aos territórios 

mais interiores; 

Ø coberturas sociais para as novas tipologias de problemas suscitados pelo 

declínio demográfico e pelas ameaças da digitalização e globalização; 

Ø capacidade de transformação do conhecimento e capacidade de 

investigação para a emergência climática e valorização da economia 

circular em capacidade alargada de geração de projectos para a região; 

Ø qualificações e competências. 

 

Importa, por outro lado, referir que o elenco de prioridades estratégicas da Região 

Centro, conforme enunciadas neste documento da CCDRC, cria fundadas expectativas a 

Leiria, o que sugere para a reflexão estratégica aqui apresentada um conjunto de acções 

específicas. 

Em boa verdade, grande parte das reflexões aqui feitas, das estratégias delineadas 

no presente documento, das propostas formuladas cabe integralmente no conjunto dos 

oito eixos pormenorizadamente descritos nesse plano estruturante da CCDRC. Seria 

redundante, por isso, estar a reproduzir aqui em pormenor todos esses eixos e as suas 

múltiplas linhas de acção. 

Justifica-se, porém, uma atenção especial a um deles, o eixo 4, pela sua 

formulação, pelos seus fundamentos, pelas linhas de acção que se propõe. É certo que 

não se aplica a Leiria, pelo menos por enquanto, a expressão “acentuado declínio 

demográfico”, não obstante os dados mais recentes e as previsões que deles resultam 

revelarem, sem margem para dúvidas, que também Leiria entrou no caminho da quebra 

demográfica; seja como for, algumas das linhas de acção vão além desse 

condicionalismo concreto. Transcreve-se, por isso, essa parte do documento em causa 

da CCDRC, sob a epígrafe 

Valorizar e densificar o sistema urbano regional  
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“Valorizar e densificar o sistema urbano regional segundo uma lógica de 

competitividade e de internacionalização da região e de sustentabilidade, 

racionalização, fixação e concentração de energias e recursos em contexto de 

acentuado declínio demográfico.” 

 

Para tanto, aponta esse documento as seguintes 

Principais linhas de intervenção 

ü Conceber e formatar programas de internacionalização e competitividade 

para as cidades do sistema urbano da região com integração das 

dimensões de internacionalização e competitividade (atracção e 

organização de eventos culturais e económicos, participação em redes de 

cooperação internacional e em projectos urbanos inovadores, estratégias 

urbanas para a atracção de serviços intensivos em conhecimento e de 

novos residentes qualificados); 

ü promover, em articulação com o eixo prioritário 5, a implementação de 

planos estratégicos exemplares de cidades circulares; 

ü apoiar projectos exemplares de recuperação de património histórico e 

habitacional com reutilização funcional de edifícios e espaços e modelos 

de gestão e ocupação dos mesmos em linha com os projectos de 

internacionalização e competitividade das cidades proponentes; 

ü apoiar projectos classificáveis como boas práticas a disseminar, em termos 

de partilha e cooperação de recursos, equipamentos e oferta cultural e de 

animação urbana entre diferentes cidades ou redes para esse efeito 

constituídas; 

ü apoiar projectos conjuntos de internacionalização de Cidades e 

Universidades e Institutos Politécnicos.12 

 

 

 
12 Ibidem, pp. 60-61. 
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Finalmente, que não no último lugar da escala, planear, prospectivar, definir 

rumos, gerir expectativas, tudo isso ganhou um significado especial no mundo de hoje 

e no contexto em que nos movemos. 

O futuro, que sempre foi incerto, por definição, como se diz no início destas linhas, 

tornou-se progressivamente cada vez mais enevoado. Afectados por uma crise que 

nunca desejámos, que nunca imaginámos e para a qual não estávamos preparados, 

somos forçados a improvisar respostas, não por falta de capacidade, mas, sobretudo, 

por falta de previsibilidade; se os problemas surgem inesperados, digamos que “de 

improviso”, as soluções não podem deixar de ser improvisadas. 

A História ensina-nos que o mundo viveu já muitas crises, algumas delas piores do 

que aquela que estamos a viver; mas, seja isso verdade ou não, os protagonistas da 

História do presente, ou seja, nós próprios, não tínhamos essa experiência e temos de a 

viver e gerir como ela se nos apresenta. 

Abateu-se sobre nós todos uma crise com dimensões, sociais, políticas, 

económicas, humanitárias, de alcance e contornos ainda não totalmente conhecidos 

e definidos. Temos de enfrentá-la com as armas do nosso desconhecimento, com uma 

cartografia de acções que não desenhámos nem somos capazes de desenhar com rigor, 

precisão e eficácia. 

Aos problemas que já conhecíamos e que antevíamos (se antever era possível) no 

nosso horizonte e que tinham a ver com alterações climáticas, aquecimento global, 

degradação ambiental, escassez de água e de outros recursos, radicalismos ideológicos, 

intolerância, conflitos armados à escala quase global, febre de supremacias políticas e 

militares, juntam-se, agora, novos problemas, resultantes desta estranha e inesperada 

pandemia cujo desfecho não somos capazes de prever, por nos faltar a capacidade de 

antever o horizonte de descoberta ou criação dos meios científicos que permitam 

atenuá-la, preveni-la e pôr-lhe fim. 

Vínhamos desenhando um mundo, com os instrumentos de que dispúnhamos, e 

eis-nos na contingência de planificar um outro, de mais estranha configuração, com 

instrumentos de que não dispomos. E, mesmo assim, com ou sem instrumentos de 

bordo, temos de planificar e agir. Navegação à vista, como se dizia da gente da 

marinhagem, que foi quem fez a História do país que somos. 
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E temos de agir em conjunto. Subjacente a tudo quanto se diz no presente 

documento está o princípio de que não é possível projectar em abstracto, ou por outra, 

não é possível projectar para a cidade – que somos todos nós – sem a participação 

daqueles que serão os usufrutuários de quanto se planifica. Assim, em última análise, 

tudo assenta na necessidade de procurar uma estratégia que, na definição de campos 

de acção e de formas de os trabalhar, olhando a comunidade de cidadãos que 

constituem a cidade, se organize não apenas em torno de um conjunto de projectos a 

desenvolver «para», como também – e sobretudo – se suporte mais em programas a 

realizar «com». 

Dito por outras palavras: nenhum projecto para a Cidade do Futuro poderá 

dispensar, como efeitos do COMPROMISSO, a garantia de uma forte COESÃO SOCIAL 

entre os seus membros, colocando os DIREITOS DE CIDADANIA e a RESPONSABILIDADE 

CIDADÃ, como pressuposto e limite da acção; a INCLUSÃO, como seu objectivo 

estruturante assente numa intencionalidade permanente de COESÃO SOCIAL; e a 

INTERACÇÃO dos sujeitos, como prática de vida comunitária, dando, assim, verdadeiro 

sentido à ideia original de Cidade. 

 

Forçoso se torna concluir ser desta amálgama de variáveis, nem sempre claras, 

raro coincidentes, não poucas vezes em conflito, que se faz uma reflexão, qualquer 

reflexão, que queira assumir-se como estratégica. Se é certo que uma reflexão 

estratégica (planeamento, se quiserem chamar-lhe) é sempre dominada pela incerteza, 

por ser incerta, indefinida e imprevisível essa coisa chamada futuro, esta é incerta por 

maioria de razão, em virtude de quanto fica dito. 

É, enfim, na consciência das limitações que daqui decorrem que se processa a 

reflexão das páginas que se seguem e o documento que delas resulta e a que houve a 

ousadia de chamar “estratégico”. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Leiria: a cidade na região 

 
 

Uma das grandes virtualidades do sistema português, o municipalismo, de larga 

tradição e incontestável sucesso, sob inúmeros pontos de vista, pode ser, também, um 

dos constrangimentos à concretização de grandes projectos de desenvolvimento. 

O municipalismo, de facto, com uma história bem antiga em Portugal, foi obreiro 

da construção de um país mais participativo, mais descentralizado, menos assimétrico, 

com o poder mais próximo das pessoas, e viu reforçada a sua importância e o seu 

protagonismo, de pleno direito, após a queda da ditadura e com a consolidação do 

poder local democrático. Tudo isso é uma inquestionável evidência. 

Quanto mais se afirma, porém, a riqueza e as potencialidades de cada parcela do 

território e se reivindica a sua legitimidade no acesso aos instrumentos de 

desenvolvimento, maior é o risco de se agigantarem as fronteiras que fazem a 

demarcação de cada uma delas em relação aos territórios confinantes (e a palavra justa 

deveria ser “unir” e nunca “separar”) e, em consequência, de se tornar concorrencial o 

que deveria ser complementar. 

O poder local democrático, de facto, legitimou – e bem e com resultados positivos 

irrefutáveis – as lideranças locais, especialmente ao nível municipal, mas, em resultado 

desse legítimo protagonismo, nem sempre tem facilitado outros patamares, 

nomeadamente os da cooperação entre vizinhos. 

 

Exemplo inequívoco disso é o que se tem passado, ao longo das últimas décadas, 

com as várias tentativas de mapas de reorganização do associativismo municipal e com 

vários modelos a serem ensaiados,  nomeadamente na região de Leiria, onde foram 
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diversas as experiências intermunicipais até se chegar à actual, consubstanciada na 

CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria. 

Sem pôr em causa, de forma alguma, a autonomia, a legitimidade dessa 

autonomia e a necessidade do seu reforço, importa sublinhar, sem ambiguidades, que 

os municípios directa ou indirectamente confinantes não são concorrentes, devem 

ser, isso sim, cooperantes. A lógica que deve estar subjacente ao diálogo que entre si 

não podem deixar de estabelecer, vizinhos que são, não pode ser nunca a lógica da 

competição, tem de ser a lógica da cooperação. 

Seria quase ocioso estar a enumerar as razões que suportam este ponto de vista. 

Citemos, apenas, as mais evidentes: 

ü A comunidade de interesses, resultante da incontornável partilha de 

território, por força das relações de vizinhança; 

ü a existência evidente de objectivos comuns; 

ü a partilha de recursos; 

ü a maior facilidade no acesso a meios de financiamento; 

ü a vantagem de uma estratégia assente na “economia de escala. 

 

Estes pressupostos são válidos para o conjunto da Comunidade Intermunicipal, 

mas são válidos, por maioria de razão, para os municípios confinantes, quais sejam, no 

caso de Leiria: Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, Pombal, em larga medida, 

e até mesmo, no distrito vizinho, Ourém. 

Veja-se, por exemplo, o que se passa no que respeita à malha urbana, onde o 

descontínuo entre Leiria e Marinha Grande ou entre Leiria e Batalha e, num ponto 

específico do território, Leiria e Ourém, quase se dissipou. 

 

Daí que não possa deixar de pensar-se Leiria sem ter em conta a complemen-

taridade dos territórios, o mesmo é dizer que não pode pensar-se Leiria sem ter os olhos 

postos na região. 

 

Em boa verdade, não é possível definir a identidade de Leiria sem envolver nessa 

definição, como sua componente imprescindível, a sua identidade regional, o que 
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implica incluir nela os territórios que lhe são contíguos e que, em muitos casos, acabam 

por estar incluídos no conceito mais abrangente do nome “Leiria”. Não é por acaso que 

o “Pinhal de Leiria” tem esse nome, apesar de ser pouco relevante a franja dele que se 

situa no município que lhe dá a designação. 

Ou seja, importa ter presente que Leiria não é apenas a cidade; é a cidade e a 

região e essa é a razão de ser da sua força. 

 

Nem sempre tem sido assim. Ao longo da história, não raro Leiria revelou uma 

visão centrípeta de si mesma, relativamente ao território, e pareceu mostrar dificuldade 

em relacionar-se com o exterior que lhe fica próximo. Não é o que se passa hoje em dia, 

e ainda bem, como se vê pelos esforços de cooperação existentes no âmbito da CIMRL; 

importa que tais esforços sejam sistemáticos, estratégicos e consequentes. E é 

indispensável que em tais esforços prevaleça o espírito de coesão, mas, ao mesmo 

tempo, por ser o município com maior peso demográfico e económico e por ter a sua 

centralidade confirmada pela História, é determinante que caiba a Leiria um papel 

especial de liderança regional. 

Nesse papel, Leiria, cidade e município, tem de saber assumir-se como a âncora 

de todo o território e, ao mesmo tempo, desempenhar a difícil missão de líder agregador 

de todo o espaço que o constitui. 

A existência de uma liderança regional, que, portanto, deve caber a Leiria, o 

mesmo é dizer a liderança de uma “cidade” de quase 300 mil habitantes, representa o 

passo mais importante, porventura decisivo, na afirmação de todo este território que 

constitui a “região de Leiria”. Estamos a falar, porém, de uma liderança que tem de ser 

natural e colectivamente assumida, como um facto que decorre da própria essência 

das coisas e da realidade tal qual ela se apresenta. 

 

O caminho feito nesse sentido e nesse rumo, mormente nos últimos meses, 

perante a ameaça da epidemia do Corona Vírus, é francamente positivo e um excelente 

augúrio. A CIMRL, em conjunto com o Instituto Politécnico de Leiria e a NERLEI – 

Associação Empresarial da Região de Leiria, criou, para responder à crise, um grupo de 
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trabalho multidisciplinar, multissectorial e largamente representativo da comunidade 

regional, que designou de Gabinete Económico e Social da Região de Leiria. 

O trabalho desse “gabinete de crise”, se assim podemos chamar-lhe, tem sido 

intenso e fortemente participado, com reuniões, debates, estudos, reflexões. Dele 

resultou, num espaço de tempo muito curto, um excelente documento com o título 

“Plano de Acção” e onde, depois de uma análise cuidada, séria e rigorosa da região, a 

vários níveis, se elenca um conjunto de medidas (53, na última versão conhecida), com 

vista a enfrentar a situação com que nos confrontamos. 

É de sublinhar a iniciativa e o espírito que lhe está subjacente, como é de sublinhar 

a elevadíssima qualidade do trabalho produzido em tão escasso tempo. 

Mas o que maior realce merece é o facto de ter sido possível unir a região em 

contexto tão adverso e desenhar um quadro de intervenções conjuntas que visam o 

desenvolvimento regional, a qualidade de vida dos cidadãos e o reforço da confiança 

nas empresas. Terá sido, talvez, a primeira vez que isso aconteceu, pelo menos com este 

alcance e esta dimensão; assim se comprova, se dúvidas houvesse, que qualquer 

planificação do futuro só tem a ganhar quando considerada a escala regional, sem 

prejuízo, claro, das especificidades de cada comunidade municipal em concreto. 

Esse “Plano de Acção” contém uma análise rigorosa da realidade à escala regional, 

especialmente no que toca às vertentes económica e social. Para ali se remete, pois, 

para um retrato dessa natureza. Desnecessário seria repetir aqui o que com tanto rigor 

ali é feito; além de que, por força da sua natureza, o presente documento apenas visa o 

município de Leiria e não lhe cabe, por isso, ultrapassar essas fronteiras. 

Já no tocante às medidas ali apontadas, parte das quais produz o seu alcance bem 

para além do quadro do actual cenário pandémico (e ainda bem), há algumas que, posto 

que pretendam considerar o espaço geográfico da região, são igualmente de grande 

significado no que toca a cada um dos seus municípios, neste caso o de Leiria. Nos casos 

em que isso é relevante, tais medidas serão referidas adiante, no presente documento 

estratégico, sempre com referência, como não poderia deixar de ser, ao “Plano de 

Acção” do Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, constituído no âmbito da 

CIMRL, do IPL e da NERLEI. 
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Em suma, não obstante a reflexão que neste “Documento Estratégico” se 

consubstancia seja um instrumento de trabalho destinado ao município de Leiria, cuja 

Câmara Municipal o solicitou, não pode deixar de reafirmar-se aqui a convicção de que 

grande parte das medidas estratégicas aqui concebidas para esse território ganharia em 

ser redimensionada e projectada a uma escala mais vasta, a dos municípios confinantes 

e, em muitos casos, a do conjunto dos municípios da região. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Identidade 

 
 

Leiria, cidade ou município, não é um território sem passado no seu cartão de 

identidade, não é um espaço sem história e sem memória. Quem olhar de relance 

facilmente afirmará que isso é uma evidência e que basta sentir a sombra tutelar do 

castelo para que o observador de tanto se aperceba sem dificuldade. É certo, sim, mas 

não é só disso que se trata, pois o passado, em Leiria, o passado na identidade de Leiria, 

é bem mais do que o que está inscrito ou escrito no castelo. 

A verdade é que Leiria possui um percurso no tempo que se enlaça com o percurso 

do país. Desde os primórdios da nacionalidade. Sem querer fazer aqui a síntese dessa 

viagem pela história, vale a pena apontar alguns marcos significativos: 

• Ainda antes da fundação da nacionalidade, já D. Afonso Henriques, no seu 

caminho de reconquista rumo a Sul, fez erguer o castelo, em 1135, 

baluarte para assegurar o avanço em direcção a Santarém, que viria a 

conquistar em 1147. 

• Em 1254, Leiria é a cidade escolhida para a realização das primeiras cortes 

com representação do povo. Já era, então, uma cidade multicultural, pois 

desde 1216 que se regista a presença de judeus no território. 

• Será em Leiria, depois, em 1290, que é assinada por D. Dinis a primeira 

carta conhecida de concessão de privilégios ao Estudo Geral, que viria a 

ser a Universidade de Coimbra, fundada nesse ano. 

• Foi este mesmo rei, aliás, que passava largas temporadas em Leiria, que 

fomentou arroteamentos e drenagens nos campos do Lis, fazendo deles o 
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que ainda hoje são, e que ordenou o plantio daquilo que veio a ser o Pinhal 

de Leiria. 

• Nos campos entre Leiria, Porto de Mós e Aljubarrota decorreram os 

principais episódios da Batalha de Aljubarrota, episódio fundamental na 

afirmação de Portugal e da sua independência. 

• Em 1411, é construído em Leiria um engenho de fabrico de papel, marco 

cultural e civilizacional de enorme importância, que terá muito a ver, 

depois, com o início da actividade tipográfica, por parte da família Orta, 

da qual resultou a impressão do Almanach Perpetuum, de Abraão Zacuto, 

peça de suma importância na história da tipografia em Portugal. 

• As cortes que discutiram a decisão sobre o futuro de Ceuta ocorreram em 

Leiria, em 1438. 

• O reformismo católico teve um momento significativo com a criação da 

diocese de Leiria, em 1545. 

• Entre 1808 e 1812, Leiria viveu alguns dos acontecimentos mais trágicos e 

dolorosos das invasões francesas, que deixaram profundas marcas na 

cidade. 

• E, porque Leiria é uma cidade e capital de um território de profunda 

identidade industrial, é importante sublinhar, por exemplo, três 

momentos de grande significado nesse domínio: 

ü A instalação no Pinhal de Leiria, sob patrocínio de D. João V, de um 

engenho mecânico, moído a energia eólica, para serração de madeiras 

(1723); 

ü a instalação, no termo de Leiria (Marinha Grande) da Fábrica de Vidros 

Guilherme Stephens (1769), em transformação da que fora a fábrica de 

John Beare; 

ü a construção da Fábrica de Cimentos Maceira-Lis (1923).13 

 
13 A elaboração desta lista contou com o inestimável contributo do Professor Saul António Gomes, 

a quem se agradece. 
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• A Leiria estão ligados, mais ou menos directamente, por período maior ou 

menor, importantes vultos da literatura portuguesa: 

ü D. Dinis, rei e poeta medieval; 

ü Francisco Rodrigues Lobo, nos séculos XVI/XVII, seguramente o maior 

poeta de Leiria e seu termo; 

ü Eça de Queirós, que foi administrador do concelho e que faz decorrer 

na cidade a acção de um dos seus grandes romances, O crime do Padre 

Amaro; 

ü Miguel Torga, que foi médico em Leiria; 

ü Afonso Lopes Vieira. 

 

Recuemos, porém, um pouco atrás, há pouco mais de cinquenta anos; a Leiria de 

1962 era ainda, se lícita é a imagem, “a cidade de Eça de Queirós” – uma pacata cidade 

de província, de vida simples. Hoje, é uma cidade de 200 mil pessoas, se pensarmos em 

Leiria, Marinha Grande, Batalha e um pouco de Ourém. 

Essa é uma mudança de escala, mas bem mais do que isso. Representa, acima de 

tudo, uma evolução desde o tempo em que a cidade e sua periferia eram marcadas, por 

assim dizer, por ideias cristalizadas. Hoje, pode afirmar-se, sem que isso possa 

considerar-se excesso indevido de autoestima, que estamos perante uma micro-área 

metropolitana. 

Todos os debates e reflexões sobre a identidade de Leiria (cidade e região, pois 

não devem separar-se) desembocam incontornavelmente na mesma conclusão: o 

melhor de Leiria são as pessoas e o tecido económico. 

As pessoas, pela sua capacidade de realização, pelo seu sentido acolhedor, pela 

incontestável adaptação aos tempos, suas mudanças e seus sinais; o tecido económico, 

pelo seu extraordinário dinamismo, pela sua capacidade de inovação e capacidade de 

risco e pela disponibilidade para novos desafios, pela sua resiliência, como se diz hoje, 

neste caso com justiça e com inteira propriedade. 

Justifica-se aqui um olhar, ainda que necessariamente breve, sobre alguns 

indicadores estatísticos que ajudam a definir a identidade de Leiria. Reflectir sobre o 

município, com efeito, implica olhar atentamente a sua realidade, nomeadamente em 
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aspectos essenciais, como a demografia e a actividade empresarial, a par de 

indicadores de natureza social. Muitos desses elementos estão presentes no “Relatório 

do Estado de Ordenamento do Território” – REOT (esta é a designação que será 

doravante utilizada), de elaboração ainda recente e de acesso público na página do 

município, onde podem ser consultados. Outros, muito relevantes pela sua actualidade 

e pertinência, figuram no Plano de Acção elaborado pelo Gabinete Económico e Social 

da Região de Leiria, já antes mencionado. De uns e outros é devedora esta reflexão, 

muito embora os últimos, do Plano de Acção do GESRL, se reportem ao todo da região 

que constitui a CIMRL e não apenas ao município de Leiria. 

No caso presente, parece especialmente relevante atender, em especial, a dois 

elementos: a demografia, por um lado, e, por outro, a economia, pela importância de 

que se revestem ambos na definição de uma estratégia para um município com a 

natureza de Leiria, a par de outros que fizeram a sua aparição nas duas últimas décadas 

no “protagonismo” local, e entre os quais se destaca a cultura. 

 

Demografia 

Leiria tem a população de uma cidade média em Portugal; e refira-se cidade, 

apesar de ser uma realidade que parte da população reside fora da malha urbana, 

porque é também inequívoco que a larguíssima maioria tem com essa mesma malha 

uma relação de grande proximidade. 

Depois de a população ter crescido muito sensivelmente até 2011, numa 

progressão regular, as estimativas indicam uma quebra nos anos recentes, mais ou 

menos na linha do declínio demográfico verificado no país; as estimativas após o censo 

de 2011 apontam nesse sentido. 

A população activa atinge os 60,5 %, o que a coloca abaixo dos 64,6 %, que é o que 

se verifica em Portugal. Esta desproporção, além disso, é mais visível no que respeita à 

comparação entre a população idosa (com mais de 65 anos) e a população jovem (com 

menos de 14 anos), a indiciar uma tendência clara no sentido da inversão da pirâmide 

demográfica. De facto, em 2011 havia 114 idosos para cada 100 jovens (esse foi o 

primeiro ano em que o número de idosos superou o dos jovens) e, em 2018, a estimativa 

subira já para 126 idosos para 100 jovens, um crescimento que, sem ser ainda 
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preocupante, não pode deixar de merecer atenção; em Portugal, esta relação era, em 

2011, de 126 idosos para 100 jovens, e, em 2018, a estimativa apontava para uma 

relação de 160 idosos para 100 jovens. 

Em suma, apesar de a inversão da pirâmide não ser tão acentuada quanto o que 

se verifica no país, o facto é que estamos perante uma realidade social que parece não 

revelar tendência para reverter-se nos anos mais próximos e, portanto, a que é 

necessário dar atenção particular.14 

 

Quadro demográfico 

 2011 2018 

 Leiria Portugal Leiria Portugal 

População residente 126.897 10.573.100 124.857 10.283.822 

População activa (%) 61,6 66,3 60,5 64,6 

Idosos (>65 anos - %) 25,6 18,5 28,3 21,7 

Idosos (>65) por 100 jovens (<14) 114 126 126 159 

 

Como se vê, a percentagem de idosos tem vindo a aumentar de ano para ano, seja 

face ao número global da população activa, seja por comparação com o número de 

jovens. É certo que a definição de “idoso”, nesta estatística, é a de “pessoas com mais 

de 65 anos”; isso vale por dizer, tendo em conta o aumento progressivo da esperança 

média de vida e o retrato da população nessa franja etária, que o “idoso” de 2018 não 

é propriamente o mesmo que era o “idoso” de vinte anos antes. Mesmo assim, não 

deixa de ser preocupante a situação, o suficiente para que os poderes públicos devam 

estar a ela bem atentos. 

Não menos relevante será a apreciação dos índices de natalidade e a sua 

comparação com os de mortalidade. Esses índices colocam Leiria, de uma forma geral, 

ao nível do país, principalmente no que toca à natalidade (8,5 nascimentos para 1.000 

habitantes em Leiria e 8,4 nascimentos para 1.000 habitantes no país). 

 
14 Observação importante: todos os dados dos quadros estatísticos aqui apresentados têm por 

fonte o cruzamento das informações do INE, da base PORDATA e da CCDRC. 
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Já na mortalidade, Leiria apresenta uma imagem mais positiva, de 9,8 

falecimentos por 1.000 habitantes, contra 10,9 falecimentos por 1.000 habitantes em 

Portugal. 

O resultado do conjunto, entretanto, mesmo nesta perspectiva mais favorável, 

não deixa de ser preocupante, já que estes números indicam um crescimento negativo 

da população, que é, no caso de Leiria, de —0,13, apesar de tudo menos grave do que 

sucede no caso do país, onde é de —0,25. Estamos, portanto, perante uma inversão 

clara da pirâmide etária. 

 

Quadro de natalidade e mortalidade 

 2019 

Leiria Portugal 

Taxa de natalidade 8,5 8,4 

Taxa de mortalidade 9,8 10,9 

Taxa de crescimento da população -0,13 -0,25 

 

Já no tocante à qualidade de vida dessa mesma população, um dado muito 

relevante e que não pode deixar de ser considerado no retrato é o que respeita ao seu 

poder de compra. Os dados estatísticos disponíveis permitem concluir que a taxa de 

poder de compra no município de Leiria supera visivelmente aquela que se verifica no 

todo nacional, tal como supera, de igual modo, aquela que se verifica no território da 

região de Leiria, isto é, no espaço geográfico que abrange o conjunto de municípios 

integrados na CIMRL. 

 

Quadro do poder de compra 

 2019 

Leiria Região de Leiria Portugal 

Poder de compra (comparação com o país) 103,4 92,2 100 
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Economia 

Um dos traços que melhor definem a identidade de Leiria, consensualmente 

reconhecido, seja pelos poderes constituídos, seja pelos estudos acerca da região 

realizados nas duas últimas décadas, seja pela própria voz corrente, aferida nas 

inúmeras conversas e entrevistas realizadas ao longo da elaboração do presente 

documento, e muitas foram, é a sua forte dinâmica empresarial. Quatro indicadores 

podem confirmá-lo, entre tantos outros que poderiam ser utilizados: o volume de 

negócios das empresas, a densidade do seu tecido empresarial (traduzida no número de 

empresas por quilómetro quadrado), a taxa de sobrevivência das novas empresas 

(verificada ao cabo de dois anos após o início de actividade) e, finalmente, a dimensão 

dos recursos humanos ao seu serviço. 

 

A análise desses dados prova que Leiria é, em todos os aspectos, um caso muito 

especial no todo nacional, o que vale por dizer que é inquestionavelmente uma cidade 

empreendedora: 

• Supera claramente os resultados verificados no país no que respeita ao 

volume médio de negócios; 

• possui uma densidade empresarial que mais do que duplica a que existe 

no todo nacional e que, além disso, triplica a da própria região de Leiria, 

considerado o território da CIMRL; 

• apresenta uma taxa de sobrevivência das empresas ao cabo de dois anos 

igualmente acima daquela que é a média nacional; 

• e, finalmente, não obstante ser um município caracterizado por pequenas, 

micro e médias empresas, apresenta uma média de recursos humanos, 

mesmo assim, ligeiramente superior à de Portugal. 
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Vejamos: 

Quadro de indicadores empresariais 

 2018 

Leiria Região de Leiria Portugal 

Volume de negócios (milhares de euros) 326,8 250,6 310,4 

Densidade empresarial (por km2) 29,8 9,4 13,9 

Taxa de sobrevivência ao fim de 2 anos 58,2 55,9 56,1 

Pessoal por empresa 3,3 2,8 3,2 

 

Há uma outra característica de Leiria que é consensualmente reconhecida, desde 

logo porque resulta de uma evidência que nunca pode deixar de ser considerada: a sua 

centralidade, a vários níveis. 

Desde logo, a centralidade geográfica, que torna a cidade e a região próximas de 

tudo: das grandes cidades, como Porto e Lisboa, com Coimbra mesmo ao lado; da praia 

e da montanha; do litoral e do interior; da natureza e das grandes metrópoles. 

Daí resultam vantagens que podem ser, ao mesmo tempo, desvantagens, já que a 

grande proximidade dos centros de decisão pode ser muito boa, porque facilita a 

acessibilidade a esses mesmos centros, ou má, porque cria uma identidade de periferia, 

com perda de peso político e social. 

Seja por que motivo for, a sensação que existe é de que Leiria nunca conseguiu 

concretizar a sua centralidade e dela tirar proveito e vantagem, fosse por falta de 

vontade, fosse por falta de estratégia, ou fosse simplesmente por não ter feito disso um 

desígnio. É como se tivesse dificuldade em encontrar o seu lugar no contexto territorial 

em que se insere. 

 

Esta é, portanto, uma questão fulcral: o tempo próximo tem de ser alavancado 

na centralidade. 

 

Mas esta é, também, uma cidade pequena e, talvez por isso, com dificuldades na 

descoberta da sua identidade; uma cidade quase sem identidade, dir-se-ia, ou ainda 

em busca de identidade. Essa será, de resto, uma das características em Portugal da 
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identidade urbana do litoral, que parece paradoxalmente definir-se por não ter 

identidade. 

Talvez seja por isso que é um tanto difícil definir Leiria perante pessoas que não 

são de Leiria. Fica claramente a sensação de que se trata de uma cidade de que se ouve 

falar, mas que, não obstante isso, pouca gente conhece. 

A falta de notoriedade, aliás, era já um dos condicionalismos negativos apontados 

a Leiria no relatório elaborado pela consultora Roland Berger a pedido da NERLEI, no já 

distante ano de 1996. As circunstâncias, importa reconhecê-lo, mudaram bastante; não 

mudaram, no entanto, o suficiente, e esse continua a ser um problema, por assim dizer, 

crónico. 

O facto de se ter tornado um lugar comum afirmar que Leiria é um anão em termos 

políticos, não obstante o manifesto exagero da expressão, a raiar a caricatura, deve fazer 

reflectir e levar a indagar as razões dessa afirmação. 

 

Um exemplo actual e pertinente deste quase alheamento em relação a Leiria e 

deste desconhecimento da identidade do município e da sua área envolvente é, desde 

logo, o texto da Visão estratégica de Costa Silva, já atrás mencionada. Aí se referem, nas 

páginas 111 a 113, “cidades de média e pequena dimensão e áreas adjacentes, as suas 

valências e cadeias de valor”. É significativa a ausência de qualquer menção a Leiria 

(como também à sua região). Ignora-se, por exemplo, no plano da agroeconomia, o peso 

do Vale do Lis, que não tem ali qualquer referência, como se ignora, entre as águas 

termais, Monte Real; citam-se outras, porventura de menor tradição, menor dimensão 

e inferiores potencialidades, mas as de Monte Real não são citadas. Apontar essa 

lacuna, por ter dela consciência, e contrariar os motivos que lhe subjazem tem de ser 

um dos objectivos para a próxima década. 

Porque, de facto, Leiria vive um outro estranho paradoxo: parece ter consciência 

dessa falta de notoriedade, mas vive como se a não tivesse, tanto mais que, na opinião 

de muitas pessoas, enferma, se assim pode dizer-se, de um certo excesso de 

autodeslumbramento. O que, em boa verdade, não deixa de ser um fenómeno mais ou 

menos corrente e natural: a pequenez (e não é, de facto, uma cidade grande, será, antes, 

uma cidade média, à escala portuguesa) leva ao individualismo e este, como 
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consequência natural, a um certo egoísmo. Não quer dizer que não seja justificada essa 

autoestima; mas a notoriedade e/ou o respeito por parte dos outros não é uma questão 

de direito ou de justiça, é algo que se alcança à custa de porfia. E talvez seja necessária, 

em Leiria, uma aposta mais forte na definição da identidade, para que ela seja 

reconhecida. 

 

Sociedade 

Num domínio diferente, o domínio social, um dos traços que as pessoas 

apresentam na definição de Leiria é o facto de possuir uma elite relativamente reduzida; 

sente-se isso, dizem, porque “os actores são sempre os mesmos”, estabelecidos no 

espaço com uma lógica assente numa espécie de direito consuetudinário. 

Esta é, todavia, uma característica que tende a alterar-se, muito em consequência 

do regresso dos “estrangeirados”, que está a mudar o rosto social e cultural e, portanto, 

o ambiente geral da cidade. Dito de uma outra forma – e com pertinência – a cidade 

“provinciana” do terceiro quartel do século passado (e um pouco além dele) tem vindo 

a tornar-se cosmopolita. Ter em conta essa mudança operada na fisionomia social do 

concelho (porque não é apenas na malha urbana que isso se verifica) é determinante na 

concepção de uma estratégia de futuro. 

 

Não pode ter-se uma séria e real ambição quanto ao futuro, se não se 

introduzirem mudanças em relação ao passado, em especial se esse passado não é 

coincidente com a ambição que se deseja. Fazer, por isso, um retrato cuidadoso do 

passado é determinante para traçar um rumo certo para o futuro. É por isso que estas 

linhas, aqui e ali, podem ser razoavelmente críticas. 

Foi também por isso que se ouviram pessoas – muitas pessoas – a dizer, por 

exemplo, que Leiria foi sempre prejudicada pela sua atitude de uma quase recusa 

sistemática a ter uma marca distintiva, uma marca identitária. Ou a dizer, também, que 

é uma cidade que reage, raramente uma cidade que age. Ou, ainda, que Leiria tem um 

percurso feito ao sabor das correntes, ao sabor dos construtores (por exemplo), ao 

sabor das forças dos mercados, ao sabor dos tempos, pouco ao sabor de uma vontade 
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esclarecida e fiel às pessoas; ou, finalmente, que Leiria foi durante muito tempo o 

resultado da opção de não querer escolher, da opção de não optar. 

Tudo isto se ouviu durante a elaboração do presente documento. E, mais do que 

ouvir tudo isto, é necessário saber compreender o que foi ouvido, assim como o alcance 

de tais palavras e a razão que lhes subjaz, para poder desenhar com serenidade e com 

rigor e bom senso, mas também com arrojo e ambição, os traços de um rumo para o 

futuro que se avizinha. 

 

Leiria do presente, com o olhar no futuro 

Mas está errado quem apressadamente pensar que este é um retrato negativo do 

município, a condicionar tudo o resto. Não é. É tão-somente uma parte do retrato, 

porventura próxima do real, mas uma visão datada, como se referiu; é, importa dizê-lo 

uma vez mais, a visão de uma Leiria antes das últimas décadas. A realidade, hoje, é bem 

diferente e representa o resultado de uma evolução que não pode deixar de reconhecer-

se e, acima de tudo, que não pode deixar de ser reforçada e continuada. 

A cidade que entra agora na terceira década do presente século (e centremo-nos, 

por breves momentos, apenas na cidade) possui, de alguma forma – e se lícito é dizê-lo 

com alguma ligeireza –, a quantidade certa de tudo: 

• não é muito grande; 

• não é muito pequena; 

• não possui pessoas a mais; 

• não possui pessoas a menos. 

 

Nela é visível uma mudança recente e que se traduz em palavras sucintas, mas 

expressivas: 

• a convivialidade aumentou muito; 

• diálogo: as pessoas falam mais umas com as outras; 

• diálogo: o mesmo sucede com as instituições; 

• a geração dos 16 aos 30 anos, cada vez mais ligada às artes criativas, 

transformou o ambiente da malha urbana e da periferia. 
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É, por outro lado, e esse é um traço característico que vem já de longe e que 

sempre constitui marca identitária, uma cidade (um município, neste caso, e também 

uma região) que se habituou e nos habituou à autossuficiência. O concelho e a região 

manifestamente não apreciam depender 

• dos outros; 

• de grandes projectos; 

• de tutelas; 

• de financiamentos. 

 

Esses são elementos constitutivos da identidade de um município onde prevalece 

o empreendedorismo, com as suas vantagens e as suas desvantagens; como atrás se 

diz, é desta natureza que provém a sua riqueza, ainda que nela nem tudo seja perfeito. 

O empreendedorismo tem no individualismo o seu reverso. O que não é 

necessariamente um problema sério – além de a outra face da mesma moeda, não deixa 

de ser um elemento susceptível de correcção (e isso está já a acontecer). 

 

Mas, se longo é o percurso feito, não o será menos o caminho por fazer. A cidade 

rural de meados do século passado (a tal que ainda estava próxima da de Eça de Queirós) 

não perdeu por completo os traços dessa ruralidade; e é discutível, por muito que em 

contrário se sustente, que deva perdê-los. Cidade intermédia que é, com a sua malha 

urbana e a sua periferia dela distinta, talvez seja essa a identidade que deve manter, 

agregando ambas as dimensões, que são a sua raiz, de uma forma solidária. 

 

Tudo ponderado, há uma síntese, falível como todas as sínteses, que é possível 

fazer: Leiria é um edifício 

• culturalmente rico 

• socialmente equilibrado 

• economicamente desenvolvido 
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Tudo quanto acaba de dizer-se tem de ser considerado num documento de 

natureza estratégica, como se pretende que este seja. Os documentos estruturantes do 

município, onde se destacam o PDM e o REOT, assentam, aliás, em três eixos, o quais 

são tidos em conta, todos eles, na actual reflexão e no presente documento: 

Ø Eixo 1 – Leiria, centro geoestratégico de Portugal; 

Ø Eixo 2 – Leiria, município aberto; 

Ø Eixo 3 – Leiria da história e do futuro. 

Estes eixos desdobram-se em medidas, mais de centena e meia, a maioria das 

quais não suscita qualquer reserva a quem elaborou a reflexão que nestas páginas se 

apresenta; mais, até, algumas dessas medidas merecem aqui, não apenas concordância, 

como, em alguns casos, inequívoca adesão. Um número restrito, pela sua importância, 

pelo seu carácter estratégico à distância da década, como aqui pretende definir-se, pela 

sua dimensão, será aqui replasmado, com a devida vénia a tais documentos. Não se 

espera, de resto, que este documento fizesse “tábua rasa” de quantos contributos desta 

natureza se foram somando ao longo dos últimos anos. Ao invés, essas ideias são aqui 

retomadas, em alguns casos reforçadas, em outros eventualmente reconfiguradas. 

Outras não são referidas; tal omissão pode ficar a dever-se à sua natureza, à 

proximidade da sua concretização ou a factores de outra índole, que não a 

discordâncias, ainda que pontuais. 

 

Há, depois, outros desafios que se apresentam a Leiria (como a qualquer cidade, 

no fim de contas) e que têm a ver com a nova visão do mundo, a nova concepção da 

cidade, as novas ameaças globais que enfrentamos, a consciência cívica de que todos 

temos uma palavra a dizer na defesa do planeta e que temos de começar por assumi-la 

na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade; tudo isso passa por outros aspectos, além 

dos referidos, que, todos eles, serão aqui tidos em conta, em maior ou menor grau: 

 

• mobilidade integrada para todos, facilitando o acesso das pessoas ao 

trabalho e às oportunidades; 

• electrificação da mobilidade, reduzindo as emissões de carbono e 

melhorando a qualidade do ar; 
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• edificações carbono-zero e a geração distribuída de energia, 

transformando os prédios de consumidores em fontes de energia limpa; 

• planos de desenvolvimento metropolitano voltados para o crescimento e 

aculturamento, sempre com baixo carbono; 

• resiliência urbana e gestão adequada da água, mitigando o risco e 

tornando comunidades mais resilientes às mudanças climáticas.  

• fazer da cidade uma smart city, sustentável e com carbono zero, 

porventura capaz de integrar a rede de 100 cidades europeias que se 

comprometam com a neutralidade carbónica até 2030. 

 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Urbanismo e ordenamento do território 

 
 

Parte considerável dos desígnios e dos eixos estratégicos que se multiplicam por 

documentos de planeamento e por programas, seja a nível nacional, seja a nível regional 

ou local, tem a ver com as cidades, no sentido mais amplo da palavra. Cidade, de facto, 

é o lugar que habitamos, aquele onde se processa o nosso viver comunitário, ou ainda 

o que é o cenário e o contexto do nosso quotidiano. Cidade, neste sentido, não é 

somente o espaço urbano; cidade é o espaço do nosso viver em comunidade. Nessa 

designação se incluem as malhas urbanas, sim, mas também as suas periferias e até 

mesmo aquilo a que chamamos aldeias e que com a malha urbana mantém uma rede 

capilar de interacção em vários domínios e que com ela cruza um movimento pendular 

contínuo. 

Promover o bem-estar nas cidades, fazendo delas sustentáveis, limpas, 

acolhedoras, amigas do ambiente e, portanto, amigas dos cidadãos, é objectivo central 

da maior parte dos programas de desenvolvimento. Esse desígnio é particularmente 

válido no momento presente, em que a cidade, seja ela centro urbano ou periferias dele, 

se tornou, além disso, espaço de confinamentos, território de solidões, atmosfera de 

vida por muitas mais horas do que estavam acostumados os que nelas são residentes. 

Por assim ser, a política das cidades, assim genericamente consideradas, está no 

topo da hierarquia de prioridades e concentra parte considerável dos recursos 

financeiros. 

No caso de Leiria, em particular, falar de uma política para a cidade significa 

reflectir sobre a malha urbana, pensar o ordenamento do território, planificar a sua 
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sustentabilidade do ponto de vista energético, projectar um novo diálogo entre o centro 

do município, que é, em si mesmo, a cidade de Leiria, e as suas periferias, no plural, que 

múltiplas são, pois nelas se inclui a periferia próxima do centro urbano, as freguesias de 

Leiria, mas também as freguesias mais distantes e que não podem ser dissociadas desse 

espírito de coesão territorial. 

Nem sempre assim tem acontecido. Leiria ainda é, de forma claramente excessiva, 

a cidade, agora em sentido estrito, e muito pouco o que fica de fora dela, mais perto ou 

mais longe, as freguesias não urbanas. Essa via apresenta claros riscos: quebra de 

solidariedade local (ao nível do município) e de coesão, aumento do investimento na 

cidade, com a consequente concentração excessiva de população na malha urbana e 

sua periferia próxima, diminuição da qualidade de vida, num lado por excesso de 

pessoas, no outro por desertificação e tendência para o desordenamento e para as 

assimetrias, entre outros. 

É necessário reverter esse rumo e combater a dicotomia entre urbano e rural, 

aproximando os níveis de qualidade de vida de ambas as opções; para isso, devem criar-

se estruturas que aproximem a cidade do “interior” e desenvolver-se nas freguesias 

iniciativas em todas as áreas, não as limitando ao espaço urbano. 

Leiria não é um município de grande dimensão – qualquer das suas freguesias fica 

a uma distância razoavelmente curta da sede do concelho; essa circunstância tem 

proporcionado um feixe de relações e uma interacção enriquecedora entre o centro e a 

periferia, o mesmo é dizer, entre o espaço mais citadino e o território mais marcado 

pela ruralidade. Nem todos os municípios com a natureza de Leiria possuem um vai-e-

vem tão contínuo, tão persistente e dialogante entre a cidade e as freguesias, como aqui 

costuma dizer-se. Mas não basta; é necessário ir mais longe e traduzir esse feixe de 

relações, como acima se lhe chamou, em verdadeiro intercâmbio num e no outro 

sentido, em osmose, se é que disso pode falar-se. 

Em suma, é preciso, numa breve mas clara expressão, fazer acontecer fora da 

cidade o que na cidade acontece, porque Leiria – município é pertença de todos e essa 

pertença não comporta exclusões, muito menos geográficas. 
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Mas olhemos, antes de mais, o centro do município, a que chamamos, em sentido 

mais estrito, a cidade. 

 

Como atrás se disse, Leiria manteve-se, durante muitas décadas, fiel ao seu retrato 

de cidade provinciana. Assim foi, pelo menos até meados do século passado, talvez, 

mesmo, um pouco mais tarde. Os problemas, do ponto de vista da organização do 

espaço urbano, começaram a surgir e a densificar-se depois disso. 

À medida que Leiria assumia uma identidade urbana, com pretensões a espaço 

mais aberto ao exterior e mais cosmopolita, o centro histórico, por exemplo, dava sinais 

de ter sido deixado sem estratégia, quase ao abandono. E assim prosseguiu. 

A cidade passou a ser planeada pelos especuladores imobiliários e fundiários, a 

crescer ao ritmo de interesses privados que nem sempre (raras vezes, afinal) coincidiam 

com os interesses públicos. Ora, ser planeada pela especulação, seja ela qual for, é o 

mesmo que não possuir qualquer tipo de planeamento. E assim se foram passando os 

anos, as décadas. 

O “desordenamento urbano” de que muitos se queixam – e que é real, valha a 

verdade – tem a sua raiz nesse percurso errático, ao sabor de outras vontades que não 

da vontade concertada do interesse e do bem-estar colectivos. 

 

Não é assim que deve ser. O poder público tem que antecipar-se aos privados na 

acção sobre o território. Tem de agir e não de reagir. Os projectos de natureza privada, 

cuja legitimidade não está em causa, é que têm de ajustar-se aos desígnios do interesse 

público, devidamente estruturados, e não o contrário. 

O desequilíbrio entre uma coisa e outra ou, se se preferir, a inversão de valores 

que decorre de uma hierarquia subvertida, tem de ser corrigida, de uma vez por todas, 

na próxima década. A nova cidade, composta por novas gerações, novas na idade e 

novas na condição de leirienses, requer e merece mais. 

No domínio da organização urbana, há rumos que devem ser prosseguidos de 

forma sustentada e consequente. 
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Os bairros 

Se a cidade parece ter evoluído como um todo aparentemente sem nexo e 

desconjuntado, força é que para ele se busque organização e coerência. Uma forma com 

muitas potencialidades seria organizar a cidade em bairros, com uma identidade 

própria, na qual as pessoas (os moradores) gostariam de rever-se, que tivesse os seus 

espaços de convivialidade; uma solução interessante será um espaço verde em cada 

bairro. 

Este não é um caminho fácil em Leiria. Falta identidade e sentido de comunidade 

e, digamos, a cumplicidade dos cidadãos com o território que é a base dessa 

organização. Mas, mesmo sem chegarmos ao ideal de uma cidade policêntrica, com 

diversos centros distribuídos, onde qualquer cidadão possa aceder aos serviços básicos 

(trabalho, estudo, comércio, etc.) em poucos minutos a pé ou de bicicleta, este seria um 

conceito e uma organização muito interessantes, com consequências bastante positivas 

a nível económico, social e ambiental. 

Pensemos, por exemplo, na área da Avenida Marquês de Pombal; podia 

facilmente ser um desses bairros. De facto, não o é, mas o certo é que quase funciona 

como se o fosse, nas suas relações de vizinhança, na proximidade entre as pessoas, na 

consciência adquirida de espaços comuns. E, nesse sentido, não obstante não tenha tido 

nunca a identidade de bairro, tornou-se um dos locais mais apetecíveis e de maior 

qualidade da malha urbana. 

A Nova Leiria possui já uma configuração dessa natureza, tanto mais que se 

formou a partir de projectos de conjunto e com coerência; mas falta-lhe a vertente social 

para que a identidade de bairro possa ser sentida e assumida. Muitos outros poderiam 

(deveriam) ser referidos, num percurso que tem condições para dar uma nova 

fisionomia à malha social urbana e também à sua estrutura física. 

Entre os bairros assim constituídos serão desenvolvidos polos de ligação; o 

recente projecto de Almuinha Grande tem essa função e é um modelo a replicar; um 

outro é o recentemente anunciado parque de ligação entre Parceiros e a cidade, nas 

zonas de Santa Clara e Porto Moniz. 
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A zona histórica 

Atenção especial merece a zona histórica, quer pela sua natureza e características, 

quer pela imagem que dela transparece hoje em dia e que lhe dá a aparência de uma 

zona deserta e a tender para um semi-abandono. 

Pela sua especificidade a zona histórica justifica que possa ser criada uma 

estrutura de missão que sobre ela reflicta e pondere soluções adequadas, consistentes 

e de longo prazo. 

O primeiro passo será estudar caso a caso, ou antes, casa a casa, indagar a quem 

pertence, compreender os motivos por que estão devolutas, se for esse o caso, e 

identificar cada problema individual, ponderar soluções. 

Solução interessante é aquela que foi já adoptada em outras cidades europeias 

com centro histórico; o modelo seguido na cidade medieval de Poitiers, em França, no 

terceiro quartel do século passado, provou-se ter inegáveis potencialidades: a autarquia 

decide adquirir casas devolutas situadas no centro histórico e cede-as, por aluguer, a 

jovens quadros (médicos, advogados, arquitectos, entre muitos outros), para que as 

habitem. 

A questão é pertinente, tanto mais que é hoje inequívoco que o problema da 

habitação é um dos mais sensíveis na cidade de Leiria – habitação para jovens quadros 

e habitação para estudantes. Contribuir para a solução desse problema é aumentar a 

capacidade de atracção e fixação de novos talentos. 

Seja no centro histórico, seja fora dele, é inquestionável que a solução do 

problema da habitação é determinante no que respeita ao modo de “desenhar” o 

futuro. Nesse aspecto, porém, há que ter em conta, já que é de novos quadros que se 

fala, que as pessoas, em particular as novas gerações, estão a alterar a sua forma e o 

seu conceito de “morar” e de “trabalhar”: cada vez mais a casa é também espaço de 

trabalho; e isso exige uma atenção especial e uma reconfiguração das lógicas de 

planeamento urbano. 

Por assim ser, justifica-se um plano de acção concreto, não limitado, de resto, ao 

centro histórico e que pode passar, como acaba de sugerir-se, pela criação de bolsas de 

alojamento para jovens casais, segundo um modelo e com critérios e regras a definir 

em pormenor. 
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O comércio 

O aparecimento dos novos modelos de comércio, em especial o que se traduziu 

na sua concentração em grandes espaços, usualmente designados “centros comerciais”, 

e bem assim o crescimento dos sistemas de franchising, ditaram inegáveis 

transformações na fisionomia de Leiria, à semelhança do que sucedeu em muitas outras 

cidades. Essa fisionomia tinha como marca identitária o comércio tradicional, o qual tem 

vindo a definhar progressivamente, assim aumentando a desertificação dos centros 

históricos. 

Urge contrariar esse rumo. 

Uma das formas de o fazer será transformar as cidades (esta em concreto) numa 

espécie de grande centro comercial a céu aberto, no eixo centro histórico — Avenida 

Heróis de Angola, acolhedor e atractivo: 

• Lojas de bandeira modernas, em convívio natural com o comércio 

tradicional; 

• equilíbrio entre o sistema multilojas e o sistema multimarcas. 

Neste processo, não cabe à Câmara Municipal o papel de actor, muito menos de 

protagonista, mas sim o de dinamização e gestão. 

 

Uma cidade verde e energeticamente sustentável 

Perante a consciência acima expressa de que a cidade cresceu de forma 

demasiado súbita e desordenada, o que, por via de regra, significa sem beleza nem 

submissão a critérios de ordem estética, a reacção instintiva tende, normalmente, a ser 

do mesmo tipo – igualmente súbita e improvisada. Não pode ser assim; operações de 

embelezamento pontual não são consequentes nem sustentáveis nem amigas do 

cidadão e da qualidade de vida. 

Deve ser feito um esforço de alinhamento com as políticas europeias amigas do 

ambiente, de modo concertado, coerente e planificado a grande distância e fazer das 

cidades – desta cidade – espaços acolhedores e de convivialidade. Para tanto existem 

disponíveis linhas de financiamento: 
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• Aumentar exponencialmente o verde, como marca uniforme em toda a 

área construída, e fazer do centro um lugar confortável; 

• recolocar verde nos passeios, replantando árvores (o que, além do mais, 

oculta os problemas de construção); 

• levar a filosofia do pólis para o centro e ramificá-lo; integrar nele as novas 

zonas verdes (Quinta da Portela, por exemplo); 

• desenvolver estruturas de apoio a peões nos percursos urbanos, por 

forma a fazer deles espaços de convivialidade (bancos, por exemplo); 

• aumentar os percursos pedonais, não só como espaço de circulação, mas 

com enquadramento que faça deles espaço de fruição. 

 

Uma cidade inclusiva e com a preocupação das acessibilidades 

Na sequência do retrato feito acima e de que resulta a imagem de uma cidade que 

cresceu abruptamente e ao sabor de interesses pouco coincidentes com o interesse 

colectivo, a malha urbana evoluiu sem a preocupação das acessibilidades. 

Com o andar dos tempos, sentiu-se pontualmente o despontar desse tipo de 

cuidado, mas a verdade é que a cidade está ainda longe de ser um lugar inclusivo e 

concebido a pensar no cidadão portador de deficiência. 

Esse é um rumo que tem de ser invertido, idealmente até meio da década, em 

2025. 

 

Edifícios públicos 

Muitos são os edifícios públicos em Leiria, grande parte deles a exibirem as 

consequências da sua idade. Têm de ser renovados, no sentido de os tornar 

sustentáveis, descarbonizados e energeticamente mais eficientes. 

Neste caso, trata-se de um rumo inserido na Estratégia de Longo Prazo para a 

Renovação de Edifícios, inserida nos novos programas concebidos para o horizonte 

2030. 
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O Castelo 

Merece atenção especial o castelo; não na sua qualidade de monumento, que será 

considerada no lugar próprio, quando se tratar do património, mas no que respeita ao 

seu lugar e ao seu diálogo com o demais espaço urbano. Muitas vezes fica a sensação 

de que o castelo é um corpo estranho na cidade, que esta está de costas para ele e dele 

não sabe tirar partido. 

A pergunta tem séculos e permanece sem resposta: deve tudo surgir a partir dele, 

o mesmo é dizer deve o castelo ter um lugar central? A resposta só pode ser 

inequivocamente afirmativa. 

 

Leiria e a periferia 

Mas Leiria, como se diz atrás, a propósito da sua identidade, não é só cidade; 

precisa de campo e de periferia. 

Existem, no entanto, barreiras várias entre a periferia e a cidade; a primeira delas, 

que separa a malha urbana da periferia mais próxima, são os eixos viários de grande 

porte, o IC2 antes de mais, todos eles, no seu conjunto, muralha feia e intransponível. 

Num tempo em que a aposta deve ser o ambiente limpo e a descarbonização, não é 

aceitável que seja praticamente impossível, ou pelo menos fortemente inseguro chegar 

da periferia próxima ao centro a pé ou de bicicleta. 

A solução, algumas vezes tentada, não pode ser uma passagem, tem, antes, de ser 

um contínuo. Algumas medidas têm de ser tomadas a curto e médio prazo: 

• Uma circular verde como instrumento urbanístico; 

• replicar exemplos como o Jardim de Almuinha; 

• amenizar a catástrofe urbanística que são as entradas em Leiria, seja 

motivada por obstáculos de ordem física, seja por obstáculos de ordem 

estética (o excesso de armazéns que constituem desagradável cartão de 

boas vindas para quem entra na cidade). 
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Outros centros urbanos 

Parece estranha esta designação, mas ela é deliberada. Existe a errada convicção 

de que somente as sedes dos municípios, por via de regra, são centros urbanos, atenta, 

além do mais, a sua escala. Esta é uma noção errada, injusta e segregadora. No concelho 

de Leiria existem vários outros centros urbanos, apesar de em pequena escala, e que 

como tal devem ser considerados. 

Acresce, por outro lado – e isso não é despiciendo – que há instrumentos 

financeiros para projectos de requalificação desses territórios, designados justamente, 

em tais instrumentos, de ARUs – Áreas de Reabilitação Urbana. Essa requalificação 

pode passar, entre outros aspectos, por: 

Ø Renovação do edificado, em especial no que toca a eventuais edifícios 

públicos (escolas, centros de saúde, etc.); 

Ø reconversão da rede viária, dando-lhe a feição de vias de natureza urbana; 

Ø criação de espaços acolhedores e de convivialidade. 

No concelho de Leiria, justificam intervenção dessa natureza, com os fundos 

estruturais disponíveis, repita-se, todas as sedes de freguesia, por exemplo, num 

processo que pode começar por aquelas cuja natureza de centro urbano é mais 

evidente, para depois se ir progressivamente estendendo às demais: 

ü Marrazes 

ü Maceira 

ü Cortes (onde esse processo já foi em parte desenvolvido); 

ü Monte Real; 

ü Caranguejeira; 

ü Boavista. 

 

Questões pontuais 

Forças de segurança 

Ambas as forças de segurança, PSP e GNR, ocupam desnecessariamente locais 

pouco adequados e que servem mal as respectivas missões. Pouco adequados porque, 

no caso da GNR, o Convento de Santo Estêvão não reúne as condições mínimas e não as 
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dignifica, e, no caso da PSP, as instalações estão totalmente descontextualizadas, em 

pleno castelo, prejudicando, portanto, a dimensão patrimonial do espaço; mas, 

sobretudo, servem mal as respectivas funções, em ambos os casos, no que toca à 

segurança, estrangulada como está a sua saída, o que as deixa, por assim dizer, 

facilmente “sitiadas”. 

A deslocalização de uma e outra é urgente. 

 

No caso da PSP, a deslocalização que chegou a ser encarada pelo Governo, para 

terrenos anexos ao Estabelecimento Prisional Regional de Leiria, seria uma excelente 

solução; uma outra pode ser o complexo de edifícios em São Romão, todos eles pertença 

da autarquia, onde funcionou a Universidade Católica e também o ISLA. A área tem a 

dimensão adequada e o acesso é fácil. Fica um pouco mais afastado do centro, mas esse 

inconveniente pode ser superado, com vantagem, através da instalação de uma 

esquadra de proximidade no interior da cidade. Isso obrigará à deslocação de um 

conjunto de serviços instalados nesses edifícios, problema, decerto, de mais fácil 

solução. 

Quanto à GNR, tem-se falado de uma utilização dos terrenos onde foi a JAE, depois 

IEP e agora IP, solução que responde bem às necessidades desta força de segurança e 

às suas características, menos vocacionada para a intervenção na cidade. 

A deslocação de uma delas para uma parte dos terrenos do RAL, aparentemente 

subaproveitado, seria igualmente uma boa solução. 

A ambos os edifícios, o Convento de Santo Estêvão e o edifício que alberga a PSP, 

devem ser dados destinos compatíveis com a sua natureza; o primeiro pode ser 

dedicado às artes (Leiria precisa de uma Casa das Artes) ou a um hotel de charme, o 

segundo deveria ser idealmente uma pousada, o que respeita o seu enquadramento 

nobre e claramente o valoriza nesse mesmo enquadramento. Seja como for, consumada 

a deslocalização de ambas as forças de segurança, não será difícil dar um destino digno 

aos espaços por elas agora ocupados. 
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Os terrenos da Prisão Escola 

Deve ser feito um estudo estratégico e de conjunto para os terrenos da Prisão 

Escola, que devem ser configurados como um novo espaço, de plena integração na 

cidade, com múltiplas valências; entre outras ocupações podem servir, mediante 

projecto devidamente pensado, para fazer a ligação entre os dois campi do IPLeiria e, 

dessa forma, fazer a sua incorporação no espaço urbano; no entanto, atenta a dimensão 

de toda a área em causa, não deve limitar-se a esse tipo de ocupação, antes devem 

contemplar-se outras soluções, sem esquecer a necessidade de mais verde, de que 

Leiria é bem carenciada. 

Falar nesses terrenos implica, pela proximidade e quase contiguidade, falar na Rua 

Dr. João Soares, actual via de ligação da cidade administrativa à cidade universitária. 

Urge pensar para ela um programa específico do ponto de vista da mobilidade. 

 

O topo Norte do estádio 

Já está em curso a transformação do topo Norte do estádio, destinado a acolher o 

resultado da fusão da Incubadora D. Dinis e da startup. É um processo que deve ser 

prosseguido, se possível com mais longo alcance: fazer do topo Norte uma área de 

formação empresarial em contexto de empresa, associado a um Centro Empresarial 

de Base Tecnológica. Em ambos os casos, este é um lugar que tem de ficar dedicado por 

inteiro ao serviço da inovação. 

 

Outras intervenções 

Sucedem-se as queixas em relação à escassez de áreas de convivialidade. Uma 

boa resposta para essa falta pode estar no Terreiro (Largo Cândido dos Reis), que, sem 

perder a identidade que veio adquirindo nos últimos anos, pode ser reconvertido em 

espaço de convivialidade intergeracional e, ao mesmo tempo, de atracção turística, sob 

gestão global da autarquia (um modo, também, de superar os efeitos adversos da 

pandemia, no plano do equilíbrio mental e emocional). Esta opção não é incompatível 

com o facto de ser o lugar da “noite leiriense”, pelo contrário pode trazer a essa natureza 

uma nova dinâmica. 
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Leiria é a cidade Korrodi; esta designação presta justiça a ambos os arquitectos 

com esse nome, pai e filho, Ernesto Korrodi e Ernest Camilo Korrodi. Ambos deixaram a 

sua marca na cidade; juntar ambos pode ser um interessante desígnio na próxima 

década.  A sugestão é desenvolver os percursos Korrodi, como espaço de identidade 

leiriense e em homenagem a ambos os Korrodi, que marcam a arquitectura de Leiria no 

século XX. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Ambiente 

 
 

Leiria pode ser – e é – um município de grande dinamismo empresarial, com 

capacidade de risco e enorme potencial de inovação e crescimento económico; pode 

ter-se tornado – e tornou – um centro de pujança cultural, com grande capacidade de 

iniciativa e, por isso mesmo, reconhecido dentro e fora de fronteiras, com algumas 

realizações notáveis e incontestáveis títulos, como o de “capital da música”, “cidade da 

dança”, “o melhor programa cultural autárquico do país” e outros de igual renome e 

causadores de enorme satisfação e orgulho; pode reivindicar – e reivindica, de pleno 

direito – o seu lugar de centralidade em Portugal; pode ambicionar com legitimidade – 

e ambiciona – ser polo de referência e de atracção em muitas áreas; pode ser, tornar-

se, reivindicar, ambicionar tudo isso, sem dúvida, mas de pouco lhe valerá a ambição e 

dificilmente se concretizará se, ao mesmo tempo, não alcançar solução capaz e 

duradoura para os problemas ambientais que tem. 

E isso por muitas razões: 

a) porque esse é cada vez mais um objectivo agregador e galvanizador das novas 

gerações, as gerações do futuro, que nos não perdoarão todas as nossas 

omissões nesse domínio; 

b) porque a solução das questões ambientais é condição determinante para fazer 

parte da sociedade do futuro e porque o desprezo do ambiente levará 

inevitavelmente ao colapso do planeta; 

c) e, o que não é pouco, porque os desígnios em torno do ambiente, da 

sustentabilidade energética, da economia circular, da capacidade de 
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resistência às alterações climáticas, estão no topo da agenda das instituições 

internacionais e correspondem às maiores concentrações de fundos 

destinados ao desenvolvimento de países e regiões; 

d) e porque estamos num período de emergência climática, que nos obriga a ter 

em conta as políticas e medidas propostas no Pacto Verde Europeu e, em 

Portugal, no Roteiro para a Neutralidade Carbónica Portugal 2050, bem como 

no Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030, instrumentos que nos 

permitirão minimizar os efeitos negativos do tempo que vivemos. 

 

Vinte anos depois de iniciado o século XXI, o município de Leiria confronta-se com 

um vasto leque de problemas na área do ambiente, sobre os quais é necessário reflectir 

e para os quais é imprescindível encontrar respostas e soluções: 

• Água 

• Saneamento 

• Resíduos 

• Diálogo com os rios 

• Requalificação do Vale do Lis 

• Espaços verdes 

• Impacto ambiental por parte das suiniculturas 

• Sustentabilidade energética 

Não são, importa sublinhá-lo, problemas isolados, singulares ou separáveis entre 

si, antes todos eles estão interligados; da resposta a cada um deles depende, em larga 

medida, a solução dos demais. 

 

Água 

Esta tem de ser uma aposta decisiva: sem água pura na torneira não há uma 

comunidade evoluída. E não é demais referi-lo: a água é um bem essencial à vida e 

assume um papel importantíssimo e decisivo, mesmo, no desenvolvimento sócio-
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económico das comunidades, a todos os níveis. “A água é um circuito permanente 

encadeando as populações e os espaços”.15 

Trata-se, é bom dizê-lo, de um bem escasso; e o impacto das alterações climáticas 

impõe que sejam adoptadas medidas para uma utilização eficiente deste recurso, quer 

por parte das entidades gestoras (neste caso os SMAS de Leiria), quer por parte dos 

utilizadores finais, os consumidores. É fundamental, por isso, adoptar e promover um 

consumo responsável – e essa é uma tarefa que cabe, antes de mais, aos poderes 

públicos. 

A qualidade da água que bebemos, que é disponibilizada através da rede de 

distribuição, é um bem indispensável e é, portanto, um objetivo inequívoco a prosseguir 

nos próximos anos. Mas não é objectivo de menor importância, exactamente por ser 

um bem escasso, a luta contra o desperdício. 

 

No que respeita à qualidade, o concelho de Leiria apresenta valores de referência 

que podem considerar-se excelentes. Em 2019, a água disponibilizada na rede de 

distribuição do SMAS era 99,78% segura.16 

O mesmo se não dirá, pelo contrário, no que respeita a perdas e desperdícios, 

aquilo que os relatórios chamam “água não facturada”. Nesse domínio, os valores de 

Leiria, no mesmo ano de 2019, são de 35,4%, o que é considerado claramente 

insatisfatório (há muitos exemplos no país de valores de somente 10%).17 Significa isso 

que se perde muita água, que o desperdício é alto, o que, atenta a escassez deste bem, 

é preocupante. 

Compete às entidades gestoras, neste caso o município, através dos SMAS, a 

monitorização da rede (alta e baixa), com vista à redução das perdas de água. Enquanto 

promotoras do uso eficiente da água por parte dos seus clientes e utilizadores, devem 

essas entidades gestoras dar o exemplo e assumir um compromisso inequívoco de 

redução de perdas. Esse é um claro desafio a ser vencido nesta década, para inverter a 

situação. 

 
15 L. SCHMIDT, Portugal: ambientes de mudança, Lisboa, Temas & Debates, 2016, p. 24. 
16 Fonte: ERSAR (Entidade Reguladora) – Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em 

Portugal (RASARP 2019). 
17 Ibidem. 
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Quanto aos utilizadores, deve ser incentivado um consumo responsável, mas, para 

tanto, devem ser-lhes disponibilizados meios que lhes permitam conhecer o seu perfil 

de consumo e adoptar um uso mais eficiente do recurso. Neste contexto, a telemetria 

assume um papel fundamental, pois pode fornecer aos utilizadores em tempo real 

informação detalhada e atualizada sobre o seu consumo. Também aqui o digital deve 

ter um papel a desempenhar. 

 

Saneamento 

Largos passos foram dados nos últimos anos, mas estão longe de ter sido 

suficientes e, sobretudo, estão longe de estar alinhados com as metas da 

sustentabilidade tal como é hoje definida. 

Nem na cidade nem no resto do município predomina a rede separativa, estamos, 

aliás, longe disso, e essa será uma questão crucial no momento em que se discute, como 

aqui se fará, o objectivo de trazer os rios para o quotidiano dos cidadãos. Um rio que é 

o “vazadouro” público não é, não pode ser, um espaço lúdico e de lazer. 

Esse tem de ser, portanto, um desígnio prioritário na próxima década. 

 

Resíduos 

Na procura de um ambiente sustentável, a gestão dos resíduos sólidos urbanos é 

uma questão crucial e à qual tem de ser dada a maior atenção. Passos largos têm sido 

dados no sentido de aumentar a qualidade do serviço, mas há ainda aspectos negativos 

a corrigir: 

Ø A irregularidade da recolha; 

Ø a assimetria entre as freguesias e entre estas e a cidade. 

Para contrariar esta situação é necessário, em curto espaço de tempo: 

ü Eliminar a discriminação negativa entre freguesias e entre estas e a cidade; 

ü monitorizar o sistema, idealmente de forma digital, por forma que seja 

possível controlar à distância o estado dos contentores; 

ü desenvolver uma aplicação que permita aos cidadãos alertar os serviços 

sobre a necessidade de proceder ao esvaziamento dos contentores. 
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Os rios 

Com o programa pólis as pessoas ganharam o rio, por assim dizer, desenvolveram 

em relação a ele um novo sentido comunitário e de pertença, nomeadamente em 

termos intergeracionais, mas esse é um processo ainda incipiente; chegados a este 

ponto, as pessoas não podem perder esse rio que recentemente recuperaram, ou antes, 

começaram a recuperar. 

Porque é notório que há um grande percurso a trilhar ainda, com vista a fazer de 

Leiria uma cidade ribeirinha. 

Depois da excelente experiência com o programa pólis, é hoje consensual que o 

rio pode dar o sentido de um todo a partes só aparentemente separadas: Santo 

Agostinho — S. Romão — Jardim Camões — Parque da cidade — Marachão — 

Almuinha, a que acresce a pequena extensão banhada pelo Lena. Aí se situam não 

apenas lugares aprazíveis, como também marcas identitárias e patrimoniais de 

referência da malha urbana, de que o Moinho de Papel é um exemplo precioso, mas não 

o único. O rio pode e deve ser o elo de união de todo esse espaço que se estende ao 

longo dele e que, até ao momento, mais não tem sido que um somatório de parcelas 

descontínuas. 

Mais, no momento em que esse passo tenha sido dado, estarão criadas as 

condições para fazer do Lis um espaço de convivialidade, desde logo entre a Ponte 

Hintze Ribeiro e o açude, com lazer (gaivotas, barcos), aproveitamento das 

potencialidades do rio e suas margens. O objectivo é recuperar o rio para a cidade e pôr 

fim a uma espécie de divórcio que pode definir-se, em muitos pontos, como “uma 

cidade de costas para o seu rio”. Não foi essa a história do Lis, celebrado na memória de 

poetas e pintores, e não pode continuar a ser. 

 

Lis e Lena 

Somemos a isso o facto de os rios Lis e Lena e respectivas bacias hidrográficas 

manterem entre si uma estranha relação – encontram-se um com o outro quase 

“clandestinamente” em espaço mal aproveitado e inóspito. O “encontro dos rios”, se 

assim podemos chamar ao ponto de confluência do Lis e do Lena, que fez as delícias de 

Rodrigues Lobo, por exemplo, tem agora o aspecto de um lugar abandonado, 
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inacessível, desagradável à vista, pouco cuidado e, mesmo, sujo. Não era assim há 

cinquenta anos atrás, quando esse lugar ainda conseguia ser destino de passeios nas 

margens de um e outro rios. 

Em volta desse espaço alongam-se terrenos agrícolas que, apesar de estarem 

perto da cidade, estão, paradoxalmente, muito longe dela. E, no entanto, a Estação de 

Leiria é ali ao lado, como é a Barosa, como é a própria cidade, que a esse ponto se liga 

pela parte final do programa pólis. 

 

É importante recuperar esse espaço e fazer dele um grande parque urbano, local 

de atracção para quem se passeia nas margens do Lis ou nas margens do Lena, lugar de 

encontros, de diversão, pulmão onde respirar e espaço aprazível de múltiplos diálogos 

e convívios. 

 

Pode ter restaurantes com uma configuração e dimensão ecológicas, pode ser 

lugar de pequenos concertos, pode ser o novo “parque do encontro” ou “parque da 

confluência”. 

Para tanto, será necessário que a autarquia adquira os terrenos que envolvem o 

ponto de confluência dos rios, numa dimensão considerável, para que este seja, mesmo, 

o grande parque da cidade. 

Mas pode ambicionar-se mais. Resolvidos os problemas burocráticos que 

envolvem a construção num terreno com aquelas características, pode construir-se ali 

o grande espaço comunitário de Leiria. Se projectado por um grande arquitecto, de 

renome internacional, e devidamente orientado nas suas finalidades, o edifício ali 

erguido pode ser, mesmo, um polo de atracção aquém e além fronteiras. Pode ser um 

museu ou um espaço de múltipla sutilizações comunitárias. E pode desempenhar em 

Leiria o papel que a Casa da Música desempenha no Porto ou os jardins da Fundação 

Calouste Gulbenkian em Lisboa ou que o Guggenheim desempenha em Bilbao. No caso 

de a opção ser um museu, fazer desse espaço, com os seus jardins (um pouco à 

semelhança da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa), um museu da 

sustentabilidade, que contemplasse a ecologia, a inovação e a economia circular, 
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poderia, além do mais, ser um projecto com fortes possibilidades de avultado 

financiamento por fundos comunitários. 

 

Vale do Lis 

Os mesmos rios Lis e Lena são elemento unificador de mais de metade do 

concelho: 10 das 18 freguesias confinam com eles, o que corresponde a quase 75% da 

população, números que crescem mais ainda se considerarmos todas as freguesias que 

confinam com as outras linhas de água integradas naquilo a que podemos chamar a 

bacia hidrográfica do Lis. 

Isso quer dizer que mais de 75% da população do concelho tem uma relação 

directa com o Vale do Lis. 

Nesse sentido, explorar as potencialidades do Vale do Lis – outrora Paul de Ulmar, 

fazendo dele uma micro-região, serve os propósitos de todo o município, integra-se no 

grande desígnio nacional e internacional de promover o desenvolvimento sustentável e 

reforça uma das marcas identitárias do concelho. 

Esse é, aliás, um dos objectivos da “Estratégia municipal de adaptação às 

alterações climáticas”, elaborada por iniciativa da Câmara Municipal em 2017: 

“Promover boas práticas agrícolas; promover o estudo e o fomento do cultivo de 

espécies com potencial de valorização face às alterações climáticas e aos solos; 

aumentar a disponibilidade de água em situações extremas de seca; gestão mais 

eficiente de um recurso escasso; otimizar os sistemas de rega.”18 

Uma intervenção profunda a este nível está facilitada, de resto, dado que já existe 

um estudo muito profundo e rigoroso, de recentíssima elaboração, sobre a rede 

hidrográfica do município, com menção dos seus elementos caracterizadores, a 

natureza das linhas de água e dos terrenos confinantes, o levantamento das espécies, 

sejam da fauna, sejam da flora, o inventário dos problemas e a sugestão de algumas 

soluções. Em boa hora foi elaborado, por iniciativa da Câmara Municipal de Leiria, o 

“Relatório preliminar” sobre a Caracterização geral da rede hidrográfica do concelho de 

Leiria (2019). Nenhuma intervenção consequente na área do Vale do Lis pode ser 

 
18 Estratégia Municipal de adaptação às alterações climáticas, 2015, p. 71. 
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concretizada sem compulsar detidamente este valioso e indispensável instrumento de 

trabalho. 

Propõe-se, por isso, um plano de intervenção coerente, projectado por uma 

equipa multidisciplinar e que tenha em vista a revalorização do Paul de Ulmar, com os 

seguintes pontos: 

• Reactivar o plano pólis e continuar a ligação de Leiria até ao mar. A 

ciclovia a concretizar nesse percurso está prevista no REOT e já está em 

fase de preparação, mas o projecto deve ser mais ambicioso e ir além da 

ciclovia. 

• A partir desse pólis, fazer ligações capilares às aldeias que ficam no 

caminho, mais próximas ou mais afastadas – indicação de lugares 

históricos, de sítios paisagísticos, de ecossistemas. Isso envolve pequenos 

negócios que recuperem a memória dos que já existiram nos campos do 

Lis há algumas décadas: 

¨ Quiosques de venda de produtos locais; 

¨ outro tipo de quiosques; 

¨ restaurantes; 

¨ bares. 

• Superar a noção de que a agricultura e os sistemas de rega são donos do 

rio. 

• Promover a revalorização das Salinas da Junqueira (na Carreira), que 

podem ser utilizadas com diversas finalidades: 

¨ Centro de Interpretação do Vale do Lis; 

¨ local de pernoita para turistas do ambiente. 

• Além disso, estender também o pólis: 

¨ Para montante, até à nascente do Lis (superando os 

constrangimentos dos direitos de propriedade); 

¨ no percurso do Lena, desde a entrada no concelho até ao 

encontro dos rios. 
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• Finalmente, ao longo desse percurso, criar uma ligação capilar com as 

freguesias com ele confinantes, por forma a valorizar a dimensão cultural 

de lugares específicos, tais como (mas não exclusivamente) Cortes ou 

Monte Real. 

 

Espaços verdes e ecossistemas específicos 

Leiria possui lugares de riqueza ambiental invejável, alguns dos quais do domínio 

público, que devem ser valorizados: 

A Mata dos Marrazes, com 93 hectares, reúne condições para ser um grande 

pulmão de Leiria, tanto mais que a cidade cresce rapidamente nessa direcção. 

O Vale do Lapedo, com a sua morfologia geológica magnífica, verdadeiro 

espectáculo da natureza e uma das maravilhas do município, com toda a sua 

envolvência, representa, à uma, um espaço de grande valia científica e mundialmente 

reconhecido, devido à descoberta arqueológica que a comunidade científica conhece 

como “Menino do Lapedo”, e um cenário paisagístico de enorme deslumbramento. 

O penedo do Pedrógão, também ele um sítio geológico com características muito 

especiais. 

A Mata da Curvachia que, com os seus cerca de 220 hectares, apesar de ser do 

domínio privado, é claramente merecedora de uma especial valorização, de que os 

poderes autárquicos não podem alhear-se. 

A Lagoa da Ervideira, também ela um cenário com potencialidades invejáveis. 

Na próxima década são espaços como estes que suscitarão o interesse e a atracção 

das pessoas, por serem sinais de um mundo a ser redescoberto e provas que a natureza 

faculta de que o rumo do desenvolvimento sustentável passa por aí. Como tal, é seguro 

que todas as intervenções em lugares como os mencionados são projectos com fortes 

potencialidades de financiamento. 

Em suma, com o pólis, os Leirienses ganharam espaços verdes que antes não 

tinham e aprenderam a fruir desses espaços. 

Com a pandemia, por força das circunstâncias, ganhou-se qualidade do ar, da água 

e da terra. 
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Esta é, pois, uma ocasião única a aproveitar como ponto de partida – um momento 

que, tendo surgido em tempo de crise, tem todas as condições para ser catalisador e 

não para ser sinal de qualquer colapso. 

 

Suiniculturas 

Eis a questão central do ambiente em todo o concelho de Leiria e concelhos da 

região, mas com um significado e impacto especiais em Leiria. 

Segundo os dados mais recentes, facultados pela Direcção Regional de Agricultura 

e Pescas do Centro, em Outubro de 2020, existem no concelho de Leiria cerca 331 

suiniculturas (considerando, apenas, as que têm existência legal), as quais possuem um 

efectivo de 38.401 cabeças, o que faz deste município o maior produtor em termos 

nacionais.19 

Não se trata somente de a população suína ser bastante superior à população 

humana, o que já não seria pouco; trata-se da evidência, cientificamente comprovada, 

de cada cabeça produzir um volume de resíduos bem superior ao de cada ser humano, 

individualmente considerado. Aquela enorme população suína é responsável, segundo 

a mesma DRAP, por quase meio milhão de metros cúbicos de efluentes em cada ano, 

numa média diária de 1.360 metros cúbicos. E aí reside a raiz do problema, quando não 

há capacidade de resposta a toda essa produção de resíduos e ela acaba por resultar em 

tremendo impacto ambiental para toda a região: contaminação de linhas de água, 

extinção de espécies da fauna aquática, poluição do ar com odores nauseabundos, 

infestação de todo o espaço, público e privado, por milhares de moscas. 

Leiria tornou-se conhecida, neste caso, pelos piores motivos, já que a 

comunicação social, escrita, falada e visualizada repete, a espaços regulares, episódios 

desta saga que parece não ter fim. 

Assumir a solução do problema ambiental associado às suiniculturas na primeira 

metade da década – esta deve ser uma meta incontornável e que tem de comprometer 

todos os actores no terreno, sejam eles a administração pública, central e 

 
19 Vd. também L. M. A. R. RUIVO, Produção de suínos em regime intensivo e gestão dos seus 

efluentes: estudo de caso na região de Leiria, Lisboa, 2017 (Tese de Mestrado apresentada à Faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa). 
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descentralizada, o poder local, as organizações de suinicultores e as empresas, entre 

muitos outros. 

O mesmo é dizer que a solução não pode ter excluídos por decisão alheia nem 

autoexcluídos; todos são parte dela e ela não funciona sem todos. 

 

Trata-se – e isso é uma realidade que não pode ser menosprezada – de uma 

actividade empresarial que tem direito à sua existência, como todas as outras. Mas é 

uma actividade empresarial que tem um fortíssimo impacto no bem estar e qualidade 

de vida das outras pessoas e, portanto, também de todas as outras actividades 

empresariais – e isso já não pode aceitar-se de ânimo leve. Dito de forma clara e sem 

ambiguidades, o direito à existência de uma actividade empresarial não pode sobrepor-

se ao direito à qualidade de vida de todos os habitantes. 

Os suinicultores de Leiria há 25 anos que se dizem por sua conta e isolados (para 

o bem e para o mal). Não será verdade, mas talvez não seja também inteiramente 

mentira. 

Por isso se diz atrás que é necessário comprometer todos os actores no terreno, 

num processo cuja regra deve ser o diálogo e a concertação, sem radicalização nem 

juízos pré-concebidos, mas também sem transigência. 

A estratégia definida pela ENEAPAI (Estratégia Nacional para os Efluentes 

Agropecuários e Agroindustriais) é ainda vaga. Não o seria, se a solução prioritária nela 

prevista, que é a da valorização agrícola, pudesse ser aplicada localmente. Mas o Vale 

do Lis é demasiado pequeno para servir de vazadouro a todos os resíduos, e o resultado 

está à vista na invasão das moscas e dos odores nauseabundos, consequência dos 

“espalhamentos” feitos a coberto da noite e ao arrepio da lei. 

A capacidade instalada para tratamento dos resíduos é manifestamente 

insuficiente, mas, mesmo assim, não está a ser utilizada em todo o seu potencial; há que 

indagar porquê. Mas parece, até ao momento, incontestável que a tão falada ETES – 

Estação de Tratamento de Efluentes Suínos deva ser uma realidade a curto prazo. 

Independentemente disso e apesar de ela, na sua apresentação pública em Leiria, 

ter suscitado mais interrogações do que ter trazido respostas, há que manter estreita 

colaboração com a estratégia definida na ENEAPAI, em especial no que respeita a 



 

 67 

• monitorização 

• fiscalização 

• estudo das soluções 

Como é indispensável continuar a reclamar do Governo a concretização urgente 

de soluções sérias e definitivas, pois estão em causa, como acima se viu, três recursos 

essenciais: água; solo; ar. 

Todas as soluções, porém, sejam elas quais forem, não podem, em circunstância 

alguma, deixar de considerar: 

1. O princípio do utilizador-pagador. Uma suinicultura é uma empresa como 

outra qualquer, para todos os efeitos; tem de suportar os custos da 

actividade que escolheu. O custo do tratamento dos resíduos é à empresa 

que cabe, como sucede, em paralelo, a todas as atividades empresariais. 

2. As leis são para serem cumpridas. Isso requer vigilância e policiamento 

permanente e, sobretudo, consequente, para detectar as situações de 

prevaricação sempre que aconteçam (uma excelente medida, que já 

chegou a ser equacionada, pode ser a utilização de drones com esse 

objectivo). 

3. Com as prevaricações o poder deve ser intransigente. Punir tem de ser 

norma em todos esses casos, sem excepção; e a punição tem de ser severa 

e pesada. 

Vale a pena, finalmente, considerar uma hipótese que foi formulada ao longo das 

conversas que precederam o presente documento: 

Criação de um parque agrícola para suiniculturas, com recurso a fundos 

comunitários. A deslocalização para ali das explorações existentes passaria por 

permutas com o município, que ficaria com as instalações que possuem, para fins 

sociais, em troca de localização no novo parque. 

Esse parque, por seu turno, seria objecto de uma gestão conjunta de espaços e 

recursos, à semelhança de todas as áreas de localização empresarial. 

Leiria poderia ser, desta forma, o primeiro sítio da Europa a produzir carne de 

suíno com zero por cento de carbono. 
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Eficiência energética 

Fazer de Leiria, na próxima década, um dos cinco concelhos portugueses com 

maior autossuficiência em energias renováveis. Isso passará, por exemplo, por dotar os 

edifícios públicos (o que inclui, obviamente, todas as escolas) de painéis de captação de 

energia, digitalizar o sistema de iluminação pública, por forma a dotá-lo de maior 

eficiência energética e generalizar a utilização de sistemas de iluminação amigos do 

ambiente. 

Neste sentido, justifica-se plenamente reconsiderar a adesão ao Novo Pacto dos 

Autarcas 2030, com a elaboração de um Plano de Ação para a Energia Sustentável e 

Clima 2030. 

 

Todas estas questões se ligam intimamente com um dos desafios que o mundo 

enfrenta actualmente e que tem a ver com as alterações climáticas e o modo como as 

enfrentar. 

Nesse domínio, valem para quanto fica dito as “orientações” assumidas na 

“Estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas”, de 2017, um documento 

elaborado com rigor e sentido da realidade e que, por isso mesmo, se reproduz aqui 

nessa parte: 

“De uma forma global, considerando o conteúdo material e documental dos 

planos territoriais de âmbito municipal existem quatro formas principais de promover a 

adaptação local às alterações climáticas através do ordenamento do território e 

urbanismo: 

¨ Estratégica: produzindo e comparando cenários de desenvolvimento 

territorial; concebendo visões de desenvolvimento sustentável de médio e 

longo prazo; estabelecendo novos princípios de uso e ocupação do solo; 

definindo orientações quanto a localizações de edificações e 

infraestruturas e de usos, morfologias e formas preferenciais de 

organização territorial; 

• Regulamentar: estabelecendo disposições de natureza legal e 

regulamentar relativas ao uso, ocupação e transformação do solo e às 
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formas de urbanização e edificação; incentivando a adopção de soluções 

de eficiência energética e outras de redução de impacto espacial; 

• Operacional: determinando disposições sobre intervenções prioritárias; 

identificando os projetos mais adequados face à exposição e sensibilidade 

territorial; monitorizando e divulgando resultados; definindo o quadro de 

investimentos de qualificação, valorização e proteção territorial; 

concretizando as diversas políticas públicas e os regimes económicos e 

financeiros com expressão territorial; 

• Governação territorial: mobilizando e estimulando a consciencialização, 

capacitação e participação da administração local, regional e central, dos 

actores económicos e da sociedade civil; articulando conhecimentos e 

experiências e promovendo a coordenação de diferentes políticas com 

expressão territorial.”20 

 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
 

  

 
20 Estratégia Municipal de adaptação às alterações climáticas, 2015, p. 60. 
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Mobilidade 

 
 

Para falarmos de mobilidade, nas suas diversas vertentes e no tempo presente, 

importa considerar quatro níveis distintos: 

• A cidade de Leiria; 

• o concelho de Leiria; 

• a região de Leiria; 

• mobilidade, externa, ou seja, mobilidade em direcção a ou mobilidade 

para fora do concelho e da região. 

 

Mas é fundamental, igualmente, ter presentes alguns pressupostos ou princípios 

básicos no funcionamento de todo o sistema. 

Antes demais, a mobilidade como um direito universal, o mesmo é dizer para 

todas as gerações, para todos os cidadãos e para todos os lugares, na malha urbana ou 

no campo; porque a mobilidade é uma forma de exprimir o direito à cidade, um direito 

que tem de ser, por definição, inclusivo. 

E é justamente porque ninguém pode ser excluído que o planeamento, talvez mais 

do que em qualquer outro sector, tem de ser 

ü dinâmico 

ü participativo 

ü contextualizado 
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O paradigma, por outro lado, tem de ser o de “emissões zero”. O caminho no 

sentido da mobilidade como direito universal tem de ser também, tendencialmente, no 

sentido da descarbonização total. 

O que vale por dizer que tem de possuir sustentabilidade energética. 

Para tanto, há documentos que têm de ser uma referência em todas as 

intervenções a realizar no espaço da década: 

• Roteiro para a neutralidade carbónica 2050, aprovado por Resolução do 

Conselho de Ministros e publicado no DR 123, de 1 de Julho de 2019. 

• Pacto Ecológico Europeu. 

• Plano Nacional de Energia e Clima 20121-2030 (PNEC 2030), aprovado por 

Resolução do Conselho de Ministros e publicado no DR 133, de 10 de Julho 

de 2020. 

É imperioso que estes documentos orientem a actuação dos poderes públicos 

também a nível local e estejam subjacentes às diversas políticas na gestão da cidade a 

todos os níveis. 

Além disso, é indispensável conciliar o desenvolvimento urbanístico com a 

mobilidade. 

Dito isto, encaremos a questão nas suas várias dimensões. 

 

A cidade 

O paradoxo: Leiria é uma cidade onde se pode andar a pé, por ser um espaço 

pouco acidentado, em geral, e de dimensões aceitáveis, mas que possui um parque 

automóvel enormíssimo. 

Isso resulta, talvez, de uma certa cultura (uma atitude, no fim de contas) comum 

a muitas pessoas e muitos outros lugares, mas que tem de ser superada: o desejo de 

levar o carro até ao ponto exacto onde se pretende chegar. 

Essa é a razão por que os inquéritos levados a efeito quando de um relatório 

elaborado em Novembro de 2004 apontam para a recomendação de parques mais 

centrais, para satisfazer os desejos das pessoas; o facto, porém, é que isso leva (e levou, 

desde então para cá) a aumentar o número de veículos no interior da cidade, com todos 

os impactos negativos que daí resultam. 
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Independentemente de outros considerandos, é incontestável que a primeira de 

todas as prioridades deve ser andar a pé – por ser essa a melhor opção para cada 

pessoa, do ponto de vista do seu próprio desenvolvimento saudável, por ser a melhor 

forma de fruir a cidade, por ser a solução mais amiga do ambiente e mais amiga do 

Outro. 

Deve, por isso, haver um esforço – na pedagogia e nas infraestruturas –, com vista 

a que as pessoas passem a circular a pé e a rejeitar como prática habitual o automóvel, 

quando não é necessário. 

Acontece, no entanto, que o pavimento no centro urbano não está pensado para 

peões: é irregular, não é convidativo, e nem sempre concede ao peão o espaço 

adequado. Por isso se fala em esforço no domínio das infraestruturas: 

• Investir em mais passeios; 

• melhorar o pavimento dos que existem e dar-lhes conforto; 

• introduzir verde nesses passeios, ou flores, como foi feito agora na Avenida 

Heróis de Angola, e fazer desses passeios verdes. 

Em certos lugares, seria também interessante a construção de passadiços aéreos 

em zonas nevrálgicas da cidade. 

E deve, além disso, considerar-se que esse direito à fruição da cidade não pode 

excluir ninguém e tem, por isso mesmo, de ter em conta o cidadão portador de 

deficiência, para o qual têm de ser criadas acessibilidades, razoavelmente escassas em 

Leiria. 

O pedonal, assim sumariamente designado, não esgota, contudo, as soluções 

disponíveis. Uma outra é inegavelmente o recurso ao meio de transporte mais amigo do 

ambiente, a bicicleta. 

Vale a pena lembrar que, durante a pandemia, aumentou o número de ciclistas 

nas áreas urbanas e fora delas. Esse aumento exponencial levou cidades em todo o 

mundo a investirem em ciclovias, ainda que temporárias, em zonas de coexistência, no 

redesenho de vias com essa finalidade. 

É necessário, portanto, fazer esse investimento em ciclovias, que podem ser feitas 

de raiz com esse objectivo ou somente resultarem da adaptação de vias já existentes, 

seja com obras de adequação, seja com a simples marcação. 
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Além da adaptação das vias é, ainda, necessário promover a disponibilização de 

bicicletas, qualquer que seja a modalidade: 

ü Adoptar à escala da cidade o projecto U-bike do IPLeiria, com bicicletas 

eléctricas; 

ü ou promover o uso de bicicletas partilhadas, o bike sharing. 

 

A concretização de todas estas opções, por seu lado, comporta a adopção em 

simultâneo de várias outras medidas: 

1. Aumentar o estacionamento periférico e a interconexão com os 

transportes para o centro, sejam eles a opção pedonal, as bicicletas 

partilhadas ou a rede de transportes urbanos (já em 2004 essa era a 

solução recomendada). 

2. Promover, portanto, a intermodalidade, ou seja, a conjugação da oferta 

de transportes públicos com a oferta de modos alternativos de transporte 

no começo e no final do percurso, como a bicicleta ou outros meios de 

micromobilidade. Neste domínio, a questão dos dados é determinante: um 

sistema de Mobilidade-como-um-Serviço, assente numa plataforma 

integrada, oferece pacotes integrados de mobilidade ao cidadão através 

de uma única interface – uma app de mobilidade, que permita ao 

utilizador receber informação em tempo real, planear rotas, reservar e 

adquirir bilhetes (desmaterializados) e até pagar os serviços de forma 

integrada. 

3. Ajustar a política de transportes a este sistema, o que significa, por parte 

do município, aceder a dados e informação em tempo real acerca dos 

padrões e fluxos de mobilidade, para antecipar problemas e corrigir 

desvios. 

4. Construção de silos: estacionamento em silos estrategicamente 

colocados, por exemplo no apoio a pontos específicos, como Hospital ou 

Tribunal, sem impacto visual negativo. E convém referir, a este propósito, 

que um silo não é necessariamente uma obra feia, já que abundam 

exemplos de estética agradável neste tipo de construções. 
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5. Eventualmente, criar um “anel verde” em torno da cidade, para 

desincentivar o uso do carro. 

6. Dar uma atenção especial aos transportes, seja os urbanos, seja os que 

fazem o movimento pendular entre a cidade e a periferia, quer se trate do 

concelho ou dos concelhos limítrofes, transportes esses que devem 

o ter um controle de funcionamento rigoroso e apertado, com 

informações em tempo real; 

o privilegiar o uso da electricidade, em detrimento de outros 

combustíveis; 

o circular, de preferência, em corredores reservados. 

Já no tocante à rede de transportes urbanos e de periferia, para os quais se 

recomenda aqui um considerável alargamento, torna-se cada vez mais pertinente 

ponderar se deve continuar a ser um serviço alheio prestado ao município ou se deve 

ser um serviço do próprio município. Leiria tem já dimensão bastante para possuir a sua 

própria empresa de transportes públicos, que dependa do município e em relação à qual 

este possa tomar todas as decisões que considere estratégicas, sem estar sempre 

dependente de negociações pontuais. Esse debate sobre a quem compete a 

responsabilidade última da mobilidade, em todos os sentidos, está por realizar e precisa 

de ser feito a curto prazo. 

Em última análise, a próxima década tem que ser o tempo da solução dos 

problemas da mobilidade no concelho de Leiria, para o que será, talvez, necessário 

elaborar um plano estratégico sectorial fundamentado e rigoroso. 

 

A estação rodoviária 

Um ponto importante na apreciação da mobilidade tem a ver com a central 

rodoviária, sita na Avenida Heróis de Angola e à qual já em 2004, quando da elaboração 

do Relatório de Mobilidade, eram imputadas diversas deficiências que, em geral, não 

foram corrigidas: 

ü Excesso de poluição (atmosférica e sonora), devido à pequenez do espaço; 

ü desconforto: casas de banho pouco aceitáveis; reduzido espaço de espera; 

bilheteiras pouco adequadas; 
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ü falta de interacção com a rede de transportes, seja a ferrovia, seja o 

próprio carro pessoal. 

A todas estas deficiências acresce uma outra, de carácter urbanístico e nada 

despicienda: o edifício da estação rodoviária constitui uma barreira entre a cidade e o 

rio e delimita em si mesma um espaço propício à insegurança e pouco atractivo, devido 

à sua natureza de espaço quase fechado. As traseiras do edifício, por exemplo, contíguas 

ao Lis, poderiam ser um espaço de passeio público, mas são, por via de regra, um 

corredor de emergência e pouco apetecível. 

É, por isso, recomendável que se desloque a central rodoviária para um outro 

local, assim abrindo ali um novo espaço de convívio entre a cidade e o rio. No caso, 

porém, de ser pouco praticável, no momento, essa solução, há outras que poderiam 

amenizar de modo complementar os problemas apontados: 

 

Deslocar para fora da central rodoviária o terminal dos chamados Expressos. 

 

Por via de regra, esse tipo de terminal é lugar de passagem rápida e de 

estacionamentos de curta duração, mas têm um impacto negativo no interior da cidade, 

nomeadamente no que toca ao tráfego, neste caso de uma via com as características da 

Avenida Heróis de Angola. Para um terminal dessa natureza é suficiente um cais “em 

espinha”, com um número limitado de lugares, e uma bilheteira, que pode ou não incluir 

alguns lugares para quem espera. Para tanto, um espaço na zona do estádio, junto às 

piscinas, poderia resolver cabalmente a questão: é suficientemente amplo, é de fácil 

acesso aos eixos viários principais, não tem impacto no tráfego, tanto mais que não 

requer a travessia da malha urbana. Além disso, não é demasiado longe e pode ser 

servido, sem dificuldade, por transportes urbanos. 

Se for esta a opção, recomenda-se que sejam criadas nas traseiras do edifício da 

central rodoviária estruturas susceptíveis de atrair pessoas, como bares, cafés ou 

quiosques e que seja dotada de iluminação adequada. 
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O concelho 

Neste caso, não pode deixar de reconhecer-se que a mobilidade à escala do 

concelho é muito deficiente, para não dizer quase nula. O que se verifica, de facto, é que 

a rede pública quase só contempla a malha urbana e a periferia mais próxima. 

Ora, na lógica dos princípios acima enunciados, conceber a mobilidade como um 

direito universal à cidade implica necessariamente a existência de um plano de 

mobilidade “capilar”, à escala do concelho, a ligar a sede do município, que é a cidade 

de todos, às freguesias; esse é um passo absolutamente indispensável à eliminação de 

assimetrias e à criação de um espírito de pertença. 

Urge, por isso, dotar todo o município de uma rede de transportes regular, 

sustentável do ponto de vista energético e, portanto, amiga do ambiente e com 

condições de atractibilidade que levem o cidadão a fazer essa opção por gosto pessoal 

e por conforto. 

Isso inclui também uma solução para os transportes escolares, que são um dos 

motivos do excesso de tráfego na cidade e de fortes estrangulamentos em certas horas 

do dia e nos locais de escolas e colégios. 

Uma solução amiga do ambiente para esse entrave será a criação de autocarros 

escolares, school bus na designação inglesa que se internacionalizou, à semelhança do 

que sucede em muitos países. 

Até lá, terá de haver intervenções físicas, à semelhança daquela que está em curso 

na Rua Dr. João Soares, de modo a fazer a conciliação entre a escola, nos horários de 

entrada e saída dos alunos, e o trânsito que com ela se não relaciona. 

 

A região 

Não pode haver verdadeira identidade regional e consciência dela se as suas várias 

partes não estabelecerem entre si elos de ligação que se não circunscrevam ao diálogo 

institucional. A mobilidade é indubitavelmente um desses elos de ligação. A criação de 

consciência regional, de facto, passa também pela capacidade e coragem de projectar 

um sistema de transportes à escala da CIMRL. Sem ele, a região continua a ser um mero 

somatório de partes que uma conjuntura e o acaso de opções político-administrativas 

reuniu, sem curar de as cimentar. 
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É o que sucede ainda, em boa medida. A ligação entre os vários municípios que 

constituem a CIMRL, traduzida em números de mobilidade, é praticamente inexistente. 

O reflexo é visível: grande parte da população nem sequer sabe que existe uma região 

e quais os municípios que são dela parte. 

Essa é uma situação que urge ir progressivamente corrigindo. 

Pode começar-se pela ligação à Marinha Grande, com quem o contínuo urbano é 

praticamente uma realidade e com quem o fluxo de pessoas e o movimento pendular é 

mais intenso. E, logo depois, com a Batalha, justamente por idênticas razões. 

Para tanto, não basta criar uma rede de autocarros ou um outro mecanismo 

semelhante; é necessário que esses veículos circulem em pista própria, já que, se o 

transporte público usa a mesma faixa que o carro particular, a opção por ele torna-se 

pouco apetecível, visto que a vantagem da duração do percurso não existe. 

Num futuro que não deve ser muito distante, o sistema, no tocante à região, terá 

de incluir, de preferência, algo como um metro circular ou, se isso se revelar menos 

viável, uma ligação efectiva entre todos os meios de mobilidade existentes em cada um 

dos municípios da CIMRL. 

Todos esses meios, tanto os de âmbito regional, como os de âmbito apenas 

concelhio, têm de ser reconvertidos, no espaço da década, em autocarros eléctricos, 

amigos do ambiente. 

 

Leiria, porém, atenta a sua identidade empresarial e o peso que a inovação 

tecnológica tem na indústria da região, deve projectar com mais ambição ainda. Num 

quadro de parceria entre o poder autárquico e empresas privadas que queiram fazer 

essa aposta estratégica, deve conceber-se um vai-e-vem altamente sofisticado a fazer 

a ligação entre concelhos; numa fase inicial Leiria e Marinha Grande e, depois, mas 

numa segunda fase, Batalha. 

Será expectável o envolvimento de empresas no projecto, dado que a sua 

indubitável mediatização levaria à simultânea mediatização dos sucessos dessas 

mesmas empresas. 
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Da região para o país e do país para a região 

A ferrovia 

O comboio, que é o transporte do futuro, tem de ser parte de um plano de acção 

de mobilidade sustentável. 

Na Visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-

2030, de Costa Silva, afirma-se, com pertinência, que a ferrovia “é uma resposta às 

preocupações ambientais e está alinhada com o futuro”. As considerações que se fazem 

aqui são com essas totalmente coincidentes, em coerência com tudo quanto se tem dito 

nos pontos anteriores, sempre submetidos à lógica da sustentabilidade energética. 

Dada a sua localização geográfica, de que tanto se fala no capítulo relativo à 

centralidade, o debate sobre a ferrovia, na região de Leiria, tem de abranger dois 

grandes eixos: a Linha do Oeste e a Linha do Norte. Este é, além disso, um debate que 

implica necessariamente toda a região e não apenas um dos seus municípios. Mas não 

pode, pela sua importância e por ser fulcral para o seu desenvolvimento, deixar de estar 

presente num documento desta natureza, que pretende reflectir estrategicamente 

Leiria durante a década que agora se inicia. 

 

Linha do Oeste 

O estado a que chegou a Linha do Oeste leva a que se possa com justiça afirmar 

que Leiria foi, ao longo das últimas décadas (todo o século XX, pelo menos), o parente 

pobre da rede ferroviária nacional, votado praticamente ao desprezo por quem curou 

de a pensar e renovar. Não obstante, Leiria desenvolveu-se e afirmou-se na sua 

centralidade e em múltiplos sectores. É tempo, por isso, de bater-se por uma alteração 

do actual estado de coisas, a começar por aquilo que respeita à Linha do Oeste, que tem 

de estar no centro da reivindicação de Leiria e dos demais municípios por ela servidos, 

que devem exigir que se cumpra na primeira metade da década a electrificação e a 

modernização do troço Caldas da Rainha – Louriçal. 

Modernização e electrificação, sim, e, em consequência disso, substituição do 

material circulante, em conformidade com a linha que resultar dessa intervenção. A 

manutenção da via única, ao contrário do que se pensa, não é problema, desde que a 
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via, os seus pontos de cruzamento e o material circulante permitam horários bem feitos 

e boa articulação dos meios. 

O problema, de facto, é outro e tem a ver com o tipo de modernização do traçado, 

que deve contemplar a eliminação dos troços sinuosos, responsáveis, as mais das vezes, 

pela perda de velocidade. 

Para tanto, a reivindicação deve ter em vista conseguir uma modernização ousada 

do troço Leiria – Caldas da Rainha, já que o troço Caldas da Rainha - Lisboa o não foi; ao 

invés, manteve pedaços difíceis, que fazem perder velocidade. 

Se isso se conseguir, pode atingir-se a meta de 1h45 entre Leiria e Lisboa; não será 

excelente, mas é já muito bom, tendo em conta que o comboio coloca os seus 

passageiros no coração de Lisboa, sem percalços de trânsito e em condições bem mais 

agradáveis, em comboios confortáveis e com internet, por exemplo. 

Nesse processo, cabe igualmente ao município um investimento prioritário, que 

há muito se encontra por fazer, no que se refere ao estacionamento junto da Estacão 

de Leiria e bem assim à ligação à rede de transportes urbanos, com uma cadência 

regular, e a outras opções de mobilidade. Não pode, com efeito, reivindicar-se a 

reabilitação da Linha do Oeste e querer fazer dela uma opção real para as pessoas, mas 

manter a estação como está, com ligações residuais a outros transportes e com uma 

total escassez de lugares de estacionamento nas proximidades. Os dois projectos, isto 

é, o da linha e o desses aspectos que lhe são complementares, têm de evoluir em 

simultâneo. 

Acessoriamente, devem todos os municípios assim servidos reclamar ainda a 

alteração de percurso do actual troço Malveira-Lisboa para Malveira – Loures – Lisboa; 

a eliminação dos troços acidentados levará a uma substancial redução do tempo de 

viagem. 

 

Linha do Norte 

A Linha do Norte parou no tempo, devido ao projecto de alta velocidade. 

O PNI 2030, recentemente anunciado em pormenor, retomou, entretanto, a ideia 

de aumentar a oferta entre Lisboa e Porto, com um traçado novo, para uma “linha de 

grandes prestações”, que mantém, em boa medida, o que esteve antes projectado para 
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o TGV; isso significa uma alteração de vulto em relação ao traçado actual da Linha do 

Norte, visto que o novo traçado flecte em direcção a Oeste. 

Uma tal hipótese serve claramente Leiria e confere maior centralidade ainda ao 

município, com ligação rápida por ferrovia aos grandes centros e aos aeroportos, a 

juntar à ligação que tinha já por rede viária. 

Acontece, no entanto, que essa solução, apesar de prevista no Plano de 

Investimentos, não vai avançar tão rapidamente quanto se desejaria; Leiria, de resto, 

tem larga experiência de ser costume a velocidade destes grandes projectos não 

coincidir com os calendários da região. 

Isso tem de levar a uma opção estratégica clara: lutar pela modernização da Linha 

do Oeste, projecto que pode ficar pronto antes do fim da década e que está igualmente 

contemplado no PNI 2030, mas sem perder de vista a reivindicação da “linha de grandes 

prestações”. 

Em qualquer dos casos, entretanto, tem de haver um ponto de contacto entre a 

Linha do Oeste e a nova linha. 

 

Aeroporto 

A questão do aeroporto, ou melhor, da abertura da Base Aérea de Monte Real à 

aviação civil, para certos voos previamente definidos, é um assunto já sobejamente 

debatido e estudado. Pode, mesmo, dizer-se que esta é uma narrativa já demasiado 

longa, e ninguém de bom senso compreende a razão por que estão sempre a retomar-

se capítulos novos. 

Os argumentos já estão por demais expostos: a natureza da região de Leiria e da 

sua economia, o seu tecido empresarial, o seu dinamismo económico, a sua 

centralidade, a proximidade em relação a Fátima, o conjunto de destinos culturais que 

rodeiam Leiria e até mesmo a proximidade em relação a outros potenciais candidatos, 

como Coimbra. Dito de uma forma breve, mas expressiva, Coimbra afasta de tudo 

quanto Leiria representa, ao passo que Leiria não afasta de Coimbra. Essa é a questão 

de fundo. 

Além disso, sucessivos Chefes de Governo assumiram o compromisso político de 

aprofundar a possibilidade de concretizar esse aeroporto, com essas características, em 
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Monte Real. Não se percebe, por isso, o porquê da continuação da narrativa e muito 

menos o desejo de muitos responsáveis de estarem sempre a reescrevê-la. 

O problema fulcral, em boa verdade, não é a opção do lugar, mas saber se é viável, 

do ponto de vista estratégico (militar, entenda-se) e, portanto, se da parte da Força 

Aérea Portuguesa há abertura para considerar essa solução e para negociar os moldes 

de a concretizar. 

Este é o caminho e é por ele que tem de se bater Leiria e toda a sua região. E juntar 

nesse movimento muitos outros concelhos, desde logo os que também se juntaram no 

projecto cultural que tem o nome de Rede Cultura 27, ou seja, os do Oeste e alguns do 

Ribatejo. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Área social e saúde 

 
 

Numa cidade e num concelho caracterizados pela dinâmica empresarial e pelo 

protagonismo dos negócios e onde o individualismo, como atrás se viu e como 

naturalmente decorre dessa sua natureza, possui peso acentuado, o social adquire 

importância decisiva. 

Nesse domínio, o que está em causa é uma alteração de perspectiva ou, se se 

preferir, uma alteração de hierarquias; tudo deve apontar para a necessidade de 

procurar uma estratégia que, na definição de campos de acção e de formas de os 

trabalhar, olhando a comunidade de cidadãos que constituem a cidade, se organize 

menos em torno de um conjunto de projectos a desenvolver «para» e se suporte mais 

em programas a realizar «com». Porque, afinal, a cidade, concebida em sentido lato, 

somos todos. 

Este é o compromisso que a todos deve envolver. Na sua definição, importará 

atender à decomposição do conceito, partindo da sua dimensão pessoal, onde se 

encontra o sujeito informado, crítico e activo, convocado pelo lado da sua 

responsabilidade cidadã; da sua dimensão contextual, na qual se inclui a compreensão 

das sociedades dos nossos dias, marcadas pela complexidade, pela diversidade, pela 

incerteza e pelo risco; e da sua dimensão relacional, onde se procura a convergência 

entre autonomia dos sujeitos e solidariedade entre eles. 

Nestes termos, nenhum projecto para a Cidade do Futuro poderá dispensar, como 

efeitos directos desse COMPROMISSO, a garantia de uma forte coesão social entre os 

seus membros, colocando os direitos de cidadania e a consequente responsabilidade 
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cidadã como pressuposto e limite da acção, a inclusão como seu objectivo estruturante 

assente numa intencionalidade permanente de coesão social, e a interacção dos sujeitos 

como prática de vida comunitária, dando, assim, verdadeiro sentido à ideia original de 

Cidade. 

Trata-se, também, de exercer o Direito à Cidade, o direito de fazer e refazer a 

cidade, o direito de intervenção dos cidadãos e das comunidades na definição das 

políticas públicas, no espaço público, nos seus processos de inovação. 

O que se pretende, portanto, é uma sociedade verdadeiramente inclusiva e não 

uma sociedade que pratique a exclusão. Nenhum projecto, de entre todos os que são 

mencionados nos vários capítulos do presente documento, faz sentido se não for 

balizado pelos pressupostos básicos e fundamentais da coesão social e da busca de uma 

sociedade inclusiva – inclusiva por ser de todos e não apenas de alguns. 

Leiria, em razão do seu desenvolvimento económico, possui condições ímpares 

para colocar no centro a dignidade da pessoa humana e para ser uma cidade que 

promove a inclusão. Alguns exemplos existem, com experiência de décadas, e, na actual 

situação de profunda crise social resultante da pandemia, muitos outros surgiram, a 

revelar estarmos perante uma comunidade onde os valores da coesão estão vivos e 

justificam o empenhamento de todos, a começar pelos poderes constituídos. 

A recente construção do pavilhão inclusivo nas Cortes, o primeiro em todo o país, 

é um excelente exemplo de um rumo que pode ser seguido noutros domínios. Poderia, 

até, perguntar-se se não seria interessante estimular a iniciativa privada a desenvolver 

igualmente projectos nessa área, como, por exemplo, um hotel inclusivo. 

O caminho tem de ser o estabelecimento de parcerias activas com as organizações 

da sociedade civil, que já deram mostras de capacidade de iniciativa; um bom exemplo 

recente (mas não o único) são projectos como os da InPulsar e outros similares, que 

devem figurar entre as primeiras prioridades. 

Ao longo de 2020, as assimetrias sociais acentuaram-se. Vai demorar algum tempo 

para que se tornem visíveis os traços que revelam o avolumar de tais assimetrias, 

nascidas do aumento do desemprego e de carências de toda a ordem. O início desta 

década irá, seguramente, proporcionar um retrato pouco animador, no país, na região 

e no concelho. É necessário um esforço colectivo para que os caminhos do 
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desenvolvimento e da reconstrução, que têm necessariamente de procurar-se, não 

sejam também, por incúria ou omissão, os caminhos de novas exclusões e do aprofundar 

de clivagens. 

 

O pacto geracional e a coesão intergeracional 

A pirâmide social (etária) tem vindo a inverter-se. Os estudos mais recentes 

demonstram um envelhecimento acentuado da população de Leiria e uma forte 

diminuição da natalidade e, portanto, das gerações mais novas. 

Isso obriga a pensar a questão do idoso, que adquire uma expressão 

particularmente significativa; impõe-se uma alteração de práticas, de modelos e 

preconceitos que repousam na convicção de que estamos, aí, perante a parte passiva 

da comunidade. 

Mais do que promover um «envelhecimento activo», importa desenvolver um 

outro, bem mais integrador, que parta da actividade dos mais velhos. Sem reclamar 

concepções como as do empoderamento social, elas já de si estruturadas na 

predefinição da diferença, cumpre olhar a pessoa com idade maior como um sujeito e 

reconhecer-lhe campo para afirmar a sua autonomia, dar-lhe tempo para ser ouvido e 

atenção por forma a concretizar as suas opiniões, promovendo ou ajudando a promover 

a sua concretização em prática. 

Só assim será possível desenhar um projecto de futuro para todos, desde logo os 

jovens que, chamados como sempre têm sido – e bem – a preparar a sua condição de 

adultos de amanhã, nunca o foram praticamente para cuidar da sua situação de depois 

de amanhã; e convém que o sejam. 

É necessário, por outro lado, trazer a população mais idosa para as iniciativas 

culturais, mas também para o convívio social no espaço “urbano”, seja na cidade, seja 

nas freguesias. Os lugares de convivialidade, como se refere no capítulo dedicado ao 

urbanismo, não podem circunscrever-se à população jovem; convivialidade não é um 

conceito que comporte exclusões, é, antes, um conceito também ele inclusivo. Por isso 

se refere naquele capítulo a necessidade de criar na cidade espaços de convivialidade, 

que tem de ser intergeracional, ao invés de remeter a população mais velha para 

pequenos guetos, ainda que ao ar livre. 
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Para usar uma imagem sugestiva, o Terreiro, para o qual se aponta uma função 

clara no âmbito dessa política de promoção da convivialidade, não pode ser somente 

um espaço de jovens, tem de ser um espaço para se viver a cidade, onde se acolhem 

jovens, população madura activa, visitantes ocasionais e população mais velha. 

Este tem de ser o sentido do pacto geracional ou compromisso geracional de que 

falava em 10 de Junho de 2020 Dom Tolentino de Mendonça. 

 

Imigração 

Leiria tornou-se uma cidade de imigração, nacional e externa, o que comporta 

riscos a médio prazo que há que acautelar, a par de outros que se vão já sentindo, em 

resultado da situação difícil e inesperada com que nos confrontamos em 2020: 

ü sem abrigo; 

ü idosos; 

ü decréscimo de natalidade; 

ü exclusão social. 

 

Em suma, o que está em causa é impulsionar as acções que se afiguram 

necessárias e prementes no campo social, através de parcerias com organizações da 

sociedade civil, sem delas dissociar a Economia: 

• Trazer o empresário para as causas sociais – desde logo por ser 

incontestável que os ganhos nesse domínio não são apenas para a cidade, 

mas traduzem-se em ganhos para as empresas; 

• colocar a família no centro do edifício de coesão social; 

• promover, em consequência disso, uma cidade amiga das famílias; 

• desenvolver estruturas de ligação efectiva entre diversos actores do social 

e entre eles e o poder local; 

• na situação de contingência que vivemos, criar estruturas de percepção e 

acompanhamento de problemas e casos especiais; 

• dar uma nova dimensão à área de intervenção social da autarquia, em 

resultado do contexto actual e sempre no pressuposto de que uma 
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comunidade coesa e sem excluídos é o caminho mais seguro para uma 

cidade melhor. 

 

Alguns projectos, em especial, deverão ser merecedores de particular atenção, 

tanto mais que reúnem condições para ser financiáveis: 

Ø Combate à exclusão; 

Ø integração de comunidades migrantes; 

Ø criação de uma estrutura coerente e global de intervenção social em 

diversas áreas; 

Ø replicar a ideia subjacente ao pavilhão inclusivo, construído nas Cortes, 

promovendo iniciativas com vista à plena integração do cidadão portador 

de deficiência na vida da comunidade; 

Ø introduzir no pólis (no já existente e no que se prevê para o futuro) 

modificações tendentes a fazê-lo inclusivo, ou seja, eficaz na abrangência 

de todas as idades e de cidadãos portadores de deficiência. 

 

Saúde 

Não podem dissociar-se da área social as questões ligadas à saúde; se sempre 

estiveram interligadas, mais o estão no contexto actual, quando um problema sanitário 

ameaça pôr em causa as bases do edifício social que ao longo de séculos viemos 

construindo. 

A pandemia ensinou-nos muitas coisas: a precisarmos uns dos outros, a olharmos 

mais uns para os outros e uns pelos outros, a termos consciência de que dependemos 

verdadeiramente da consciência do outro; e, ainda, que a educação para a saúde é um 

campo fundamental de investimento. 

 

Nos vários patamares de intervenção na área da saúde, dois avultam, em 

particular, que são merecedores de especial atenção e que justificam serem tidos como 

prioritários na acção política da próxima década: o Hospital de Santo André e os Centros 

de Saúde. 
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O Hospital revelou-se, se dúvidas houvesse, ser decisivo para Leiria. Os seus 

profissionais, em todas as áreas (de medicina, de enfermagem, auxiliares, 

administrativos), com os seus dirigentes, deram mostras de uma coesão e um espírito 

de entrega à causa de todos nós que nunca poderemos esquecer. Mais do que a 

gratidão, porém, é necessário adoptar uma política consequente para o futuro. 

O Hospital de Santo André, a par do Instituto Politécnico de Leiria, de que se trata 

noutro capítulo, são duas âncoras fundamentais para o crescimento da cidade e do 

concelho e para a sua afirmação; tudo deve ser feito para os apoiar nas suas actividades. 

Apoiá-los não significa apenas contribuir para a resposta às questões do momento 

presente; significa igualmente criar estruturas que ajudem a atrair quadros qualificados 

que permitam alicerçar as respostas a essas questões e contribuir para o 

desenvolvimento futuro. 

Quanto aos Centros de Saúde, responsáveis pelos cuidados primários nessa área, 

há dois que avultam pela sua dimensão, o Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques e o 

Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio. Não são suficientes para uma completa rede de 

cuidados primários de saúde com qualidade, além de se situarem na sede do concelho 

e poderem indiciar uma menor atenção às freguesias. É, pois, necessário, rever a rede 

e reconfigurá-la e exercer, em relação a ela, uma campanha de pública pedagogia, por 

forma a: 

• Dotar as freguesias de uma rede de cuidados primários de saúde com 

qualidade; 

• promover uma boa articulação no interior dessa rede; 

• levar as pessoas a perceberem que o hospital nunca deve ser o primeiro 

recurso. 

 

Neste domínio, é de inteira pertinência e inquestionável oportunidade a medida 

M40 do Plano de Acção do GESRL. A sua concretização, não obstante ser proposta pela 

Região, concretizar-se-á, como ali se diz, no concelho de Leiria, pelo que se justifica 
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plenamente ser aqui mencionada e ser adoptada neste documento, com a devida 

referência à origem da proposta.21 

Visa, desde logo, responder a uma situação com que a região, o país e o mundo se 

viram confrontados no começo da presente década, mas visa, sobretudo, responder a 

uma necessidade de antevisão do futuro, na presunção de que o fenómeno que assolou 

a humanidade em 2019/2020 pode repetir-se: 

“M40 – Laboratório avançado de diagnóstico e vigilância epidemiológica 

Criação no Campus 5 do Politécnico de Leiria, anexo ao Centro Hospitalar de Leiria, 

de um laboratório avançado de diagnóstico e inovação em vigilância epidemiológica, 

que contempla todas as valências de análise do risco associado ao COVID e a outras 

infecções (bem como outras patologias não infecciosas, no futuro), contemplando 4 

valências: 

a) Realização de testes de diagnóstico da infecção em larga escala com 

tecnologia automática e certificada para diagnóstico in vitro, validada pelo 

INFARMED; 

b) realização de testes de imunidade em larga escala, permitindo uma análise 

de risco e o apoio à decisão de medidas estratégicas para a gestão da 

pandemia; 

c) realização de estudos para caracterização da doença e identificação das 

características específicas da doença na região, incluindo mutações e 

agentes de co-infecção, criando uma infraestrutura inovadora a nível 

nacional e internacional; 

d) realização de estudos para caracterização da população, identificando 

fatores individuais promotores da resiliência contra a infecção, criando a 

segunda infraestrutura no país com esta capacidade e a primeira aplicada 

ao controlo epidémico. 

A actividade deste laboratório constituirá ainda suporte ao centro de testes e 

certificação de equipamentos médicos a desenvolver na Região.  

 
21 Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, Plano de acção, 2020, M40, p. 53. 
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Em Portugal existem apenas 5 instituições (valência c) e 1 instituição (valência d) 

com estas capacidades instaladas, mas focadas noutras áreas da Saúde (oncologia). 

Assim, a criação deste laboratório avançado colocará a Região de Leiria na linha da 

frente em termos científicos, tornando-nos o único laboratório nacional com todas estas 

valências conjuntas e fortalecendo a marca "Leiria, Região Segura". 

 

Finalmente, porque se fala na desejável e oportuna participação do Instituto 

Politécnico em iniciativas da área da saúde, poder-se-ia, ainda, considerar, em 

consonância com a medida acabada de enunciar proposta pelo GES da Região de Leiria, 

e ainda no domínio da inovação que é, verdadeiramente, o justo emblema do mesmo 

IPLeiria: 

O desenvolvimento de um hub de inovação na saúde na ex-Escola de Saúde; 

associada a este hub, uma incubadora de inovação social. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Economia 

 
 

Como fica claramente exposto na parte inicial deste documento, no ponto 

dedicado às questões de identidade, todos os indicadores estatísticos demonstram que 

uma das mais fortes marcas identitárias de Leiria – região, mas também concelho – é a 

dinâmica empresarial. 

Esse dinamismo depende, como é sabido, da iniciativa privada (e em Leiria sempre 

foi assim) e não devem os poderes públicos, muito menos autárquicos, substituir-se a 

ela ou sequer condicioná-la. O papel de tais poderes terá de ser facilitador, pode 

traduzir-se em apoios de vária ordem, mas não pode ser, em circunstância alguma, o de 

substituição do privado. 

Convém ter presente, entretanto, que falar de dinâmica empresarial, em Leiria, é 

falar de uma realidade multifacetada, porque a economia, neste concelho, é 

verdadeiramente plurisectorial. É, em todo o caso, uma quase evidência o peso que a 

indústria detém no todo dessa actividade. Por isso mesmo, quando grande parte das 

análises prospectivas e visões estratégicas que hoje se multiplicam no país fala em 

reindustrialização como um objectivo para a década, Leiria não pode alhear-se desse 

debate nem desse grande desígnio, porque lhe diz directamente respeito. Mas é hoje 

cada vez mais evidente que não basta falar de reindustrialização, é preciso ter presente 

a cadeia de valor; como é evidente ainda que na reindustrialização europeia a ideia forte 

é a indústria de proximidade. É aqui que a autarquia tem um papel a desempenhar. 
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Sucede que o município de Leiria, à semelhança de toda a região, se caracteriza 

por essa economia (e não apenas indústria) de proximidade, atentas algumas das suas 

peculiaridades: 

• Micro, pequenas e médias empresas (raramente empresas de grande 

dimensão); 

• não monodependente, pois são diversificados os sectores de actividade; 

• empresas enraizadas nas respectivas comunidades. 

É, além disso, um tecido empresarial fortemente apostado em sectores de 

inovação, o que pressupõe, desde logo, capacidade de risco. 

 

Tudo isso é importante, mas não é suficiente. O desenvolvimento da economia, 

de facto, só é legítimo e positivo se não perder de vista os objectivos da sustentabilidade 

e da coesão social, de que atrás muito se falou. Porque no centro da Economia têm de 

estar sempre as pessoas. E é aí que entram, decididamente, os poderes constituídos. 

Cabem aos poderes públicos (leia-se, neste caso, autárquicos) iniciativas no 

tocante a: 

• Parques empresariais / industriais ou polos de actividade empresarial (não 

é o mesmo e importa ter presente a diferença); 

• estruturas de apoio; 

• medidas facilitadoras. 

É aí que deve incidir a atenção prioritária do poder local e não deve confundir-se 

nunca com quaisquer tentativas no sentido de orientar, substituir, liderar ou promover 

qualquer outra acção de natureza similar no domínio da economia. 

É nesse pressuposto que assentam as reflexões que a seguir se apresentam e as 

sugestões ou propostas que delas decorrem. 

 

Parques empresariais / industriais 

Já em 2003, num estudo realizado pela EURISKO, a pedido da Câmara Municipal, 

era feito o seguinte diagnóstico: 

“A conjuntura actual do mercado de solo para localização de actividades da 

indústria transformadora em Leiria, aponta para um claro défice da oferta face a uma 
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procura que se acumula há anos e para a qual não tem havido capacidade de resposta. 

Os problemas que esta situação levanta às actividades industriais e aos distintos 

segmentos da procura de espaço são variados e constituem uma importante força de 

bloqueio do processo de desenvolvimento do tecido produtivo de Leiria”.22 

E apontava-se, a seguir, para as consequências de tal situação: 

o “Ausência de soluções para as empresas com necessidade de expansão das 

suas instalações; 

o ausência de soluções para as empresas que, estando em situação de 

incumprimento da legislação relacionada com a gestão ambiental e 

energética, têm necessidade de deslocalizar a sua actividade para zonas 

cujo nível de infra-estruturação permita a laboração em conformidade 

com as exigências actuais; 

o ausência de soluções para localização de novas empresas resultantes da 

iniciativa endógena – problema que em Leiria se reveste de maior 

gravidade devido às elevadas taxas anuais de criação de novas empresas; 

o ausência de soluções para as empresas cuja localização actual levanta 

conflitos sérios com as zonas urbanas e usos habitacionais, cuja 

proximidade limita e põe em xeque a legalidade do seu funcionamento 

quotidiano; 

o desperdício de oportunidades de captação de investimento produtivo de 

origem exógena.”23 

 

Há que reconhecer que um tal retrato, passados mais de dezasseis anos, não 

sofreu alterações significativas. É, por isso, urgente encontrar solução para este 

problema, que, como se vê, vem de longe. 

O REOT prevê um número razoável de pequenos polos industriais. Não há razão 

para contrariar tal desígnio. Mas não pode tal desígnio significar que seja tratado por 

igual o que é diferente. 

 
22 EURISKO, Estudo de localização de zonas industriais, 2003, p. 33. 
23 Ibidem, pp. 33-34. 
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Isso vale por dizer que a autarquia tem de ter a coragem de definir onde pretende 

instalar verdadeiros polos da actividade empresarial / industrial e definir, também, o 

modo como vai organizá-los. 

O modelo adoptado na ZICOFA é um exemplo do que não deve ser feito. Mas 

talvez haja ainda tempo de proceder a alguma correcção. De facto, é um erro conceber 

um parque empresarial (designação mais adequada, neste caso, do que a de parque 

industrial) como um loteamento para instalação de empresas, onde os lotes se vão 

alienando ao sabor dos interesses e flutuações do mercado e se “arrumam” dentro do 

seu lote somente em obediência a critérios de interesse pessoal. Um parque 

empresarial ou um parque industrial não são simples loteamentos. 

Pelo contrário, os parques empresariais e, neste caso, por maioria de razão, os 

parques industriais têm de ser assumidos como condomínios de empresas, com serviços 

comuns, como qualquer outro condomínio, com infraestruturas de uso comum que vão 

além do saneamento e estrutura viária, mas que incluam a gestão da qualidade da 

energia, da qualidade do digital, eventualmente da segurança e, mesmo, uma 

identidade própria. 

O próprio planeamento não pode ficar ao sabor do mercado, isto é, da dinâmica 

da venda de lotes e, subsequentemente, do interesse de quem os compra. Tem de 

existir um planeamento global, pensado segundo uma lógica que respeite, por exemplo, 

o ordenamento do território, as questões ambientais e a sustentabilidade energética, a 

junção, em relações de vizinhança, facilitadoras da cooperação e promotoras de 

parcerias, de empresas e I&D e, como adiante se dirá, os valores cada vez mais 

necessários da economia circular. 

 

Um passo primeiro a dar será, por conseguinte, repensar a estrutura dos parques 

empresariais, os que vierem a ser projectados e, quando possível, os já existentes, os 

quais devem reunir: 

• spinoffs 

• startups 

• I&D 

• empresas 
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Além disso, em alternativa a parques que incluam empresas e I&D, pode pensar-

se, com vantagem, por iniciativa conjunta do Instituto Politécnico de Leiria, da Câmara 

Municipal de Leiria e da NERLEI, num Parque de Ciência e Tecnologia que albergue no 

seu interior empresas. 

Importante, por outro lado, é conceber os parques empresariais (e por maioria 

de razão os parques industriais) já com o pensamento na economia circular, por forma 

a poder estabelecer à partida as regras de articulação que lhe estão subjacentes (o que 

pressupõe, claro, alterações na legislação), conforme se propõe no “Plano de Acção para 

a Economia Circular de Portugal”. 

 

A aposta em parques empresariais, parques industriais áreas de localização 

empresarial (as designações têm flutuado ao sabor dos tempos) é determinante. 

Apontam-se algumas ideias que deverão merecer especial ponderação em sede de 

planeamento estratégico da próxima década. 

 

1. Projectar um parque industrial comum a Leiria e Marinha Grande, no espaço 

situado entre ambos os municípios e com responsabilidades partilhadas entre eles. 

Será a concretização institucional de algo que no domínio da actividade 

empresarial já existe e potenciará enormemente o desenvolvimento de uma das áreas 

geográficas mais dinâmicas do país. 

Sublinhe-se, a este respeito, o que já atrás se referiu: Leiria e Marinha Grande são 

concelhos contíguos, tanto que quase não existe descontínuo entre eles, e têm em 

comum essa marca identitária do empreendedorismo, com acentuadas características 

de inovação e em grande parte ligado à indústria transformadora. 

Juntar sinergias na criação de um parque industrial comum, concebido nos moldes 

acima referidos, ou seja, com partilha de recursos a vários níveis e assente nos princípios 

da sustentabilidade energética e da economia circular será um contributo decisivo para 

o desenvolvimento do empreendedorismo de ambos os concelhos. 

 

2. Reformular, tendo em conta o que acima se diz, a ZICOFA. 
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3. Concretizar, o mais rapidamente possível, o parque industrial de Monte 

Redondo: 

¨ é uma excelente ideia; 

¨ tem todas as condições para ser inovador; 

¨ pode ser estruturado, desde o início, em obediência a critérios de 

ganhos de energia, de planeamento estratégico, de transição para o 

digital, de economia circular; 

¨ possui uma localização estratégica – perto da A17, com ligações 

rápidas à A8 e à A1 e perto da Linha do Oeste; 

¨ tem dimensão, inclusivamente, para pensar num parque 

habitacional para quadros, com o consequente desenvolvimento 

social de toda aquela área. 

 

4. Quanto a pequenos polos, o mapeamento feito no REOT é suficiente, desde 

que se tenha em conta que não correspondem a grandes desígnios, como os 

anteriores. Alguns possuem inegáveis vantagens para a comunidade envolvente, como, 

por exemplo, na zona de Bidoeira / Colmeias, em torno da unidade empresarial Roca. 

Outros não passarão de pequenas áreas de localização empresarial, que respondem a 

legítimos anseios de algumas das freguesias do município e, como tal, merecem algum 

apoio. Mas não podem confundir-se essas pequenas opções com o grande desígnio que 

subjaz aos três parques mencionados. 

 

Uma estrutura de apoio ao empreendedor 

Fundamental no apoio à actividade económica e empresarial será uma estrutura 

de apoio suportada e dinamizada, no essencial, pela autarquia e em articulação com a 

NERLEI e também com o IPLeiria. 

Uma tal estrutura terá de ser, por definição, ágil, simples e pedagógica, e deve 

ser-lhe confiado um conjunto de missões específicas. 

1. Promoção da marca Leiria como cidade do investimento, do 

empreendedorismo, da indústria, da inovação. 
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2. Captação de investimento estrangeiro, fundamental para o 

desenvolvimento do tecido empresarial da região, por forma a torná-lo 

mais forte, mais dinâmico, mais competitivo. 

3. Busca de regiões potencialmente parceiras, estrategicamente mais 

interessantes, com maiores afinidades e com possibilidade de criar com as 

empresas do município laços de cooperação estratégica. 

4. Ser facilitadora e mediadora no contacto com a administração pública, 

seja ela a Câmara Municipal, seja a máquina administrativa do Estado, em 

diligências nevrálgicas como licenciamentos, questões ambientais, 

burocracia diversa; de alguma forma, será uma espécie de balcão express 

do empreendedor. 

5. Nesse sentido, os seus colaboradores deverão constituir-se como algo do 

género de gestores de conta de cada empreendedor ou conjunto de 

empreendedores, que assumirão o acompanhamento de um processo em 

todos os seus passos, para não deixar o empreendedor preso nos 

meandros das teias burocráticas. 

Em suma: um modelo de via verde para as empresas e o investimento 

 

Em parte (mas só em parte, porque vai bem além disso), esta proposta coincide 

com uma das medidas constantes do Plano de Acção do GES Região de Leiria, que se 

transcreve: 

 

“M20 – DALI – Decisão ágil no licenciamento do investimento 

Agilizar o processo de análise de processos de aprovação de projectos de 

construção de novos edifícios industriais, expansão da actividade, reabilitação urbana e 

de licenciamento, através da definição de um conjunto de procedimentos internos que 

permitam análise e decisões num curto espaço de tempo, alocando recursos internos, 

criando-se vias verdes, que permitam respostas rápidas, no estrito cumprimento da lei.  

Promover a tipificação das várias fases do procedimento, de modo harmonizado entre 

municípios e definir áreas prioritárias. Elaboração de um regulamento com critérios para 

aplicação da via verde e redefinição dos processos de licenciamento a incluir na via 
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verde. Monitorização dos resultados em articulação com as associações empresariais e 

ajuste para responder ao desafio.”24 

 

O modelo aqui proposto é comum a várias outras cidades industriais e 

empresariais europeias; um dos exemplos mais conhecidos é a MIDAS – Manchester’s 

Inward Investment Agency.25 

 

Quanto à sua natureza, a estrutura deverá ser: 

• Independente das lógicas de funcionamento das estruturas públicas, 

nomeadamente municipais, e do seu atavismo típico e das suas coutadas 

burocráticas; 

• independente de tutelas ou “correias de transmissão” ideológicas ou 

partidárias; 

• ou seja, dependente da Câmara Municipal, mas com liberdade de 

movimento, por forma a que possa organizar missões externas a promover 

a marca Leiria; 

• com uma forte componente de inovação, nomeadamente através de um 

Conselho específico dessa área, com a participação da NERLEI, do IPLeiria 

e da autarquia; 

• com capacidade de se ajustar a cada momento à rapidez das mudanças 

ocorridas na realidade; 

• líder no discurso sobre Leiria (e também no discurso de Leiria), por forma 

a que o município se reconheça numa voz única e que assim se afirme no 

mercado. 

 

No que respeita ao apoio à inovação, há pressupostos essenciais: 

Os municípios devem ser promotores e gestores das incubadoras; mas não devem 

pretender mandar nas incubadoras. 

 
24 Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, Plano de acção, 2020, M20, p. 42. 
25 https://www.investinmanchester.com/about-us/midas. 
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Cabe à autarquia, por outro lado, um papel decisivo no apoio ao aparecimento de 

startups. 

Para tanto, tem de haver um ecossistema, que passa por um Politécnico forte, 

uma sociedade económica envolvente dinâmica, o acelerador e a incubadora. A ligação 

dos dois vectores fundamentais da inovação – a indústria e a investigação – pode e deve 

caber à autarquia, tanto mais que os perfis das pessoas que produzem conhecimento 

são diferentes dos perfis das pessoas que produzem riqueza e alguém tem de mediar 

esse encontro. 

No encontro entre o Politécnico, com uma investigação forte, a NERLEI, com a 

capacidade empreendedora dos seus associados, e a autarquia, com uma política 

claramente desenhada, melhor se assentará a transformação do tecido empresarial e 

industrial do concelho no sentido do modelo de green innovation, alinhado com os 

novos desafios da Europa. 

É isto que diz o Plano de Acção do GESRL, embora por outras palavras e juntando 

na equação a Startup Leiria e outras incubadoras (à escala da Região): 

 

“M33 – Criação de mecanismo facilitador da inovação e empreendedorismo na 

Região de Leiria. 

Para a implementação da medida é necessário: 

a. Criação de uma rede colaborativa, entre várias entidades da região 

(associações empresariais, unidades de ensino e investigação; 

centros de transferência tecnológica, etc.) que permita 

rapidamente fazer um levantamento das necessidades (procura) e 

das competências / recursos existentes (oferta) nos diferentes 

sectores e áreas de actividade e em toda a cadeia de valor.  

b. Criação de uma plataforma de partilha da base de dados anterior. 

c. Apoio técnico e especializado à co-criação de novos produtos / 

serviços.”26 

 

 
26 Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, Plano de acção, 2020, M33, p. 48. 
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De resto, o mesmo documento sugere uma medida concreta com vista a esta 

convergência de interesses, iniciativas e estratégias de vários parceiros, no domínio da 

inovação. A ideia seria, como já atrás se referiu, criar no topo norte do estádio o Hub 

de inovação, por forma a dotar a Região de Leiria de infraestruturas que a tornem 

atractiva ao investimento na área das novas tecnologias. Esse espaço acolheria, ainda, 

empresas e entidades competitivas no âmbito digital. Cita-se do documento: 

 

“O Digital Innovation Hub a instalar no topo norte do Estádio Municipal de Leiria 

pretende dotar a Região de Leiria de infraestruturas que a tornem atractiva ao 

investimento na área das novas tecnologias, espaço que passará ainda a acolher 

empresas e entidades competitivas no âmbito digital. 

Com um investimento global estimado de 20 milhões de euros, pretende-se a 

conclusão de todo o Edifício do Topo Norte do Estádio Municipal de Leiria, dando-lhe 

um uso compatível e que potencie a utilização do equipamento, contribuindo para a sua 

sustentabilidade, numa área de intervenção de 26.573,00 m2. 

A Digitalização e a Inovação criam aumento de competitividade e são actualmente 

considerados factores decisivos no crescimento económico da sociedade.  

Com este investimento, pretende-se que Leiria seja uma região de negócios, 

empreendedorismo, inovação e cultura, aberta a empresas e talento de todas as 

proveniências. Para que tal seja atingido, tem de haver uma envolvente favorável ao 

investimento, sendo que um desses factores passa pela inovação e pela existência de 

infraestruturas e equipamentos que a potenciem. 

Pretende-se ainda que este investimento incremente o acesso a recursos 

humanos altamente qualificados, custos competitivos, investigação e inovação, 

contribuindo para um ambiente de negócios amigo do investidor e excelente qualidade 

de vida.”27 

 

 

 
27 Ibidem, M47, pp. 56-57. 
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Como decorre de quanto fica dito, é fundamental que toda esta orgânica assente 

em três eixos: 

• NERLEI 

• Intituto Politécnico de Leiria 

• Câmara Municipal. 

 

Economia circular 

A economia circular, como é sabido, começou por pretender ser um instrumento 

ao serviço da indústria, para lhe possibilitar ter produtos mais baratos; os tempos e os 

conceitos mudaram, como mudaram igualmente a realidade e os desafios, e hoje ela 

visa, acima de tudo, a sustentabilidade. 

Olhando para o tecido empresarial local, é fácil concluir que poucas regiões 

possuem as potencialidades de Leiria quanto à economia circular, atenta a diversidade 

do sistema produtivo, das matérias primas e do produto final. 

De facto, Leiria é, talvez, a única região do país capaz de ter a cadeia completa de 

um produto, desde a ideação até ao mercado; dito de outra forma, porventura a única 

capaz de transformar ideias em produtos. A indústria de moldes, com uma presença 

destacada no tecido empresarial da região, é bem um exemplo disso. 

Isso faz com que seja possível, por isso mesmo, aqui mais do que em muitos outros 

lugares ou regiões, conceber um circuito com os produtos a transitarem de umas 

empresas para outras. É essa a essência da economia circular. 

Esse é um modelo que tem de assentar na inovação tecnológica (centros de 

conhecimento) e na simbiose industrial; e bem assim na consciência por parte das 

empresas de que que um resíduo é um recurso. 

Estas considerações conduzem à conclusão de que cabe à autarquia um papel 

nuclear no que respeita à promoção da economia circular.  De facto, se é competência 

da autarquia a planificação dos parques industriais, como acima se diz, a definição das 

suas estruturas, a concepção global da sua matriz organizacional e de funcionamento e 

o licenciamento de unidades isoladas, deve a mesma autarquia, no uso dessa 

competência, exercer uma função determinante no estímulo à economia circular. 
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Finalmente, algumas ideias gerais a ter em conta: 

• Leiria não precisa de uma “Autoeuropa”; a sua marca distintiva é, como se 

disse constituída por micro, pequenas e médias empresas; mas isso não 

invalida a necessidade, em cada momento, de saber assumir posição no 

tocante a investimentos especiais e estratégicos. 

• Leiria multissectorial é um caminho, tanto mais que não foi de 

monodependência que se fez o sucesso da região. Mas é preciso ligar todos 

os sectores. 

• Leiria, em interação com a Marinha Grande, tem a capacidade para 

reforçar e dinamizar tais actividades multissectoriais e pluritecnológicas, 

com elevada intensidade de conhecimento e inovação, capazes de induzir 

efeitos multiplicadores para a globalidade do tecido empresarial. O 

objetivo é desenvolver produtos mais complexos e com maior valor 

acrescentado para os mercados globais. 

• No futuro do teletrabalho, Leiria ganha força vendável, mas tem que 

investir mais na acessibilidade electrónica. 

 

Em suma, grandes metas serão: 

Ø Leiria capital da inovação e do empreendedorismo em 2030; 

Ø cooperação entre escolas / empresas / associações / incubadoras – tudo 

em volta do eixo da inovação; 

Ø descarbonização, transição digital, economia circular; 

Ø hub tecnológico: ligação entre os vários sectores e seus actores através da 

tecnologia. 

 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Inovação – empreendedorismo – IPLeiria 

 
 

Não pode falar-se de inovação (e o empreendedorismo pouco ou nada é sem ela) 

sem considerar um factor que lhe é essencial: a investigação. As instituições científicas 

são parceiras essenciais das empresas, e o diálogo entre umas e outras alicerça, 

invariavelmente, mais rápidos, mais eficazes e melhor conseguidos índices de 

desenvolvimento. Não é por acaso que as regiões onde existem instituições 

universitárias fortes têm, por isso mesmo, melhores condições de desenvolvimento que 

as demais; e não foi por mera coincidência que o processo de criação de instituições de 

ensino superior, que se verificou no país nas últimas décadas em muitas regiões, 

correspondeu a um salto qualitativo em todas elas, do ponto de vista da economia e, 

em geral, do seu desenvolvimento. 

Leiria não é excepção; é, aliás, uma prova inequívoca disso. Possui uma instituição 

de ensino superior de qualidade – o Instituto Politécnico de Leiria –, com um nível de 

produção de ciência reconhecido por instituições internacionais e que tem contribuído 

inegavelmente para o desenvolvimento da região onde se insere. Não pode, por isso, 

deixar de ocupar um lugar de relevo na presente reflexão. 

 

 Estabeleçamos, entretanto, um ponto prévio essencial: o Instituto Politécnico de 

Leiria, como instituição de ensino superior que é, possui, por força da sua natureza e da 

lei, autonomia de acção e de iniciativa, mesmo em relação ao Governo de quem 
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depende; por maioria de razão, portanto, possui autonomia em relação aos poderes 

constituídos a nível local. 

As considerações aqui feitas são, por isso, genéricas e não têm, em circunstância 

alguma, a pretensão de invadir esse espaço de autonomia que é essencial a uma 

instituição universitária. 

Acresce, além disso, que as considerações que se seguem são credoras das 

opiniões emitidas pelo responsável máximo do IPLeiria, o seu Presidente, em conversas 

muito construtivas e enriquecedoras ou no quadro de debates em que ele participou, 

com total abertura e disponibilidade para contribuir para a elaboração do presente 

documento de reflexão, atitude que reconhecidamente se agradece. 

Em todo o caso, importa deixar claro, para que dúvida alguma subsista a esse 

respeito, que nada do que se segue nestas páginas pretende interferir na esfera de acção 

específica dessa instituição. 

 

Presente no concelho desde há 40 anos, o IPLeiria teve uma importância decisiva 

e incontestável no desenvolvimento e crescimento da cidade ao longo desse período; 

é unânime o reconhecimento de que a sua existência constitui uma fronteira temporal, 

visível em novos hábitos culturais e novas dinâmicas. Pode, mesmo, dizer-se que há uma 

Leiria antes do Politécnico e outra depois dele. 

O IPLeiria está, pois, no centro do crescimento da cidade e da região. Tem sido 

motor de transformação e de reconversão, a vários níveis. 

Algumas evidências: 

1. Demografia: trouxe população à cidade, população jovem, constituída por 

estudantes, mas também por novos quadros (docentes), alguma da qual 

acabou por fixar-se e mudar, assim, a fisionomia da cidade. É visível que 

Leiria conheceu um rejuvenescimento e uma renovação, resultantes da 

atracção de gente nova, com novos hábitos, novos interesses, novas 

dinâmicas. 

2. Aumentou a classe média qualificada, o que diminuiu a polarização. 

3. Essa população jovem trouxe consigo uma conciliação entre tecnologia, 

talento e tolerância, o que foi uma mais valia. 
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4. Dessa forma, por outro lado, foi sensível a combinação entre dinâmica 

industrial e dinâmica cultural. 

5. O IPLeiria, como seria de esperar da sua natureza de instituição científica 

e de educação a um nível avançado, trouxe também consigo novos 

parâmetros de qualificação e excelência, os quais mudaram o padrão de 

Leiria, que evoluiu para uma economia mais baseada no conhecimento e 

na inovação. 

 

A mudança começou a ser mais sensível – e é hoje por demais evidente – à medida 

que o diálogo entre o IPLeiria e as empresas se intensificou, como se verificou nas duas 

últimas décadas, sensivelmente. 

Mas esse é um percurso onde tem de haver cada vez maior investimento, a 

envolver a ciência, mas também as empresas, agregadas na NERLEI, e o poder 

autárquico, numa parceria consistente e consequente e num esforço permanente de 

articulação entre escolas (neste caso, o ensino superior) e tecido empresarial. 

O sentido deste tipo de parceria traduz-se num circuito interactivo que se pode 

definir, por exemplo, da seguinte forma: a escola incentiva e promove investigação e 

estudos (que podem concretizar-se em teses, patentes, etc.), os quais ajudam a 

responder às necessidades das empresas; para tanto, as empresas devem cumprir a sua 

parte que é, por um lado, acolher a realização desses estudos e investigação e, por outro 

lado, financiá-los, já que serão deles beneficiárias. 

Ou seja, a escola dá sequência à busca de inovação por parte das empresas e, ao 

fazê-lo, torna-se, por isso mesmo, um indutor de inovação. 

Não é um processo fácil, desde logo porque é uma experiência ainda recente. Não 

pode deixar de ter-se em conta que o crescimento do sistema, neste domínio, como em 

tantos outros, foi brutal e vertiginoso. 

 

No momento em que nos encontramos resulta bastante evidente que existe 

capacidade instalada, quer de formação, quer de inovação, mas é necessário passar para 

a concretização; e isso tem de acontecer, com empenhamento, determinação e 

clarividência, na próxima década. 
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O número de patentes, por exemplo, um dos indicadores de excelência, subiu 

bastante e é já razoável, mas é ainda reconhecidamente baixo. 

Para superar esse problema, é fundamental transferir os estudantes para as 

empresas ou, dito de outra forma, criar um fluxo entre a escola e as empresas, já que 

colocar os estudantes nas empresas é colocar nas empresas o conhecimento e 

aprofundar a ligação delas ao ensino superior. 

 

Se é verdade que o conhecimento 

• mudou a vida e a realidade e  

• mudou o empreendedorismo 

só há um caminho, que se traduz no binómio inovação e educação. 

 

Por tudo quanto fica dito, cabe aí um papel incontornável e inalienável ao Instituto 

Politécnico: as novas áreas têm de ser isso mesmo, novas, isto é, diferenciadoras e 

inovadoras; essa tem de ser a grande aposta, tanto mais que maior importância do que 

o conhecimento em si possui a novidade do conhecimento. 

Não basta, porém, o conhecimento, a ciência e a inovação que é o timbre de um 

e outra; a esse conjunto um outro desafio de monta há que acrescentar, que é a 

dimensão prática. É necessário, para que tudo isso se traduza em crescimento da 

riqueza, desenvolver inovação na aplicabilidade do conhecimento. 

Ora, o IPLeiria tem forte capacidade de afirmação no domínio do conhecimento e 

já revelou possuir condições para exercer protagonismo nessa área e colocar a sua 

excelência ao serviço da comunidade. 

Um bom exemplo é o CDRSP – Centro para o Desenvolvimento Rápido e 

Sustentável do Produto, na Marinha Grande. Mas as consequências, por enquanto, são 

ainda incipientes. O modelo possui imenso potencial e precisa de ser desenvolvido e de 

ser replicado noutras áreas. 

 

Um dos inputs da empresa para a escola – a escola promove o estudo – o estudo 

traduz-se em startup 
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Para tanto, é necessária a estrutura CML / NERLEI / IPLeiria; ela já existe, mas 

carece de ser aprofundada, agilizada, desenvolvida e melhorada. 

A fusão da Incubadora D. Dinis com a Startup Leiria é, por isso mesma, vantajosa 

a todos os títulos e reúne condições para ser um excelente instrumento ao serviço do 

desenvolvimento local. Na próxima década, esta nova estrutura justifica total 

empenhamento dos poderes públicos e dos demais parceiros. 

Por outro lado, a concentração da nova estrutura no topo Norte do Estádio, com 

novas condições de trabalho, é uma medida de grande alcance, cujos reflexos se farão 

sentir inquestionavelmente no futuro. 

Estamos, pois, perante uma das apostas estratégicas decisivas para década 2020-

2030. Há que fazer dela um projecto unificador de vontades, de desígnios, de 

competências, a todos os níveis. 

 

A estrutura resultante da fusão da Incubadora D. Dinis com a Startup Leiria tem 

de reunir em simbiose perfeita as três componentes essenciais: 

ü A Escola (IPLeiria), com o seu contributo na área do conhecimento, da 

qualificação, da inovação tecnológica, de uma visão sempre renovada do 

mundo; 

ü a empresa (NERLEI), com o seu contributo na área do empreendedorismo, 

da capacidade de risco, da inovação, uma vez mais, da experiência de 

terreno, da concretização prática dos novos modelos tecnológicos; 

ü o poder autárquico (não só a CMLeiria, mas a CIMRL), com o seu contributo 

na área da ligação à sociedade, do diálogo com o poder político, da 

representação territorial. 

 

Para isso, é o próprio IPLeiria que reconhece dever continuar um esforço de 

transformação, inerente à sua própria condição de instituição de ensino e investigação 

de excelência. 

Por exemplo, o ajustamento à realidade local, caracterizada por um tecido 

empresarial variado e competitivo, pode sugerir mudanças na organização estrutural do 
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ensino, com a substituição das grelhas compactas por ciclos modulares, de forma a 

permitir uma formação mais ajustada às necessidades das empresas. 

 

Há um raciocínio legítimo, resultante da análise da realidade, e que não pode 

deixar de ter-se presente: 

o a comparação de Leiria com a Região Centro é desfavorável a Leiria; 

o a comparação da Região Centro com o país é desfavorável à Região Centro; 

A conclusão é óbvia: o IPLeiria já avançou muito, mas tem de avançar muito mais 

e precisa do apoio local para progredir nesse rumo. 

 

Questão central é a mudança, do mundo e da região, hoje mais sensível ainda do 

que antes; e tão importante quanto a mudança é a velocidade da mudança. 

A pandemia, de facto, alterou muitas coisas – entre elas o mapa de procura de 

formações. Hoje procura-se, por exemplo: 

• marketing para potenciar as vendas, resultado da necessidade de 

ajustamento a novos modelos de mercado; 

• design gráfico para preparação de páginas para vendas online; 

• design de interiores, porque as pessoas passaram a estar mais em casa e 

carecem de outro tipo de conforto. 

 

Por isso, mais do que formar, é necessário reconverter: 

• é necessária uma estratégia para a reconversão; 

• é necessária capacidade para pegar na competência existente e fazer dela 

outra competência. 

 

Experimentemos enunciar estes princípios de outra forma: o mundo que 

conhecíamos está a mudar muito e a uma velocidade vertiginosa. E para esse mundo 

novo, seja ele qual for e como se apresentar, é necessário descobrir novos conteúdos 

de formação, preparados para uma inovação permanente e de contornos e horizonte 

imprevisíveis. 
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Leiria, nessa perspectiva, porque isso é da sua própria natureza, como prova a 

história recente, tem de ser capaz de ser um hub criativo: 

§ talento 

§ tecnologia 

§ tolerância. 

 

Além disso, o investimento no Instituto Politécnico de Leiria resulta também da 

centralidade da região, a que acima se fez referência por mais de uma vez: tudo isso 

demonstra ser certo o caminho da Universidade tecnológica ou, de uma forma mais 

simples, da Universidade (por toda a Universidade ser, por definição, tecnológica e por 

não deverem confinar-se às tecnologias as potencialidades da instituição). 

O percurso, até agora, foi seguro: qualidade do ensino, qualidade 

internacionalmente reconhecida dos Centros de Investigação, génese de projectos 

pioneiros e inovadores. 

 

É por isso que o Politécnico deve ser Universidade; e é por tudo isso que toda a 

região (o concelho de Leiria, desde logo) deve unir-se em torno dessa estratégia, 

congregando nesse movimento autarcas, poder político em geral, movimentos sociais, 

estruturas da sociedade civil. 

 

Não é, importa dizê-lo, uma questão de graus ou apenas uma questão de nome. É 

bem mais do que isso; é uma questão de estatuto, no plano nacional e no plano 

internacional, que o nome, por via de regra, carrega consigo; e é, acima de tudo, uma 

questão de justiça. 

Passar o Instituto Politécnico de Leiria a Universidade deve ser, pois, elemento 

fundamental da estratégia de Leiria para a década 2020-2030. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Digital 

 
 

O digital é hoje uma dimensão transversal e omnipresente em todos os domínios 

da vida em sociedade, com impacto real na generalidade das áreas constantes dos 

pontos anteriores. 

Vale a pena citar o que se diz em relatório actualíssimo do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, justamente numa antevisão da década (cita-se da versão 

original em inglês): 

 

Creating a more resilient society involves developing new competences, including 

digital skills, which are constantly changing and evolving. At the same time, it involves 

preparing people for a growing uncertainty in markets and technology change, requiring 

people prepared to tackle jobs that will become very much different that those 

characterizing our current economic structure. 

[….] 

The concept of digital competences is also linked to the use of digital technologies 

to design new solutions for different types of problems, the integration of 

interdisciplinary knowledge and data analysis, intensive use of artificial intelligence, the 

use of advanced instrumentation and communication networks and mobile systems, and 

the development and programming of cyber-physical systems. This involves hardware 

and software and extends the concept of ICT to electronics, automation and robotics. 

Competences can be developed to different levels of depth and proficiency in each 

of these areas, depending on the level of qualification and set goals. These different 
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levels are reflected in the type of measures that will be promoted in an inclusive and 

comprehensive way for the whole of society. 

The aim of the National Digital Competences Initiative, Portugal INCoDe.2030, is 

to position Portugal at the top of European digital competences ranking by overcoming 

three big challenges:  

1. Generalise digital literacy, with a view to the full exercise of citizenship and 

inclusion in a society with increasingly more digital practices, where many social 

interactions happen on the internet and are increasingly mediated by electronic 

devices.  

2. Stimulate employability and professional training and specialisation in digital 

technologies and applications, in order to respond to the increasing demand of 

the market and to promote the qualifications needed for employment in a 

higher value-added economy.  

3. Ensure strong participation in international R&D networks and the production 

of new knowledge in digital areas.28 

Uma estratégia para o digital deve ser pensada ao serviço da capacidade de 

resolver os problemas das pessoas no dia a dia, de melhorar a qualidade de vida das 

populações e de aumentar a sustentabilidade das organizações e do planeta. Deve 

também ser pensada segundo um modelo integrado, que inclua tecnologia, processos 

e pessoas, e, no caso concreto de Leiria, que observe as necessidades do respectivo 

tecido humano e empresarial. Mas – importa sublinhá-lo aqui e agora – não pode nunca 

ser pensado na lógica da submissão do homem à tecnologia, mas sempre na procura de 

um fim último e inalienável, que é a colocação da tecnologia ao serviço do ser humano 

e da comunidade que somos. 

Por outro lado, o digital é um aliado fundamental das questões da 

sustentabilidade, conforme expresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Se aliado a uma estratégia de coesão 

 
28 De High Education, Research and Innovation in Portugal: Perspectives for 2030. (Documento do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), pp. 13-14. 
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social e territorial, pode e deve ser um poderoso veículo de integração de comunidades 

e nichos segregados, aproximando gerações e povoações e democratizando o acesso a 

serviços, conhecimento e cultura; e tem de fazê-lo mediante o combate activo à info-

exclusão, através de formação aos vários níveis (incluindo, em especial, as populações 

mais envelhecidas, mas não só), por forma a garantir a existência de públicos com acesso 

à internet. 

Por outro lado, em matéria de sustentabilidade ambiental, pode contribuir para 

um melhor conhecimento e gestão dos recursos naturais, seja na área das florestas, do 

mar, dos terrenos ou do ar. 

Neste domínio, é oportuno referir uma das ideias ainda em debate no âmbito do 

Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, no seio do grupo de trabalho dedicado 

ao Digital: a criação, a nível regional, de um “Laboratório de experimentação e 

investigação aplicada em Tecnologias Digitais para o Desenvolvimento Verde e 

Sustentabilidade”, com reflexos em várias áreas: desenvolvimento de smart 

communities; promoção da digitalização do sector agroindustrial; aprofundamento da 

digitalização da administração pública, como a seguir se recomenda.29 

Por fim, no domínio da sustentabilidade dos negócios, o digital permite 

simultaneamente optimizar processos e modelos de negócio, nomeadamente através 

da gestão online, com redução de custos, mas também aumentar receitas através do 

comércio eletrónico e do marketing digital. 

No que respeita à digitalização do tecido industrial da região, dentro das 

tecnologias digitais que são disponibilizadas a uma velocidade cada vez maior – da 

realidade virtual e realidade aumentada à impressão 3D, das soluções de cloud à 

computação quântica, da robótica à inteligência artificial, do comércio eletrónico ao 5G 

– é fundamental identificar aquelas que são críticas para os sectores predominantes e 

criar polos de I&D e de excelência, onde colaborem empresas exportadoras, 

universidade e startups. Os principais desafios da Indústria 4.0 estão identificados em 

 
29 O relatório sobre uma “Estratégia Digital 2020-2030 para a região de Leiria” não está concluído 

e, por isso, não está ainda disponibilizado em versão final. Agradece-se ao Professor Rui Rijo, membro 
desse grupo de trabalho, o facto de ter facultado a leitura de uma versão ainda preliminar do documento, 
onde se consubstanciam propostas muito interessantes para a região, algumas das quais devem merecer 
especial atenção no município de Leiria. 
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torno da formação e da reconversão de quadros (up-skill e re-skill), domínio onde o 

IPLeiria deve ter um papel fundamental. 

  

É de realçar que o contexto da pandemia trouxe maior sentido de urgência face à 

digitalização na área do comércio, na medida em que o comércio electrónico assumiu 

um papel muito mais relevante na subsistência dos pequenos negócios. Sendo certo que 

muitos deles não detêm competências nas suas estruturas que lhes permitam fazer 

sozinhos esta transição para o digital, a criação de uma plataforma municipal de 

comércio electrónico, num modelo bem próximo daquele que foi ensaiado para o Natal 

de 2020 com a plataforma Leiria market, poderia constituir um apoio importante à sua 

sobrevivência. Tratar-se-ia, no fundo, de alargar o conceito no tempo (estendendo-o a 

todo o ano) e na dimensão, de modo a concitar maior número de adesões, e no público 

alvo, que deverá ser todo o país, pelo menos. 

Nesta mesma dimensão do digital (a do comércio), uma variável a ter em conta 

são as indústrias criativas, uma vez que é delas que provém o talento necessário para 

uma eficaz comunicação e design da presença digital dos negócios. Por isso, uma 

incubadora da região deve ter, entre os seus objectivos, a capacidade de juntar 

projectos e competências nas áreas da criatividade, do marketing e da tecnologia, para 

garantir que, numa estratégia de diversificação do tecido empresarial, surgem 

prestadores de serviços com qualidade em matéria de soluções para comércio 

electrónico. 

 

Na administração pública local e nos serviços aos cidadãos, o digital tem um 

elevado potencial para introduzir melhorias na qualidade de vida. 

O crescimento exponencial da quantidade de dados disponível (big data) e o 

aumento da capacidade de computação são as principais características da designada 

revolução digital, que vem alterar a forma de prestação de serviços aos cidadãos, em 

áreas como a mobilidade, a energia ou a cultura. 

A transformação dos dados, recolhidos cada vez mais em tempo real, em 

informação e conhecimento úteis, através de técnicas de analítica de dados, Inteligência 

artificial, etc., é essencial para apoiar o processo de tomada de decisão e de definição 
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de políticas públicas, as quais passam, assim, a ser “políticas públicas baseadas na 

evidência”. 

Recomenda-se que o município invista desde já nas seguintes soluções: 

Ø controlo de tráfego; 

Ø gestão de parques de estacionamento; 

Ø acesso a equipamentos culturais (bilhética online); 

Ø desmaterialização na emissão de documentos municipais; 

Ø partilha de informação sobre filas de tempos de espera em repartições ou 

serviços de saúde; 

Ø aplicações para denunciar a necessidade de esvaziamento dos contentores 

de lixo. 

  

Para que Leiria possa estar na vanguarda da transição digital, é ainda fundamental 

que a autarquia assegure as condições de largura de banda e acesso à rede 

generalizado e que tenha uma política clara com medidas nas vertentes acima descritas, 

gerida por uma equipa técnica competente na matéria e capaz de acompanhar a rápida 

mudança que caracteriza o digital. 

 

Missão estratégica da autarquia 

Além dos aspectos constantes da lista supra, tem de ser, em síntese, missão 

estratégica da autarquia: 

• Criar as condições para a concretização da sociedade digital (as condições 

de rede, por exemplo); nesse sentido, deve a autarquia desenvolver todos 

os esforços com vista ao alargamento da fibra óptica o mais rápido 

possível a todo o concelho, para bem das empresas, das organizações, da 

educação, da coesão territorial; 

• estimular a formação de quadros para a transição digital (os quadros 

actuais), com o apoio do IPLeiria; 

• promover a formação da parte mais idosa da população, para que o digital 

não seja instrumento de exclusão; 
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• em conformidade com os objectivos políticos de uma sociedade inclusiva, 

conceber soluções no âmbito do digital, com vista a minorar as dificuldades 

no acesso à vida em comunidade por parte do cidadão portador de 

deficiência; 

• criar condições para que possa atingir-se no prazo de cinco anos a literacia 

digital no sistema educativo, a igualdade de oportunidades no acesso a 

equipamentos e recursos educativos digitais de qualidade, o que inclui o 

investimento nas competências digitais dos docentes e infraestruturas 

digitais das escolas; 

• traçar para si própria uma política exemplar neste domínio, criando uma 

unidade de missão para reflectir o digital na administração pública 

autárquica nas várias vertentes: 

ü modernizar os sistemas informáticos da autarquia, a nível de 

hardware e de software; 

ü digitalizar os serviços e promover, através dos recursos digitais, 

uma maior flexibilização e simplificação dos processos de 

trabalho; 

ü generalizar nos serviços autárquicos os meios de pagamento 

digitais; 

ü desmaterializar verdadeiramente o funcionamento do município; 

ü criar aplicações, como acima se refere, para a gestão da cidade. 

 

Nesse sentido, isto é, para promover uma acção clara e consequente na área do 

digital no sector da educação, é determinante concretizar as propostas que figuram no 

Plano de Acção do GES da Região de Leiria e que se transcrevem: 

 

“M15 – Capacitação tecnológica dos alunos 

 Alinhado com o Plano de Ação para a Transição Digital do Programa do XXI 

Governo, deverão ser promovidas acções que potenciem a inclusão transversal das 

tecnologias nas diferentes áreas curriculares dos ensinos básico e secundário numa 
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perspectiva de reforço da coesão regional, contribuindo para a diferenciação e 

excelência de um projecto educativo regional. 

a) Monitorização contínua do acesso de todos os alunos à tecnologia e à Internet 

e manutenção de mecanismos de resposta e apoio permanentes que garantam a 

equidade e a inclusão digital de cada um. 

b) Conceção e desenvolvimento de um projecto intermunicipal integrado de 

promoção de uma identidade regional que estimule a comunicação digital, o trabalho 

em rede, a vivência cultural e a criatividade. 

 

M16 – Capacitação para a transição digital de professores e educadores 

A aposta numa economia e numa sociedade baseadas no conhecimento, em que 

o crescimento da produtividade assenta na inovação e na qualificação das pessoas torna 

fundamental, para dotar crianças e jovens das competências digitais necessárias à sua 

plena realização pessoal e profissional, assegurar a transformação digital das escolas, 

com o acesso e a utilização permanente de ferramentas e recursos educativos digitais 

de qualidade. Alinhado com o Plano de Acção para a Transição Digital do Programa do 

XXI Governo, deverão ser reforçados os investimentos no desenvolvimento de 

competências digitais na formação inicial, profissionalizante e contínua de professores 

e educadores adequadas ao seu desempenho neste novo contexto digital. Assim, 

importa reforçar a inovação pedagógica nos processos de educação e formação, 

garantindo a modernização tecnológica destes espaços com o acesso a equipamentos e 

ferramentas, de modo a aproximar futuros e actuais professores e educadores das 

ferramentas de produtividade e colaboração que devem utilizar no seu ambiente de 

trabalho profissional.”30 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 

 

 
30 Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, Plano de acção, 2020, M15 e M16, pp. 40-41. 
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Cultura 

 
 

Nos últimos anos, a acção cultural criou em Leiria sentido de identidade e de 

pertença. Para isso muito contribuiu um trabalho persistente de múltiplos agentes 

culturais, de instituições públicas e privadas e dos diversos equipamentos, visível nas 

mais de 700 atividades culturais e artísticas que se realizam todos os anos.  

Se procurarmos identificar os activos de Leiria, na área da Cultura, que podem e 

devem ser valorizados numa estratégia de médio e longo prazo, destacam-se os 

seguintes:  

1. Apesar da enorme variedade de projectos de criação artística, é possível 

identificar uma relação mais umbilical desta região com a dança (em 

particular o ballet) e com a música. Vejam-se festivais tão diversos como 

são, para citar os mais conhecidos, o Há Música na Cidade, o festival A 

Porta ou ainda o Entremuralhas/Extramuralhas, que se têm vindo a 

consolidar e a fidelizar públicos, nos últimos anos. Veja-se também a 

existência, nas Cortes, de uma incubadora de indústrias criativas, que tem 

apoiado a profissionalização e internacionalização de vários músicos de 

Leiria (Serra – Associação Cultural). 

2. Destaca-se, na área do património cultural edificado, o elevado número 

de museus com grande qualidade e projeção internacional e os avanços 

significativos feitos em matéria de museologia nos últimos anos, com a 

abertura do Mimo, do Museu da Cidade, do Moinho de Papel. Destaque 

também para o legado da geração Korrodi no urbanismo e arquitectura da 

cidade. 
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3. Ainda na área da museologia, é de referir o potencial do património da 

Casa-Museu João Soares, a valiosa colecção de arte sacra no Seminário de 

Leiria, que reflecte a forte ligação da região à cultura religiosa, o Vale do 

Lapedo, com o Menino do Lapedo, a dimensão geológica do penedo do 

Pedrógão e a herança histórica de Monte Real e das Cortes. 

4. No que respeita ao teatro, não obstante ser uma actividade de menor 

expressão na cidade e no município, terá de ter-se em conta a vitalidade 

persistente do TE-ATO, do Nariz – Teatro de Grupo e, mais recentemente, 

do Leirena. 

5. No domínio do património cultural imaterial, que reflecte o saber-fazer e 

outras tradições populares, a região é também rica em manifestações, 

como é o caso da olaria da Bajouca e Monte Redondo, da arte xávega da 

Praia do Pedrógão, da multiplicidade de festas e romarias populares e da 

grande quantidade de bandas filarmónicas e ranchos folclóricos que 

subsistem nas freguesias mais rurais. 

6. Por fim, na identificação dos activos que podem ser valorizados através de 

uma estratégia para a Cultura, em Leiria, importa considerar 

equipamentos que, não sendo culturais, têm sido centrais na história da 

cidade, como a Vila Portela, o Mercado de Santana, o edifício do Banco de 

Portugal, entre outros. 

 

Recentemente, a candidatura da região a Capital Europeia da Cultura para 2027 

criou um desígnio que tem gerado não só múltiplas iniciativas, mas sobretudo um 

debate em torno do que Leiria quer ser, na sua dimensão cultural. 

É prioritário na primeira metade da década que todo o concelho e toda a região, 

sob liderança da Câmara Municipal de Leiria, se empenhem fortemente nessa 

candidatura da região a Capital Europeia da Cultura para 2027 e na sua força 

galvanizadora. 

Independentemente do resultado alcançado por essa candidatura, os processos 

que decorrem já para a sua preparação permitirão deixar novas dinâmicas e hábitos de 

co-criação e colaboração no território. 
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Assiste-se, portanto, a um período inédito em matéria de dinamismo cultural em 

Leiria, mas também da projecção desse dinamismo à escala nacional e internacional. 

Refira-se, a título de exemplo, a obtenção do título de Cidade Criativa da Música da 

UNESCO, em 2019, e do Prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica, atribuído 

a Leiria pela Sociedade Portuguesa de Autores, em 2020. 

 

Conclui-se, assim, que Leiria tem, na área da Cultura, um dos seus mais ricos 

patrimónios para se diferenciar e posicionar no futuro e que vive um momento de 

enormes oportunidades para alavancar esse património, pela atenção e 

reconhecimento que essa dimensão da vida da região já conseguiu captar.   

 

Não obstante essa dimensão e o relevo alcançado pela qualidade do conjunto das 

manifestações culturais, há alguns problemas visíveis e, portanto, correcções de rumo 

que se impõem. Os problemas, em primeiro lugar: 

• Verifica-se uma excessiva concentração de eventos, ou melhor, a sensação 

de que o conjunto é um tanto errático e desarticulado; 

• a essa concentração corresponde, não raro, um excesso de 

autodeslumbramento; 

• o facto, positivo em sim mesmo, de, a partir de 2013, se ter aberto “o 

palco” a toda a gente, numa área que era até então elitista (cultura), teve 

por resultado natural algum “desgoverno”; 

• dito por outras palavras, sente-se especialmente a falta de um 

pensamento de programação cultural, o mesmo é dizer ausência de 

planificação e de estratégia em termos globais; 

• tudo isto sucede no teatro, na música, nas manifestações de rua, na dança, 

na arte em geral; 

• daí decorre o risco de a cultura, sendo muito embora mobilizadora, poder 

não estar a ser estratégica; 

• isso sente-se, por exemplo, na hora de apoiar institucionalmente as 

iniciativas – o poder precisa de e deve optar; 
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• como consequência de tudo isso, os agentes culturais não coabitam e não 

interagem; 

• um último problema nesta área tem a ver com a relação entre os sectores 

da cultura e da educação, não obstante se encontrem circunstancialmente 

juntos na autarquia, sob o mesmo pelouro: 

ü sente-se, por um lado, uma quase ausência do IPLeiria da actividade 

cultural da cidade; os docentes, em especial, mas também os 

estudantes não participam nessa actividade, e este é um estado de 

coisas que há que conseguir alterar; 

ü já nos outros níveis do sector educativo (escolas básicas e escolas 

secundárias) tem de se reforçar a presença de adolescentes e jovens 

de tais níveis de ensino nas actividades culturais, através de 

programas atractivos e capazes de galvanizar, como está a acontecer, 

de resto, com o programa das comemorações do centenário da morte 

de Francisco Rodrigues Lobo, em 2021, no qual as escolas estão a 

assumir um papel importante. 

 

Tais problemas traduzem-se, por isso mesmo, em desafios que têm de ser 

enfrentados, entre os quais podem elencar-se os seguintes: 

Ø Programar: criar mecanismos de articulação e cooperação dos 

diferentes agentes e equipamentos culturais (públicos e privados) em 

torno de um calendário anual que permita à região apresentar uma 

programação rica e diversificada ao longo do tempo, sem que haja colisão 

de datas e canibalização de públicos entre os diferentes espaços e 

iniciativas. 

Ø Investir: definir uma política de investimento público e apoio às artes 

não fragmentada, que privilegie a qualidade e dimensão dos projectos com 

maior potencial, que democratize o acesso à cultura em todo o território 

da região (centros urbanos e zonas rurais) e que promova a aproximação, 

o diálogo e a cooperação entre agentes e equipamentos culturais. 
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Ø Comunicar: alavancar o dinamismo cultural da cidade e essa dimensão 

da sua identidade, através de uma estratégia de comunicação de longo 

prazo, que introduza apoios à promoção, marketing e mediatização das 

principais iniciativas, à escala nacional e internacional, no sentido de criar, 

no longo prazo, uma marca forte de Leiria como cidade de cultura (ver 

capítulo sobre Comunicação). 

Ø Fomentar o conhecimento e a inovação: reforçar o papel do 

IPLeiria na equação de uma estratégia cultural para a região, 

nomeadamente através do reforço de competências dos artistas e agentes 

culturais (competências de gestão, de captação de mecenato, etc.) e da 

promoção de mais investigação em torno do vasto património cultural da 

região, atrás referido, e promover o empreendedorismo cultural, através 

do apoio financeiro (e.g. bolsas) a novos talentos e a estruturas como 

incubadoras de artes ou espaços de residências artísticas. 

Ø Promover a sustentabilidade financeira: programar e 

comunicar tendo em atenção os públicos e dinâmicas gerados pela 

actividade económica do turismo e apoiar a captação de investimento 

privado junto do tecido empresarial para os agentes culturais. 

 

Em síntese breve, é necessário corrigir a desarticulação e introduzir um conceito 

e uma imagem de programação a nível municipal, embora sem qualquer intuito de 

“pilotar” aquilo que deve resultar de iniciativas exteriores ao poder. Programar requer 

paciência e capacidade de espera. 

 

Importa, portanto, alcançar dimensão; e ela alcança-se através de uma 

programação concertada, eficaz e mediatizada. Mediatizada – eis o problema; pequenas 

iniciativas não conseguem ser mediatizadas. 

 

Algumas hipóteses de solução para ultrapassar a acumulação de eventos, sem 

uma unidade: 
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a) Favorecer uma das iniciativas e dar-lhe um realce especial, capaz de 

afirmar a marca Leiria. Há várias possibilidades, mas algo na área da dança 

(um Festival Internacional do Ballet) poderia ter características de 

acontecimento único no país. E Leiria, como acima se diz, ganhou nome e 

dimensão internacional nesse campo. Mas pode ser um festival já com 

alguma consolidação no mercado, como Entremuralhas / Extramuralhas. 

O importante, a enveredar por esta solução, é optar. 

b) Organizar uma programação anual, que comporte todas as iniciativas, mas 

que lhes confira no conjunto alguma coerência. Nesse caso, deveria haver 

num momento específico do ano uma iniciativa conjunta (espectáculo, por 

exemplo), com grande dimensão e forte mediatização 

c) Em qualquer das hipóteses, tudo seria organizado para que esse 

acontecimento especial fosse, por assim dizer, a ponte a ligar todas as 

iniciativas culturais da cidade. 

d) Finalmente, a calendarização deveria ser anual, em formato atractivo e 

divulgado interna e externamente, em português e em inglês. 

Para chegar a esta solução, será conveniente criar uma estrutura que crie pontes 

e promova a articulação e a coerência do conjunto, uma espécie de “gabinete de ideias 

culturais”, com ligação ao pelouro da cultura, mas sem dependência directa dele; sem 

que isso signifique, insista-se, uma tentativa por parte da autarquia de “pilotar” a cultura 

da cidade. 

 

Uma das medidas constantes do Plano de Acção da CIMRL adequa-se bem a este 

objectivo e aqui se subscreve por inteiro: 

“M30 – Bolsa de espaços para criação artística 

Mapeamento de espaços desocupados cedidos por empresas e autarquias para 

desenvolvimento de projectos culturais/artísticos.  

Criação de plataforma digital através da qual os artistas se possam candidatar a 

esses espaços, privilegiando-se projectos colaborativos e interdisciplinares.”31 

 
31 Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, Plano de acção, 2020, M30, p. 47. 
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Uma palavra especial sobre os museus de Leiria 

Os problemas apontados, na generalidade, às iniciativas culturais afectam 

igualmente a área da museologia. 

De facto, é considerável o número de museus de Leiria, alguns deles com grande 

qualidade e projecção internacionais, como o MIMO, por exemplo, por ser um caso 

único, sem prejuízo de todos os outros merecerem menção. Isso é francamente positivo 

e traduz um avanço significativo. 

No entanto: 

• Falta articulação entre todos; 

• são ou parecem ser “ilhas desgarradas” e autónomas; 

• falta uma programação conjunta e um plano estruturante; 

• falta uma visão integrada dos vários espaços; 

• todas as partes somadas parecem muito, mas, justamente por serem 

separadas e cultivarem a independência, acabam por valer pouco; 

• mas todas as partes, se forem articuladas, são muito e valem muito; 

• falta um espaço para a arte contemporânea; 

• falta uma identidade museológica. 

 

A solução para este conjunto de problemas assenta numa só palavra – 

coordenação: 

• Designar uma pessoa (ou um gabinete) com poder de articulação de todos 

os museus; 

• essa pessoa não deve retirar poder a cada museu, mas dar um perfil de 

unidade ao conjunto; 

• essa pessoa não deve ser membro da vereação; 

• valorizar a programação em conjunto; 

• designar curadores para cada exposição; 

• integrar tudo num mesmo bilhete, adquirível online; 
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• criar uma imagem para este “museu de Leiria”, afinal multipolar, e nessa 

imagem “encaixar” as outras imagens; 

• mediatizar todo o conjunto de uma forma gráfica profissionalmente 

pensada, em formato, no mínimo, bilingue. 

 

 

Algumas propostas muito concretas: 

Ø Ligar a cultura ao turismo, com aproveitamento do património religioso; 

Ø construir ou albergar um museu de grande dimensão, ligado à cultura 

religiosa, a partir da colecção de arte sacra existente no Seminário; 

Ø discutir com a Fundação Mário Soares a possibilidade de integrar no 

património museológico de Leiria a Casa-Museu João Soares. 

 

O castelo 

Finalmente, não pode este documento reflexivo terminar sem uma palavra sobre 

o castelo, que é o ex-libris da cidade e do município e é, sem dúvida, o seu ícone mais 

significativo. 

O castelo faz parte da história de Leiria e é marca profunda da identidade 

leiriense, guarda em si séculos de memórias, na sua qualidade de “vigilante” da cidade, 

no morro que lhe fica sobranceiro. Dizer assim não é mera metáfora literária: o castelo 

é fisicamente o centro da cidade, como que a vê em toda a volta e de toda a volta pode 

ser visto, como uma omnipresença que ninguém consegue ignorar. 

Mas não é certo que a comunidade reconheça essa omnipresença e, sobretudo, 

que a sinta, ou se, pelo contrário, age como se a ela fosse alheia, e a sombra tutelar do 

castelo se tivesse tornado uma quase não-presença, como as coisas e objectos a cuja 

presença nos habituamos, a ponto de deles nos alhearmos. 

Não está em causa discutir a centralidade do castelo em Leiria. Ele é central. Esse 

é um axioma que não consente hesitações. O que está em causa é assumir 

verdadeiramente essa centralidade. O Castelo (agora escrito assim, com a 

personalidade que lhe confere a letra maiúscula) deve ser não apenas o cume físico 

da cidade, mas o ponto dominante do seu centro histórico. 
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A ser assim, devem todas as partes desse lugar cimeiro do centro histórico ser 

tratadas de forma conjunta: o MIMO, a Igreja de São Pedro, o Castelo, com todas as 

suas áreas. O tratamento a dar às actuais instalações da PSP deve enquadrar-se neste 

espírito. Por isso se propõe num outro lugar (o capítulo do Urbanismo) a deslocalização 

dessa força de segurança para outro espaço e a instalação ali de uma pousada, que seria 

um destino nobre para um lugar nobre. 

Estão em curso projectos de reabilitação de muitos espaços do castelo e projectos 

de melhoria no acesso a ele. Sem prejuízo de todas as obras em curso, merece ser 

considerada uma outra solução que permitiria o enquadramento total do morro: o 

aproveitamento nesse sentido do edifício do antigo Governo Civil. 

Esse edifício é verdadeiramente o guardião da entrada no morro do castelo. 

Poderá ser utilizado como salão de entrada no espaço histórico. É vasto e possui várias 

dependências, que poderão ser destinadas a exposições permanentes, com um vídeo 

sobre a história de Leiria e do seu castelo, e também exposições temporárias. E pode, 

através do seu interior, aceder-se ao cimo do morro, já que os jardins nas traseiras do 

edifício terminam já na sua parte alta. Bastará, para tanto, criar mecanismos de 

acessibilidade no interior do edifício, tarefa que não será difícil à engenharia e à 

arquitectura. 

Esta opção levará a retirar do edifício o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a 

Protecção Civil, mas essa não parece ser uma deslocalização complexa. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Educação 

 
 

Não é possível reflectir sobre a próxima década sem incluir nessa reflexão as 

questões educativas; afinal, é no espaço da educação que estão os protagonistas e, ao 

mesmo tempo, os herdeiros do que vier a ser desenhado nesse futuro próximo. 

Acontece, entretanto, que em Leiria existe um projecto para a década concebido 

na Câmara Municipal, da responsabilidade do pelouro da educação, com lucidez, com 

qualidade, com ambição e com rigor. Não faria sentido estar aqui a repetir, por mero 

exercício de redundância, quanto ali se encontra plasmado. 

Leiria, de facto, possui: 

ü Um parque escolar bem dimensionado e de muita qualidade; 

ü uma Escola pensada para o bem estar e para a felicidade das crianças; 

ü um conjunto de actividades educativas paralelas à escola e bem 

estruturadas, quais sejam o projecto Brincarte e a “Dança nas Escolas”, 

entre vários outros; 

ü um excelente diálogo entre a autarquia e os principais actores do sector 

educativo; 

ü um projecto educativo de excelência; 

ü uma visão integrada de educação e cultura, diálogo manifestamente 

proveitoso e eficiente. 
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Tudo isto vale por dizer que Leiria dispõe de vários e bem qualificados 

estabelecimentos de ensino aos vários níveis, desde o pré-escolar até ao superior, os 

quais desenvolvem projectos de qualidade. 

Independentemente das competências estritas que lhes cabe exercer, aí se junta, 

pois, uma verdadeira elite da qual a Cidade (o todo dos cidadãos) não pode prescindir. 

No binómio Educação/Escola centrar-se-á, se assim se quiser, o espaço intelectual 

de referência para a definição do futuro dessa mesma Cidade e das suas gentes. 

Nada haverá a opor ao desenvolvimento em geral e bem assim ao 

desenvolvimento económico em particular, onde a competitividade assume um lugar 

de primeira linha. 

Nada haverá a opor, também, ao avanço do digital, ao progresso tecnológico, 

numa palavra, à inovação. 

Mas tudo isso impõe, nos cidadãos e na Cidade, concebida, repita-se, como o todo 

dos cidadãos, consciência crítica, capacidade de escolha individual e colectiva, 

concorrência de convicções alternativas e mesmo marginais. 

Importará, pois, dinamizar o Espaço Público. Espaço Público que influencie a 

Escola, que seja influenciado por ela e que a tenha como seu elemento integrador. 

Por outro lado, partindo da Cidade para a Escola, cumprirá garantir a esta e aos 

seus agentes as condições de pensamento e de acção indispensáveis para que possam 

assumir como objectivo primeiro da instituição escolar a integração/inclusão universal, 

de todas as crianças e jovens que a frequentam, em regime de obrigatoriedade. 

Ponto essencial será, pois, o revigoramento e a instalação, nessa cidade (não a 

malha urbana, mas o território social constituído pelos cidadãos), de uma verdadeira 

comunidade educativa, crítica, reflexiva e responsável, actuante no quotidiano e 

promotora de decisão política adequada. 

 

Mais concretamente, apesar do nível de qualidade atingido e que fica 

sumariamente exposto acima, há alguns aspectos a merecerem especial atenção nos 

próximos anos, de modo a atingir 2030 num patamar de excelência na educação: 
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1. Imóveis: 

Ø Tem de ser feita uma aposta decisiva no parque escolar e, para isso, 

tem de ser dado cumprimento às propostas que constam da Carta 

Educativa. 

2. Investimento nas freguesias: 

Ø Prioridade no investimento ao longo da próxima década tem de ser a 

quebra de assimetrias entre a área urbana e as freguesias. É imperioso, 

quando se atingir 2030, que as escolas das freguesias se encontrem em 

pé de igualdade com as da sede do município. 

3. Escolas secundárias: 

Ø As escolas secundárias foram colocadas sob a responsabilidade dos 

municípios no mais recente “pacote” de descentralização. 

Ø Também aqui têm de eliminar-se todas as assimetrias, de modo a que 

não haja escolas de primeira e escolas de segunda. 

4. Equipamento – sustentabilidade energética e digital: 

Ø Em todas as escolas, pelo menos secundárias, terá de ser concluída 

durante a década a instalação de painéis fotovoltaicos. 

Ø Todas as escolas devem ser dotadas de acesso à rede digital de alta 

velocidade, de preferência com fibra óptica. Só assim é possível 

aumentar a inovação e a tecnologia na escola, como parte da educação 

para a mudança. 

 

Outras propostas para o horizonte 2030: 

1. Criar um espaço enquadrável no conceito “Quinta Pedagógica”, a ser 

disponibilizado às escolas, segundo um calendário a ser definido pelo 

pelouro da educação. 

2. Criar um Centro de Recursos de Inovação das Aprendizagens. 

3. Desenvolver uma Cidade Criativa – Ciência Viva (em parceria com a 

indústria, que é marca regional de excelência, e com interactividade). 
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4. Especialmente na cidade: promover a existência de espaços de 

sociabilidade perto das escolas, geridos pela cidade (para estudo, por 

exemplo, mas também para outras actividades). 

 

Algumas notas suplementares (que não deixam, mesmo assim, de ser 

redundantes): 

§ Deve manter-se e, se possível, intensificar-se o esforço de trazer a escola 

para os projectos culturais do município; 

§ mas é necessário, ao mesmo tempo, levar os projectos culturais para a 

escola; 

§ um bom exemplo são as celebrações do centenário da morte de Rodrigues 

Lobo, em 2021, nas quais a Escola deverá participar activamente; 

§ outro exemplo é a integração das escolas na Rede Cultura 27. 

 

Uma palavra sobre o ensino profissional 

A pandemia, entre outras consequências que só o futuro levará a apurar por 

completo, produziu uma que se torna já bem visível: alterou profundamente o 

panorama das profissões e, se esta expressão pode utilizar-se, a sua hierarquia relativa, 

dando maior importância ao que era antes secundário e diminuindo o peso do que antes 

era importante. Por assim ser, será interessante uma visita às profissões e ao seu papel 

e lugar, não numa sociedade que as classifica, mas na Cidade, para que esta as 

qualifique. 

Os tempos que vivemos mostram como as hierarquias de valor devem ser 

reequacionadas, servindo de exemplo o período inicial de confinamento, no qual nos 

apercebemos da igual importância a reconhecer à medicina, à recolha do lixo, à 

distribuição de bens alimentares e outros. 

Ora, a comunidade que somos não poderá, por isso mesmo, deixar de recolocar a 

questão do ensino profissional, não apenas como alternativa menor ao ensino 

superior tradicional, como também como resposta a verdadeiras vocações pessoais, 

socialmente reconhecidas pelo seu valor na Cidade. Será uma outra perspectiva, que 
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parte da profissão para a oferta de formação, e não desta como resposta alternativa à 

desistência ou ao fracasso. 

Se assim for, importa, então, levar a Cidade (nomeadamente as suas instituições 

políticas) a repensarem as profissões, analisando o estado da arte, promovendo a sua 

valorização, levando os profissionais a serem reconhecidos estatutariamente, em 

idêntico plano ao da qualidade e relevo social do trabalho que praticam. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Desporto 

 
 

São deveras impressionantes os números da prática desportiva regular no 

concelho de Leiria: 

o 187 associações com “desporto” nos Estatutos; 

o 67 associações com desporto federado; 

o 60% da população tem actividade física regular; 

o 20.000 inscritos em ginásios; 

o 10.000 atletas federados; 

o 2.000 pessoas em escolas de dança; 

o 1.200 pessoas/dia na piscina.32 

 

Apesar de toda essa aparente pujança, a verdade é que outros dados são 

causadores de alguma apreensão: 

Ø O estádio não tem pessoas; as causas para isso podem ser várias, mas o 

facto, em si mesmo, é revelador; 

Ø quando se consideram modalidades específicas, em especial no desporto 

de alta competição, o panorama não é mais positivo; o exemplo do 

andebol é elucidativo – Leiria foi uma referência na modalidade, mas disso 

só há apenas memória; subsiste ainda alguma teimosia (resiliência, dir-se-

ia) no atletismo, mas não é significativa; 

 
32 Dados fornecidos pela Câmara Municipal. 
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Ø o que vale por dizer que nunca existiu uma verdadeira relação entre Leiria 

e a alta competição; alguns fenómenos esporádicos não são / foram 

significativos, muito menos a regra geral. 

 

Promover a afirmação de Leiria através do desporto de alta competição não será, 

portanto, uma prioridade; mas isso não significa que não deva existir uma atenção 

especial para o desporto em vários domínios. 

 

Instalações 

Será este, porventura, o aspecto merecedor de maior atenção. As infraestruturas 

na área do desporto carecem ainda de acentuada melhoria e investimento, com um 

planeamento adequado. 

Antes de mais, tem de concluir-se o debate, nem sempre lúcido, sobre o pavilhão 

multiusos, debate esse que tem alimentado algumas das polémicas dos últimos anos. 

Raramente o actual estádio tem sido actor desse debate e deveria sê-lo. De facto, o 

estádio, profundamente remodelado, num processo de quase construção, com vista a 

um objectivo específico que não cabe aqui questionar, acabou por não alcançar a 

rentabilidade esperada. O desporto de alta competição, com efeito, faz dele pouco uso, 

o que o deixa numa condição de claro subaproveitamento. 

É por isso que o estádio deve ser parte do debate sobre o pavilhão multiusos. Ele 

não é, bem entendido, esse pavilhão. Mas é certo que algumas – não tão poucas como 

isso – das actividades que decorrem num pavilhão dessa natureza podem ter lugar no 

estádio. Não é a solução, mas é uma alternativa. 

Além disso, deve continuar a ser feito um esforço consistente no sentido de trazer 

para ali alguns momentos ocasionais do desporto de alta competição. 

Isso não significa que não deva ser construído um pavilhão de desportos na sede 

do concelho, com capacidade, com qualidade e com todas as exigências para acolher 

grandes iniciativas. O pavilhão que está projectado para os Marrazes pode, com 

sucesso, suprir essa deficiência, desde que haja o cuidado de concretizar o projecto no 

respeito por todas as exigências da alta competição. 



 

 132 

O desporto, além disso, é um dos domínios onde deve contrariar-se, a todo o 

custo, a ideia de que os habitantes da cidade têm privilégios que aos do campo não são 

concedidos. Deve disseminar-se ao longo de todo o concelho uma rede de prática 

informal de desporto e, pontualmente, alguns espaços com qualidade para o efeito. 

Um dos lugares onde esse investimento se justifica é Monte Real, como noutro 

lugar se diz. Monte Real possui ainda uma capacidade hoteleira que não tem paralelo 

em mais lugar algum do município. A construção de um espaço com condições mínimas 

para a prática do desporto, aliada à sua localização geográfica próxima do mar e a essa 

capacidade hoteleira, permitiria trazer para o concelho competições de alto nível, como 

já estão a conseguir outros destinos turísticos (a Nazaré é um bom exemplo) e, dessa 

forma, compensar Monte Real do definhamento ali verificado com o encerramento da 

actividade termal. 

Ainda no capítulo das instalações, é necessário investir na piscina como espaço de 

convivialidade e lazer, só possível ao ar livre. A piscina ao ar livre, também prevista para 

os Marrazes, deve ser uma realidade nos primeiros anos da década. 

O desporto em Leiria, entretanto, resulta do forte dinamismo de organizações 

locais: o apoio a essa actividade existente a nível associativo é um rumo que tem de ser 

mantido. Como tem de manter-se, paralelamente, o investimento que tem sido feito 

com vista a promover-se a integração da actividade física no quotidiano e de que o pólis 

ou as obras no Jardim de Almuinha Grande são um bom exemplo. 

 

Finalmente, um caso especial: 

O Pavilhão Inclusivo construído em Cortes é um caso único no panorama 

nacional. Por assim ser, deve ser-lhe dada visibilidade e fazer de Leiria uma capital do 

desporto inclusivo. 

 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Comunicação 

 
 

Parece ser consensual que, apesar dos diversos activos identificados em capítulos 

anteriores – no domínio da cultura, do ensino e investigação, do tecido empresarial, etc. 

– Leiria debate-se com uma fragilidade crónica na área da comunicação. 

Um exemplo elucidativo é bem recente e foi visível no decurso da presente 

pandemia, desde a sua primeira fase, contexto em que Leiria tem tido um 

comportamento a todos os títulos notável e da qual os poderes públicos (de Leiria e da 

CIMRL) têm feito uma gestão exemplar: mas no país quase não se fala de Leiria neste 

domínio, por muito que se tenha feito. Ouviram-se, viram-se e leram-se muitas 

referências a boas práticas, mas as de Leiria quase não foram noticiadas; e a verdade é 

que elas abundaram, merecedoras de ser conhecidas. 

 

Tentemos traduzir essa fragilidade em aspectos mais concretos do que compõe 

uma estratégia de comunicação. Verifica-se: 

ü uma ausência de relações públicas, ou seja, de presença proactiva e regular 

nos órgãos de comunicação social; 

ü uma ausência de marketing, ou seja, da capacidade de “marketizar”, de 

fazer chegar ao mercado nacional e internacional informação sobre os seus 

produtos e serviços; 

ü uma ausência de branding, ou seja, de notoriedade da marca Leiria e dos 

traços identitários que a compõem, junto do resto do país. 
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Esta fragilidade dificulta a concretização de qualquer estratégia, passada ou 

futura, para a região – seja na hora de atrair investimento e clientes para as empresas, 

de atrair público para eventos e equipamentos culturais, de atrair turistas para as praias 

e parques da região, ou de influenciar decisões políticas à escala nacional, necessárias 

para a melhoria da qualidade de vida das populações. 

Em resumo: parte do relativo insucesso de Leiria tem a ver com a sua escassa 

visibilidade no conjunto das cidades médias portuguesas. 

Um trabalho de reflexão sobre uma estratégia de médio a longo prazo para Leiria 

não ficará completo se se perder a oportunidade de definir instrumentos para alterar 

esta situação. 

 

Refira-se que a comunicação interna – ou seja, com os públicos da própria cidade 

– funciona, apesar de tudo, melhor do que a comunicação para fora de Leiria. A isso não 

é alheia a existência de uma forte tradição de imprensa regional de qualidade. Importa, 

no entanto, reforçar ainda mais essa comunicação, na medida em que é crucial para 

ajudar a criar um sentimento de identificação e de pertença e para gerar simpatia, 

compreensão e apoio público, indispensáveis à gestão política. 

É na comunicação externa – com públicos do resto do país e de outros países – 

que reside o maior desafio de uma estratégia de comunicação, alinhada com a estratégia 

de desenvolvimento para a cidade. Para isso, importa definir:  

¨ o que comunicar, em cada momento; 

¨ quem deve comunicar (porta-vozes, protagonistas); 

¨ os instrumentos e canais onde comunicar. 

 

Sobre o que comunicar existe, por um lado, a necessidade de resolver o défice de 

branding e, por outro, os múltiplos projectos que resultam da vida da cidade, ao longo 

do tempo, e que requerem atenção de públicos externos para que alcancem todo o seu 

potencial. 

Do ponto de vista do branding, é consensual que Leiria deve ser uma marca, capaz 

de reflectir a identidade da região e de se diferenciar das demais cidades que a rodeiam 

ou integram – seja Coimbra ou seja Fátima, por exemplo. 
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Sobre o que está contido na marca Leiria, é possível identificar neste documento 

diversos aspectos que compõem essa identidade, nomeadamente: 

ü a qualidade de vida (Leiria tem sistematicamente aparecido no topo dos 

rankings de melhores cidades para viver em Portugal); 

ü a riqueza cultural e criativa; 

ü a inovação e empreendedorismo; 

ü a qualidade do ensino (com foco no IPLeiria); 

ü a atractividade para investir (indústria forte); 

ü e a sua centralidade face ao resto do país.  

Do ponto de vista gráfico, destaca-se o castelo como elemento identitário forte, 

pela sua beleza e inserção na paisagem urbana. 

Quanto ao resto da equação – quem comunicar e com que instrumentos ou em 

que canais – recomenda-se fortemente o recurso a profissionais especializados. Não 

faltam em Leiria, ou fora, empresas especializadas em marketing e comunicação, com 

larga experiência e provas dadas. 

Uma consulta a essas empresas deverá sempre conter a menção de objectivos, 

vertidos da estratégia “macro” para Leiria – aos quais uma estratégia de comunicação 

procurará responder com acções concretas, ao longo do tempo, em profunda 

articulação com os profissionais de comunicação da Câmara Municipal de Leiria. 

Um plano de comunicação deverá incluir a construção de relações de longo prazo 

com a comunicação social de escala nacional (assessoria de imprensa) e a vertente de 

marketing digital (sites, redes sociais, etc.), oferendo apoio à comunicação dos diversos 

projectos que podem vir a integrar uma estratégia de longo prazo para Leiria, à 

programação cultural da cidade (grandes eventos, museus, etc.) e às relações públicas 

necessárias para influenciar decisões de espectro político e económico. 

 

Decorre de quanto fica dito que a grande medida que importa reter desta reflexão 

é a necessidade de contratação de uma empresa de comunicação com provas dadas e 

muita experiência, que trabalhe em estreita colaboração com o gabinete de 

comunicação da autarquia. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
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Síntese das principais acções e 

medidas propostas 
 
 

No decurso do presente Documento de Reflexão Estratégica foram sendo 

enumeradas, área por área, propostas diversas a serem executadas ao longo da próxima 

década. Algumas delas podem considerar-se meros juízos de intenção ou, talvez melhor, 

enunciação de princípios; outras devem traduzir-se em propostas de acção concreta, 

cuja execução este documento vivamente recomenda. 

Foi esse, de resto, o desafio que foi lançado ao autor destas páginas: uma reflexão 

sobre a década 2020-2030, com indicação de prioridades e menção de medidas a 

adoptar, ou seja, por outras palavras, uma indicação de rumo que possa consubstanciar 

as opções estratégicas do município para o período em causa. 

É isso que se faz nesta parte final do documento, com uma listagem sucinta das 

acções e medidas que vieram sendo apontadas, área por área. 
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Urbanismo e ordenamento do território 
 

Uma cidade verde e energeticamente sustentável 

Contexto de partida: baixo nível de sustentabilidade energética. 

Objectivos: fazer de Leiria uma cidade verde. 

Acções: 

1. Intervenção em todos os edifícios públicos da cidade, no sentido de os tornar 

sustentáveis, descarbonizados e energeticamente mais eficientes, em 

alinhamento com a Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios, 

inserida nos novos programas concebidos para o horizonte 2030 e com os 

meios financeiros disponíveis nesse quadro. 

2. Aumentar o “verde” na cidade, conforme enunciado em pormenor no 

capítulo dedicado ao Ambiente. 

 

Uma nova vida para a zona histórica 

Contexto de partida: progressiva desertificação da zona histórica. 

Objectivo: voltar a ter pessoas e vida nessa zona. 

Acções: 

1. Promover o estudo caso a caso de todos os prédios devolutos, para ter 

abordagens e soluções individuais. 

2. Investir na aquisição de imóveis ali situados, por forma a criar uma bolsa 

de alojamentos, susceptível de atrair para quadros e jovens casais, assim 

contribuindo para a solução do problema da habitação e dando nova vida 

à zona histórica. 
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Um centro comercial a céu aberto 

Contexto de partida: definhamento do comércio tradicional e consequente 

esvaziamento das ruas. 

Objectivo: recuperar a vocação comercial do centro da cidade. 

Acção: transformar o coração da malha urbana, na envolvência alargada da 

Avenida Heróis de Angola e da Praça Rodrigues Lobo, num grande centro comercial a 

céu aberto, acolhedor e atractivo, com lojas de bandeira modernas, em convívio natural 

com o comércio tradicional e num equilíbrio entre o sistema multilojas e o sistema 

multimarcas. 

 

Melhores instalações para as forças de segurança 

Contexto de partida: deficientes instalações e má localização de PSP e GNR. 

Objectivo: maior dignidade às instalações e um local mais apropriado à missão. 

No caso da PSP, proceder à deslocalização para o complexo de edifícios em São 

Romão, todos pertença da autarquia, onde funcionou a Universidade Católica e também 

o ISLA, no caso de não ser possível para os terrenos anexos ao Estabelecimento Prisional 

Regional de Leiria, como chegou a ser encarada pelo Governo. Acessoriamente, 

instalação de uma esquadra de proximidade no interior da cidade. 

No caso da GNR, deslocalização para os terrenos onde esteve a JAE, depois IEP e 

agora IP. 

Em ambos os casos, poderia ainda ser considerada a hipótese do RAL. 

Na sequência dessa mudança, dar às actuais instalações destinos compatíveis com 

a sua localização: uma Casa das Artes ou um hotel de charme, no Convento de Santo 

Estêvão, e uma pousada, nas actuais instalações da PSP. 

 

Leiria, cidade de bairros 

Contexto de partida: desestruturação da malha urbana. 

Objectivo: reorganizar a cidade em espaços menores, dotados de identidade. 

Promover a organização da cidade em bairros, com identidade própria, na qual 

se revejam os moradores, com o aprofundar de relações de vizinhança e com os seus 
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lugares de convivialidade, cada um desses bairros dotado de um espaço verde (Marquês 

de Pombal, Nova Leiria, etc.). 

Desenvolver polos de ligação entre essas várias áreas da cidade, semelhantes ao 

jardim de Almuinha Grande ou ao recentemente anunciado parque de ligação entre 

Parceiros e a cidade, nas zonas de Santa Clara e Porto Moniz. 

 

Desenvolver espaços de convivialidade 

Contexto de partida: a perda de dinâmica dos espaços de convívio. 

Objectivo: criar lugares de convivialidade intergeracional e intercultural. 

Acção: retomar a vocação do Terreiro (Largo Cândido dos Reis) e reconvertê-lo em 

espaço de convivialidade intergeracional e, ao mesmo tempo, de atracção turística (um 

modo, também, de superar os efeitos adversos da pandemia, no plano do equilíbrio 

mental e emocional), sem perder a sua identidade de lugar da “noite leiriense”. 

 

Ligar a cidade à sua periferia 

Contexto de partida: as “muralhas” (rede viária, mas não só) que separam a cidade da 

periferia. 

Objectivos: alargar os horizontes da malha urbana e dar ao todo maior coesão. 

Eliminar ou atenuar o peso das barreiras que separam a periferia da cidade 

(grandes eixos viários), de uma forma amiga do cidadão e do ambiente, como: 

Ø Uma circular verde como instrumento urbanístico; 

Ø replicar exemplos como o Jardim de Almoinha Grande e o novo parque de 

Santa Clara / Porto Moniz; 

Ø amenizar a catástrofe urbanística nas entradas em Leiria, atenuando os 

obstáculos de ordem física e de ordem estética. 
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Uma visão nova dos terrenos da Prisão Escola 

Contexto de partida: subaproveitamento dos terrenos na configuração actual. 

Objectivos: criação de um novo espaço urbano e ligação dos polos do IPLeiria. 

Desenvolvimento nos terrenos da Prisão Escola de um grande projecto 

urbanístico, com uma significativa área verde, capaz de dar uma nova e aprazível 

imagem àquela área da cidade e de unir ambos os campi do IPLeiria. 

 

Os centros urbanos de um município multipolar 

Contexto de partida: acentuada assimetria entre Leiria e o resto do concelho. 

Objectivo: requalificar os demais centros urbanos do concelho. 

Acção: aproveitar os fundos disponibilizados para projectos de requalificação 

ARUs – Áreas de Reabilitação Urbana, quanto a: renovação do edificado, em especial 

no que toca a eventuais edifícios públicos (escolas, centros de saúde, etc.); reconversão 

da rede viária, dando-lhe a feição de vias de natureza urbana; criação de espaços 

acolhedores e de convivialidade. 

O projecto deverá estender-se a todo o concelho e começar por: Marrazes; 

Maceira; Cortes (onde em parte já foi desenvolvido); Monte Real; Caranguejeira; 

Boavista. 

 

Centro Empresarial de Base Tecnológica no topo Norte do estádio 

Contexto de partida: processo em curso de transformação do topo Norte do estádio. 

Objectivo: criar nesse espaço um Centro Empresarial de Base Tecnológica. 

Acção: potenciar mais ainda o resultado da fusão da Incubadora D. Dinis e da 

startup, levando à instalação de uma área de formação empresarial em contexto de 

empresa, associado a um Centro Empresarial de Base Tecnológica. 
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Cidade Korrodi 

Contexto de partida: razoável ignorância quanto à geração Korrodi, que transformou 

Leiria. 

Objectivo: inserir a obra de ambos os arquitectos Korrodi na identidade leiriense. 

Acção: proceder ao levantamento dos vestígios na malha urbana da acção de 

Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi e desenvolver os percursos Korrodi, como espaço de 

identidade leiriense. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Ambiente 
 

Uma cidade mais verde 

Contexto de partida: Leiria é uma cidade dominada pelos interesses da construção e 

onde a deficiência de verde é notória. 

Objectivo: cumprimento do “Programa Cidades + Verdes”, tal como é enunciado no 

documento Visão Estratégica (de Costa Silva). 

Acções: 

Ø Criação de “espaços verdes multifuncionais”, com vista a aumentar a 

ligação campo-cidade e a promover o aparecimento de nichos ecológicos. 

Ø Reforço da presença do “verde” na cidade (nos passeios, com 

multiplicação de parques públicos e jardins). 

Ø Concretização de todas as iniciativas previstas no REOT, entre elas o novo 

Parque que fará a ligação de Parceiros ao espaço urbano, nas zonas de 

Santa Clara / Porto Moniz. 

 

Parque da confluência 

Contexto de partida: o estado lastimoso em que se encontra o ponto de confluência do 

Lis e do Lena. 

Objectivo: criação de um grande espaço de celebração da sustentabilidade. 

Construção de um grande parque no ponto de junção do Lis e do Lena. Pode 

chamar-se “Parque do Encontro” ou “Parque da Confluência” (o nome não é o mais 

importante) e ser incluído no “Pólis integral”, falado noutro lugar. Será um parque de 

lazer, de convívio, de fruição da natureza, com uma função semelhante à dos Jardins da 

Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 
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Pojecto confiado a um arquitecto paisagista com nome reconhecido 

internacionalmente. 

Nesse parque, construção de um edifício emblemático voltado para a 

sustentabilidade ambiental. Pode ser, inclusive, o Museu da Sustentabilidade. Pode, 

acessoriamente, acolher iniciativas do tipo das que são faladas normalmente para um 

pavilhão multiusos. 

O projecto deste edifício deve ser confiado a um grande arquitecto de renome 

internacional, por forma a que parque e museu possam ser polo de atracção. 

 

Mata dos Marrazes 

Contexto de partida: o estado de razoável degradação do maior pulmão da cidade, a 

Mata dos Marrazes. 

Objectivo: levar à fruição da Mata dos Marrazes como maior pulmão da cidade. 

Acções: 

1. Fazer da Mata dos Marrazes (93 hectares) o grande parque e pulmão da 

cidade. 

2. Intervenção confiada a um bom arquitecto paisagista, com uma equipa 

multidisciplinar. 

3. Inaugurar a obra com uma exposição de grande impacto. 

4. Promover nesse espaço projectos culturais do tipo “Pinhal das Artes”. 

5. Realizar ali iniciativas regulares de carácter cultural ou desportivo. 

 

Um novo pulmão 

Contexto de partida: carência de espaços verdes. 

Objectivo: dotar Leiria de vários “pulmões” com uma área considerável e 

estrategicamente posicionados em torno da área urbana. 

Desenvolvimento de um outro espaço verde, ainda que de menor dimensão, na 

área que fica desprotegida depois dos dois anteriores, algures na Guimarota. 
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Paul de Ulmar, o pólis da nascente à foz do Lis 

Contexto de partida: subaproveitamento do vale do Lis. 

Objectivo: fazer do vale do Lis um espaço de “pólis” integral. 

Acções: 

1. Reactivar o plano pólis e continuar a ligação de Leiria até ao mar. 

2. Concretizar com urgência o projecto de ciclovia previsto para a mota do 

rio, mas ir mais longe: destinar a mota a bicicletas, mas também a peões, 

por a distância ser aceitável e permitir a entrada em qualquer ponto do 

percurso, que seria dividido em troços demarcados. 

3. Admitirá também, em troços a definir, mas fora da mota, a entrada do 

automóvel nos caminhos locais já existentes em grande parte do vale. 

4. Estabelecer ligações capilares com as aldeias ao longo do percurso, por 

exemplo Cortes, Amor, Monte Real, Carreira, Coimbrão, Carvide, entre 

outras. 

5. Explorar a dimensão patrimonial ou etnográfica dessas aldeias. 

6. Estimular a o aparecimento, ao longo do percurso, de quiosques de venda 

de produtos locais, restaurantes, bares, recuperando o que há umas 

décadas atrás foram já pontos de venda de produtos dos campos do Lis. 

7. Revalorização das Salinas da Junqueira, na Carreira, nomeadamente 

como Centro de Interpretação do Vale do Lis e, mesmo, espaço de pernoita 

de cicloturistas. 

8. Prolongar o pólis para montante, resolvidas as questões de propriedade. 

9. Alargar o pólis no Lena até ao encontro dos rios. 

 

Devolver o Lis à cidade 

Contexto de partida: a relação pouco amistosa entre a cidade e o rio. 

Objectivo: fazer de Leiria uma cidade ribeirinha. 

Medidas: 

1. Desenvolver um espaço de lazer entre a Ponte Hintze Ribeiro e o açude, 

nomeadamente com barcos, “gaivotas” e, em geral, aproveitamento 

lúdico da água. 
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2. Abertura de espaços de convivialidade (cafés, bares) nas traseiras da 

central rodoviária, por forma a anular o vazio inóspito desse espaço. 

 

Promoção da eficiência energética 

Contexto de partida: escasso investimento na área. 

Objectivo: tornar Leiria, numa década, um dos cinco concelhos portugueses com maior 

autossuficiência em energias renováveis. 

Acções imediatas: 

1. Dotar os edifícios públicos (escolas incluídas) de painéis de captação de 

energia. 

2. Digitalizar o sistema de iluminação pública. 

3. Generalizar o uso de sistemas de iluminação amigos do ambiente. 

 

Promover a fruição do património natural 

Contexto de partida: razoável esquecimento do património natural. 

Objectivo: dar visibilidade e fruição ao património natural. 

Acções: 

1. Requalificar o Vale do Lapedo e todo o espaço envolvente, com a sua 

morfologia geológica magnífica, e torná-lo polo de atracção. 

2. Promover o aproveitamento da riqueza geológica do penedo do 

Pedrógão. 

3. Acompanhar com atenção as potencialidades da Mata da Curvachia. 

4. Explorar as potencialidades do cenário natural da Lagoa da Ervideira. 

 

Praia do Pedrógão, a praia de Leiria 

Contexto de partida: Pedrógão é bem um paradigma de Leiria – uma amálgama, 

sem rumo certo, única praia do município, mas que perde para as praias vizinhas em 

afluência e em notoriedade. 

Objectivo: promover a Praia do Pedrógão como destino de qualidade e valia 

ambiental. 

O projecto traduz-se em acções simples: 
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Proceder a um estudo preparado por uma equipa multidisciplinar que elabore 

um projecto consequente e global para a Praia do Pedrógão e que considere o conjunto 

constituído por: 

Ø a praia, em si mesma, como destino de lazer; 

Ø a riqueza etnográfica das artes da pesca; 

Ø a riqueza geológica do penedo e eventual aproveitamento para piscina 

natural; 

Ø a Lagoa da Ervideira e o seu valor ambiental.  

 

Uma solução para o problema das suiniculturas 

Contexto de partida: o tremendo impacto ambiental negativo das suiniculturas. 

Objectivo: resolver o problema das suiniculturas na primeira metade da década. 

Acções: 

1. Manter estreita colaboração com a estratégia definida na ENEAPAI, em 

especial no que respeita a monitorização, fiscalização e aplicação das 

soluções ali definidas. 

2. Reclamar do Governo a construção da ETES – Estação de Tratamento de 

Efluentes Suínos, baseada no princípio do utilizador-pagador. 

3. Empenhamento concertado (autarquia, serviços do Ambiente e da 

Agricultura e autoridades policiais) na vigilância e policiamento 

permanente e na aplicação de medidas de punição intransigente aos 

prevaricadores. 

4. Estudo da possibilidade de criação de um parque agrícola para 

suiniculturas, com recurso a fundos comunitários e objecto de gestão 

conjunta de espaços e recursos, à semelhança de todas as áreas de 

localização empresarial, e promover a deslocalização para ali das 

explorações existentes, mediante processo de permutas com o município, 

por forma a fazer de Leiria o primeiro sítio da Europa a produzir carne de 

suíno com zero por cento de carbono. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
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Mobilidade 

 
Objectivo global: a próxima década tem que ser o tempo da solução dos 

problemas da mobilidade no concelho de Leiria, para o que será, talvez, necessário 

elaborar um plano estratégico fundamentado e rigoroso. 

 

Um novo conceito de mobilidade 

Contexto de partida: excesso de submissão ao automóvel. 

Objectivo: mobilidade para todos e amiga do ambiente. 

Acções: 

1. Investimento na área das infraestruturas urbanas, nomeadamente: 

• criar mais passeios, melhorar o pavimento dos que existem e dar-lhes 

conforto; 

• introduzir verde ao longo dos passeios, nomeadamente com árvores ou 

flores, a exemplo do que foi feito na Avenida Heróis de Angola; 

• eventualmente, construção de passadiços aéreos em zonas nevrálgicas; 

• criar ciclovias, feitas de raiz ou resultantes da adaptação de vias já 

existentes, com obras de adequação ou com a simples marcação gráfica. 

2. Promover o uso da bicicleta, seja na modalidade de bike sharing, seja numa 

outra e adaptando à cidade o projecto U-bike do IPLeiria, com bicicletas 

eléctricas. 

3. Aumentar o estacionamento periférico e a interconexão com os transportes 

para o centro (opção pedonal, bicicletas partilhadas ou rede de transportes 

urbanos). 

4. Construção de silos de estacionamento estrategicamente colocados. 

5. Criação de um “anel verde” em torno da cidade, para desincentivar o uso do 

carro. 
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6. Atenção especial aos transportes, os urbanos e os que fazem o movimento 

pendular entre a cidade e a periferia, os quais devem privilegiar o uso da 

electricidade, circular em corredores reservados e ter um controle de 

funcionamento rigoroso e apertado, com informações em tempo real. 

 

Transportes urbanos municipais 

Contexto de partida: actuais transportes em regime de prestação de serviços. 

Objectivo: uma rede verdadeiramente municipal de transportes urbanos. 

Acção: proceder a um estudo sério e independente com vista a decidir se os 

transportes urbanos devem resultar de uma prestação de serviços ou se devem ser um 

serviço do próprio município. 

 

Uma estação rodoviária renovada 

Contexto de partida: central rodoviária actual, com impacto negativo no tráfego urbano, 

com excesso de poluição (atmosférica e sonora), devido à pequenez do espaço, muito 

desconfortável e sem interacção com a rede de transportes. 

Objectivo: uma central rodoviária ao serviço do novo conceito de mobilidade. 

Não sendo viável deslocalizar no prazo de uma década a central rodoviária (o que 

seria o ideal), algumas acções devem ser concretizadas: 

1. Deslocar para fora da central rodoviária o terminal de Expressos, por 

ser lugar de passagem rápida e de estacionamentos de curta duração, 

mas com impacto negativo no interior da cidade, por exemplo para um 

espaço na zona do estádio, junto às piscinas, com: estacionamento em 

espinha para número limitado de autocarros; um espaço de bilheteira e 

de sala de espera. 

2. Obras de reabilitação no interior da central actual. 

3. Obras de requalificação no espaço das traseiras do edifício, entre ele e 

o rio, fazendo desse um local susceptível de atrair pessoas, com bares, 

cafés ou quiosques e dotado de iluminação adequada. 
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Uma nova mobilidade no concelho 

Contexto de partida: quase total dependência do automóvel particular. 

Objectivo: um plano de mobilidade municipal concelhio. 

Acções: 

1. Conceber um plano de mobilidade “capilar”, à escala do concelho, a 

ligar Leiria às freguesias, por forma a eliminar assimetrias e aumentar o 

espírito de pertença, assente numa rede de transportes regular, 

sustentável do ponto de vista energético e, portanto, amiga do ambiente 

e com condições de atractibilidade e conforto. 

2. Alargar esse conceito a uma solução para os transportes escolares, 

prevendo, onde possível, a criação de autocarros escolares. 

 

Uma mobilidade à escala da região 

Contexto de partida: inexistência de plano de mobilidade à escala regional. 

Objectivo: uma rede de transportes regionais. 

A solução mais ambiciosa: 

Desenvolver um vai-e-vem sofisticado e inovador a fazer a ligação entre 

concelhos; numa primeira fase, entre Leiria e Marinha Grande e, a seguir, alargado à 

Batalha. Projecto a desenvolver num quadro de parceria entre o poder autárquico e 

empresas privadas que queiram fazer essa aposta estratégica. O envolvimento de 

empresas no projecto é expectável, graça à sua mediatização, que dará visibilidade aos 

sucessos dessas mesmas empresas. 

Outras soluções menos ambiciosas: 

Uma rede de autocarros eléctricos a circularem em faixa dedicada entre Leiria e 

Marimnha Grande e, depois, alargada à Batalha. 

Uma ligação efectiva entre todos os meios de mobilidade existentes em cada um 

dos municípios. 
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Ligação ao país por ferrovia 

Contexto de partida: afastamento da linha do Norte e progressivo desinvestimento na 

linha do Oeste. 

Objectivo: melhorar substantivamente a ligação ao Porto e a Lisboa, em mobilidade 

sustentável. 

Porque a ferrovia não depende do poder autárquico, as acções a desenvolver 

situam-se no domínio da pressão política e de lobby. 

1. No que respeita à Linha do Oeste deve reclamar-se que se cumpra na 

primeira metade da década a electrificação e a modernização do troço 

Caldas da Rainha – Louriçal, com substituição do material circulante e 

modernização do traçado, de modo a eliminar os troços sinuosos, 

responsáveis pela perda de velocidade. 

2. Nesse processo, o contributo do município será a criação de condições 

de estacionamento junto da Estacão de Leiria e a ligação à rede de 

transportes urbanos, com uma cadência regular. 

3. No que toca à Linha do Norte, deve Leiria bater-se pelo cumprimento do 

PNI 2030, recentemente anunciado e nos moldes em que o apresentou 

em entrevista à imprensa local o Ministro das Infraestruturas e 

Habitação, ou seja, a concretização no espaço da década da “linha de 

grandes prestações”, com uma estação em Leiria e interconexão com a 

Linha do Oeste. 

 

Abertura de Monte Real à aviação civil 

Contexto de partida actual: existência de estudos, processo adiantado junto da Força 

Aérea Portuguesa e sucessivas promessas de governantes. 

Objectivo: abrir a Base Aérea de Monte Real à aviação civil no espaço da década. 

Acção: concluir as conversações com o Ministério da Defesa, reunir os apoios 

necessários e os investidores privados e congregar toda a região em lobby insistente, no 

sentido de abrir a Base Aérea de Monte Real à aviação civil no espaço da década. 

≈≈≈≈≈≈≈ 



 

 151 

 
 
 

 

Área social e saúde 
 

Pacto geracional e coesão intergeracional 

Contexto de partida: inversão da pirâmide etária verificada nos últimos anos. 

Objectivo: fazer do concelho um lugar de diálogo fecundo entre gerações. 

Acções: 

1. Desenhar um projecto de sociedade assente no compromisso ou pacto 

intergeracional, trazendo a actividade dos mais velhos para o convívio 

dos mais novos e promovendo a coesão entre gerações. 

2. Desenvolver espaços de convivialidade, como o Terreiro, onde possa 

viver-se a cidade como um todo, no compromisso intergeracional. 

 

Algumas propostas: 

Estimular iniciativas de parceria no campo social, que envolvam organizações da 

sociedade civil e da Economia e que possam colocar a família no centro do edifício de 

coesão social e desenvolver estruturas de ligação efectiva entre diversos actores do 

social e entre eles e o poder local. 

Dar uma nova dimensão à área de intervenção social da autarquia, em resultado 

do contexto actual e sempre no pressuposto de que uma comunidade coesa e sem 

excluídos é o caminho mais seguro para uma cidade melhor. 

Introduzir no pólis (no já existente e no que se prevê para o futuro) modificações 

tendentes a fazê-lo inclusivo, ou seja, eficaz na abrangência de todas as idades e de 

cidadãos portadores de deficiência. 
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Um projecto concelhio para a Saúde em tempo de pandemia 

Contexto de partida: a situação de crise sanitária emergente da pandemia. 

Objectivo: articular soluções à escala concelhia para enfrentar a crise resultante do 

COVID19 e outras que venham a surgir. 

Acções: 

1. Promover a articulação entre o Hospital de Santo André, a rede de 

Centros de Saúde e o IPLeiria no sentido de criar estruturas que ajudem 

a atrair quadros qualificados que permitam alicerçar as respostas à crise 

e contribuir para o desenvolvimento futuro. 

2. Rever a rede de Centros de Saúde e reconfigurá-la e exercer, em relação 

a ela, uma campanha de pública pedagogia, por forma a dotar as 

freguesias de uma rede de cuidados primários de saúde com qualidade, 

promover uma boa articulação no interior dessa rede e levar as pessoas 

a perceberem que o hospital nunca deve ser o primeiro recurso. 

3. Empenhar-se na prossecução da medida M40 do Plano de Acção do 

GESRL, a criação de um Laboratório avançado de diagnóstico e 

vigilância epidemiológica, no Campus 5 do IPLeiria, anexo ao Centro 

Hospitalar de Leiria, com todas as valências de análise do risco associado 

ao COVID e a outras infecções. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Economia 
 

Uma nova geração de parques industriais / empresariais 

Contexto de partida: as zonas industriais herdadas das últimas décadas, que se reduzem 

a loteamentos ou urbanizações para empresas. 

Objectivo: construir verdadeiros parques empresariais / industriais assentes no princípio 

das sinergias e partilha de recursos e voltados para a sustentabilidade energética e a 

economia circular. 

 

Princípios genéricos: 

• Todos os projectos de parques industriais devem obedecer a um modelo 

que tenha em conta a presença de spinoffs, startups, I&D e empresas. 

• Deve projectar-se, em esforço articulado da Câmara Municipal, do IPLeiria 

e da NERLEI, um Parque de Ciência e Tecnologia que albergue no seu 

interior empresas. 

• Todos os parques empresariais (e por maioria de razão os parques 

industriais) devem ser pensados, na organização dos espaços, com o 

pensamento na economia circular, por forma a poder estabelecer à partida 

as regras de articulação que lhe estão subjacentes. 

 

Parques a projectar, em obediência a estes princípios: 

1. Um parque industrial comum a Leiria e Marinha Grande, no espaço situado 

entre ambos os municípios e com responsabilidades partilhadas entre eles, 

capaz de potenciar o desenvolvimento de uma das áreas geográficas mais 

dinâmicas do país: 

Ø Consegue congregar a área de dois municípios que correspondem a um 

caso raro de dinâmica industrial e de inovação; 



 

 154 

Ø tem condições para pôr em prática uma organização que contemple todas 

as exigências de sustentabilidade energética, gestão optimizada de 

recursos e economia circular; 

Ø possui multiplicidade sectorial com diversidade bastante para praticar os 

princípios da economia circular; 

Ø tem características ímpares de competitividade. 

 

2. O parque industrial de Monte Redondo, dado que: 

a) reúne todas as condições para ser inovador; 

b) pode ser estruturado, desde o início, em obediência a critérios de ganhos 

de energia, de planeamento estratégico, de transição para o digital, de 

economia circular; 

c) possui uma localização estratégica – perto da A17, com ligações rápidas à 

A8 e à A1 e perto da Linha do Oeste; 

d) tem dimensão, inclusivamente, para pensar num parque habitacional para 

quadros, com o consequente desenvolvimento social de toda aquela área. 

 

3. Reformular, tendo em conta o que acima se diz, a ZICOFA. 

4. Não excluir os pequenos polos que figuram no mapeamento feito no REOT, 

por apresentarem inegáveis vantagens para a comunidade envolvente, mas 

não confundir tais opções com o grande desígnio que subjaz aos três parques 

mencionados. 

 

ALI / LIA – Agência Leiriense do Investimento / Leiria Investment Agency 

Estrutura de apoio ao empreendedor e da marca Leiria 

Contexto de partida: as dificuldades dos empresários perante as malhas burocráticas e 

o dispêndio de energias em esforços individuais. 

Objectivo: favorecer activamente o empreendedorismo e a marca Leiria. 

Criação de uma estrutura de apoio ao empresário, ágil, simples e pedagógica, e 

suportada e dinamizada, no essencial, pela autarquia e em articulação com a NERLEI e 

também com o IPLeiria, com as seguintes funções e características: 
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1. Promoção da marca Leiria como cidade do investimento, do 

empreendedorismo, da indústria, da inovação. 

2. Captação de investimento estrangeiro. 

3. Busca de regiões potencialmente parceiras, estrategicamente mais 

interessantes, com maiores afinidades e com possibilidade de criar com as 

empresas do município laços de cooperação estratégica. 

4. Facilitadora e mediadora no contacto com a administração pública, seja 

a Câmara Municipal ou a máquina administrativa do Estado, algo como um 

balcão express do empreendedor. 

5. Nesse sentido, os seus colaboradores constituir-se-ão como gestores de 

conta de cada empreendedor ou conjunto de empreendedores, 

assumindo o acompanhamento de um processo em todos os seus passos, 

para não deixar o empreendedor preso nos meandros das teias 

burocráticas. 

6. Em suma: um modelo de via verde para as empresas e o investimento. 

 

Observação importante 

Tal estrutura deverá ser: 

• Independente das lógicas burocráticas de funcionamento das estruturas 

públicas; 

• independente de tutelas ou “correias de transmissão” ideológicas ou 

partidárias; 

• dependente da Câmara Municipal, mas com autonomia bastante para 

organizar missões externas a promover a marca Leiria; 

• com forte componente de inovação, verificada por Conselho específico 

dessa área, com a participação da NERLEI, do IPLeiria e da autarquia; 

• líder no discurso sobre Leiria e no discurso de Leiria, de modo a que o 

município se reconheça e afirme no mercado numa voz única. 
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Digital Innovation HUB (proposta do GES da Região de Leiria) 

Concretizar a medida proposta no Plano de Acção do GESRL, quanto à criação de um 

polo de inovação no topo Norte do estádio e que se transcreve: 

“O Digital Innovation Hub a instalar no topo norte do Estádio Municipal de Leiria 

pretende dotar a Região de Leiria de infraestruturas que a tornem atractiva ao 

investimento na área das novas tecnologias, espaço que passará ainda a acolher 

empresas e entidades competitivas no âmbito digital. 

[....] 

Com este investimento, pretende-se que Leiria seja uma região de negócios, 

empreendedorismo, inovação e cultura, aberta a empresas e talento de todas as 

proveniências. Para que tal seja atingido, tem de haver uma envolvente favorável ao 

investimento, sendo que um desses factores passa pela inovação e pela existência de 

infraestruturas e equipamentos que a potenciem. 

Pretende-se ainda que este investimento incremente o acesso a recursos 

humanos altamente qualificados, custos competitivos, investigação e inovação, 

contribuindo para um ambiente de negócios amigo do investidor e excelente qualidade 

de vida.”33 

 

Cooperação comercial entre empresas 

Contexto de partida: acentuado individualismo empresarial. 

Objectivo: desenvolvimento de mecanismos de cooperação empresarial, no domínio do 

comércio, entre as várias empresas. 

Acção: estimular o aparecimento de uma organização de parcerias das várias 

empresas, uma espécie de grande grupo empresarial à escala do município, constituído 

por diversas empresas diferentes, com as seguintes funções: 

Ø Partilha de base de dados; 

Ø elaboração de um manual de produtos do concelho; 

 
33 Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, Plano de acção, 2020, M47, pp. 56-57. 
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Ø abertura, por parte de cada empresa, das portas do seu mercado a outras 

empresas; 

Ø prática de cross selling, onde os vários parceiros entrariam (aplicação à 

área do município da medida M35 do Plano de Acção do GESRL). 

 

Polo do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos 

Esta é uma medida prevista no Plano de Acção do GESRL. Reproduz-se aqui, com 

a devida vénia, devido à sua importância estratégica para o município de Leiria, onde se 

prevê a sua concretização: 

“Sob a coordenação do Politécnico de Leiria e, em concreto, do Departamento de 

Ciências Jurídicas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, pretende-se criar em Leiria 

um polo do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo 

(CNIACC), que seja o primeiro passo para a instalação de um Centro de Arbitragem de 

âmbito mais abrangente, englobando a mediação de conflitos empresariais. O CNIACC 

conta com o apoio do Município de Leiria, designadamente na divulgação de informação 

sobre a actividade do CNIACC; apoio e dinamização de campanhas específicas de 

informação aos munícipes sobre o CNIACC e sobre a sua actividade, bem como sobre os 

direitos dos consumidores; encaminhamento para o Centro de reclamações cujo 

conteúdo caiba no âmbito da sua actividade e competência; e apoio financeiro. 

A existência de um Centro desta natureza em Leiria, enquadrado numa rede de 

arbitragem de consumo a nível nacional permitirá a resolução, a título gratuito e de 

forma célere, dos conflitos objecto das reclamações de consumo dos Munícipes através 

dos procedimentos extrajudiciais, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Neste 

momento, os julgamentos arbitrais relativos a reclamações de consumo apresentadas 

pelos consumidores do Concelho de Leiria são realizados em Lisboa. Com a 

implementação do polo do CNIACC os munícipes de Leiria passariam a ter na cidade um 

local próprio e especializado para a resolução das suas reclamações na área do 

consumo. Este Centro oferece ainda um serviço de informação jurídica ao consumidor 

prestado por técnicos especializados, cumprindo as exigências de políticas públicas 
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nesta sede. A adesão ao CNIACC por parte de comerciantes e empresas da Região de 

Leiria constituiria um factor de reforço da confiança no comércio e indústria local.”34 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 

  

 
34 Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, Plano de acção, 2020, M46, p. 56. 
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Inovação e empreendedorismo e o IPLeiria 
 

Pelas razões apontadas no capítulo que tem esta epígrafe – a autonomia das 

instituições de ensino superior –, não se apontam aqui sugestões específicas que vão 

além das reflexões feitas no corpo do documento. Assim se preserva o respeito pela 

autonomia do Instituto Politécnico de Leiria. 

Apenas se menciona uma proposta, que decorre do próprio documento, e que 

tem a ver com a relação entre empreendedorismo, inovação e investigação, dada a 

natureza do seu conteúdo. 

 

Um polo de convergência entre a inovação, a investigação e o empreendedorismo 

Contexto de partida: a recente fusão da Incubadora D. Dinis com a Startup Leiria e a sua 

concentração no topo Norte do estádio municipal. 

Objectivos: potenciar ao máximo a interacção entre as empresas e o ensino superior no 

domínio da inovação e fazer de Leiria um dos concelhos mais inovadores do país no 

prazo de uma década. 

Potenciar a junção entre a Incubadora D. Dinis com a Startup Leiria, com a 

participação da CML, do IPLeiria, da CIMRL e da NERLEI como uma das apostas 

estratégicas decisivas para década 2020-2030, traduzida em projecto unificador de 

vontades, desígnios e competências, a todos os níveis. Ali terão de convergir: 

ü a Escola (IPLeiria), com o seu contributo na área do conhecimento, da 

qualificação, da inovação tecnológica, de uma visão sempre renovada do 

mundo; 

ü a empresa (NERLEI), com o seu contributo na área do empreendedorismo, 

da capacidade de risco, da inovação, uma vez mais, da experiência de 

terreno, da concretização prática dos novos modelos tecnológicos; 
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ü o poder autárquico (não só a CMLeiria, mas a CIMRL), com o seu contributo 

na área da ligação à sociedade, do diálogo com o poder político, da 

representação territorial. 

 

Universidade de Leiria 

Contexto de partida: o paradoxo de um Instituto Politécnico com unidades de 

investigação de excelência, em avaliações internacionais, mas que não é 

universidade. 

Objectivo: passagem do Instituto Politécnico de Leiria a universidade na primeira 

metade da década. 

Acção: fazer convergir toda a comunidade regional num movimento de pressão 

que tenha o objectivo de conseguir do Governo o reconhecimento do Instituto 

Politécnico como Universidade de Leiria, assim assumido como desígnio que envolva 

toda a sociedade do concelho e da região, liderada pela Câmara Municipal de Leiria. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Digital 
 

Leiria na vanguarda da transição digital 

Contexto de partida: estado ainda incipiente do município, no que toca ao digital. 

Objectivo: promover a transição do município para uma sociedade digital na primeira 

metade da década. 

 

Acções: 

1. Desenvolver todos os esforços no sentido da existência das condições 

indispensáveis à concretização da sociedade digital: 

• investir no alargamento da fibra óptica o mais rápido possível a todo o 

concelho, para bem das empresas, das organizações, da educação, da 

coesão territorial; 

• estimular a formação de quadros para a transição digital (os quadros 

actuais), com o apoio do IPLeiria; 

• promover a formação da parte mais idosa da população, para que o 

digital não seja instrumento de exclusão; 

• em conformidade com os objectivos políticos de uma sociedade inclusiva, 

conceber soluções no âmbito do digital, com vista a minorar as dificuldades 

no acesso à vida em comunidade por parte do cidadão portador de 

deficiência; 

• criar condições para que possa atingir-se no prazo de cinco anos a literacia 

digital no sistema educativo e a igualdade de oportunidades no acesso a 

equipamentos e recursos educativos digitais de qualidade, o que inclui o 

investimento nas competências digitais dos docentes e infraestruturas 

digitais das escolas. 
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2. Criar uma unidade de missão que elabore um calendário para concretizar a 

introdução do digital na administração pública autárquica nas seguintes vertentes: 

• modernizar os sistemas informáticos da autarquia, a nível de hardware e 

de sotware; 

• digitalizar os serviços e promover, através dos recursos digitais, uma 

maior flexibilização e simplificação dos processos de trabalho; 

• generalizar nos serviços autárquicos os meios de pagamento digitais; 

• desmaterializar verdadeiramente o funcionamento do município; 

• criar aplicações, como acima se refere, para a gestão da cidade, 

nomeadamente: 

Ø controlo de tráfego; 

Ø gestão de parques de estacionamento; 

Ø acesso a equipamentos culturais (bilhética online); 

Ø desmaterialização na emissão de documentos municipais; 

Ø partilha de informação sobre filas de tempos de espera em 

repartições ou serviços de saúde; 

Ø aplicações para denunciar a necessidade de esvaziamento dos 

contentores de lixo. 

  

3. Concretizar as medidas previstas neste domínio no Plano de Acção elaborado 

pelo GES da Região de Leiria, transcritas no corpo do presente documento e que são, 

em breve síntese: 

 

M15 – Capacitação tecnológica dos alunos, que visa: 

a) Monitorização contínua do acesso de todos os alunos à tecnologia e à Internet 

e manutenção de mecanismos de resposta e apoio permanentes que garantam a 

equidade e a inclusão digital de cada um. 

b) Concepção e desenvolvimento de um projecto intermunicipal integrado de 

promoção de uma identidade regional que estimule a comunicação digital, o trabalho 

em rede, a vivência cultural e a criatividade. 
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M16 – Capacitação para a transição digital de professores e educadores, que tem 

a ver com os investimentos no desenvolvimento de competências digitais na formação 

inicial, profissionalizante e contínua de professores e educadores adequadas ao seu 

desempenho neste novo contexto digital e com o reforço da inovação pedagógica nos 

processos de educação e formação, a modernização tecnológica de espaços, o acesso a 

equipamentos e ferramentas.”35 

 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 

 

 

 

  

 
35 Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, Plano de acção, 2020, M15 e M16, pp. 40-41. 
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Cultura 
 

Um calendário cultural anual 

Contexto de partida: calendário de eventos culturais rico, mas desarticulado e sem 

notoriedade. 

Objectivo: apresentar uma programação rica e diversificada ao longo do tempo, sem 

colisão de datas e canibalização de públicos entre os diferentes espaços e iniciativas. 

Acções: 

1. Criar mecanismos de articulação e cooperação entre os diferentes agentes e 

equipamentos culturais (públicos e privados) em torno de um calendário 

anual sem colisão de datas, coerente e susceptível de divulgação conjunta, 

independentemente da divulgação feita por cada entidade promotora. Nessa 

articulação devem ser encaradas as seguintes hipóteses: 

a) Favorecer uma das iniciativas já existentes e dar-lhe realce especial, capaz 

de afirmar a marca Leiria. Pode ser algo na área da dança (do ballet), área 

onde Leiria se tem destacado e que pode ter características de 

acontecimento único no país (Festival Internacional de Dança). Ou pode 

ser um festival já com alguma consolidação no mercado, como 

Entremuralhas / Extramuralhas. 

b) Organizar uma programação anual, que comporte todas as iniciativas, 

mas que lhes confira no conjunto alguma coerência, consubstanciada, num 

momento específico do ano, numa iniciativa conjunta (espectáculo, por 

exemplo), com grande dimensão e forte mediatização. 

c) Em qualquer dos casos, organizar tudo, seja na primeira, seja na segunda 

hipótese, para que esse acontecimento especial seja a ponte a ligar todas 

as iniciativas culturais do concelho. 
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2. Definir uma política de investimento público de apoio às artes que privilegie 

a qualidade e dimensão dos projetos com maior potencial, que democratize o 

acesso à cultura em todo o território da região (centros urbanos e zonas rurais) 

e que promova a aproximação, o diálogo e a cooperação entre agentes e 

equipamentos culturais. 

3. Alavancar o dinamismo cultural do concelho através de uma estratégia de 

comunicação de longo prazo, que introduza apoios à promoção, marketing e 

mediatização das principais iniciativas, à escala nacional e internacional. 

 

 

Leiria – um museu multipolar 

Contexto de partida: existência de espaços museológicos de qualidade (e outros em 

projecto), mas muito desarticulados entre si. 

Objectivo: conferir coerência ao conjunto museológico do concelho, convertendo-o, por 

assim dizer, em museu multipolar. 

Acções: 

• designar uma pessoa (melhor do que um gabinete) com poder de 

articulação de todos os museus, a qual 

o não retira poder a cada museu, mas dá perfil de conjunto e faz 

coordenação global; 

o não pode ser membro da vereação nem assessor da vereadora; 

• valorizar a programação em conjunto; 

• designar curadores para cada exposição; 

• criar, desta forma, o “museu de Leiria”, multipolar, e nessa imagem 

“encaixar” as outras imagens, de cada um deles; 

• mediatizar todo o conjunto de uma forma gráfica profissionalmente 

pensada, em formato, no mínimo, bilingue; 

• integrar tudo num mesmo bilhete, adquirível online. 
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Castelo – o centro do centro 

Contexto de partida: relativo alheamento da cidade em relação ao castelo. 

Objectivo: fazer de todo o morro do castelo e não apenas do castelo em si mesmo, o 

coração histórico e sede da identidade da cidade de Leiria, criando um elo de ligação 

entre todas as partes que ali se situam. 

Para tanto, sem prejuízo de todas as obras em curso no domínio das 

acessibilidades ao castelo, proceder ao aproveitamento nesse sentido do edifício do 

antigo Governo Civil, verdadeiramente o guardião da entrada do morro. Esse edifício 

será, assim, utilizado como salão de entrada no espaço histórico, com utilização das 

suas várias dependências, destinadas a exposições permanentes, com um vídeo sobre a 

história de Leiria e do seu castelo, e também exposições temporárias. Através do seu 

interior se acederá ao cimo do morro, num percurso pelos jardins nas traseiras do 

edifício, que terminam já na sua parte alta, mediante a criação de mecanismos de 

acessibilidade no interior do edifício. 

Tratar de forma conjunta todas as partes do morro – o MIMO, a Igreja de São 

Pedro e o próprio castelo. Nesse conjunto se integrará a pousada a construir no edifício 

actual da PSP, conforme previsto no capítulo do urbanismo. 

Esta opção levará à deslocalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da 

Protecção Civil. 

 

Leiria, Capital Europeia da Cultura 

Contexto de partida: candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura. 

Objectivo: conseguir que Leiria seja Capital Europeia da Cultura em 2027. 

Acções: unir todas as instituições de cultura e todas as forças do concelho em 

torno do grande projecto dos 27 municípios que se juntaram sob a designação Rede 

Cultura 2027 e sob a liderança de Leiria, com vista a fazer desta grande região “Capital 

Europeia da Cultura”. 

Não cabe neste documento enunciar acções e iniciativas, mas tão-somente a 

definição deste princípio genérico e agregador. 
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Leiria, terra de Francisco Rodrigues Lobo 

Contexto de partida: comemoração, em 2021, do centenário do falecimento de 

Francisco Rodrigues Lobo. 

Objectivo: fazer da evocação dessa data um impulso para que Leiria assuma o orgulho 

de ter Rodrigues Lobo como parte integrante da sua identidade. 

Acções: 

1. Promover um ciclo de comemorações condigno que assinale Rodrigues 

Lobo não como um poeta de Leiria, mas como o poeta de Leiria. 

2. Envolver nesse processo todo o sistema educativo, desde o ensino básico 

ao superior. 

3. Dar visibilidade, um pouco por toda a parte, a essa celebração, de modo a 

que ela não passe despercebida à população do concelho nem aos 

visitantes. 

4. Tornar parte desse ciclo comemorativo as várias instituições do concelho: 

teatro, música, imprensa, dança, etc. 

5. Realizar em Leiria o congresso científico que Rodrigues Lobo merece, com 

participação de instituições de ensino superior de todo o país. 

6. Concretizar o projecto “Cortes, aldeia de poetas”, de que adiante se fala 

em pormenor. 

 

Museu de arte sacra de Leiria 

Contexto de partida: a colecção de arte sacra existente no Seminário de Leiria. 

Objectivo: criar o Museu de Arte Sacra de Leiria. 

Construir ou albergar um museu de grande dimensão, ligado à cultura religiosa, 

a partir da colecção de arte sacra existente no Seminário de Leiria – o que pressupõe 

negociação com a Diocese de Leiria-Fátima e a escolha de lugar adequado (que pode ser 

o espaço contíguo ao Museu da Cidade, ao lado da Igreja de Santo Agostinho e 

propriedade do Ministério da Defesa). 
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Casa-Museu João Soares 

Contexto de partida: a importância cultural e simbólica da Casa-Museu João Soares e a 

riqueza do seu espólio. 

Objectivo: buscar uma forma de integração da Casa-Museu no património museológico 

de Leiria. 

Dar início a um processo de diálogo entre a autarquia e a Fundação Mário Soares, 

com vista a avaliar as possibilidades de integração da Casa-Museu João Soares no 

património museológico de Leiria, em moldes a definir e tendo em conta o projecto que 

a seguir se define para Cortes. 

 

Cortes, aldeia de poetas 

Contexto de partida: a identidade “poética” de Cortes, na sua ligação a Francisco 

Rodrigues Lobo e a Afonso Lopes Vieira, associada à celebração, em 2021, do 

centenário do falecimento do segundo destes poetas. 

Objectivo: fazer do centro de Cortes um lugar de culto dedicado à poesia, com 

identidade museológica, à semelhança, embora em escala reduzida, do que se passa 

com Stratford-upon-Avon, em Inglaterra, cidade natal de Shakespeare. 

Com o envolvimento da população e dos comerciantes e mediante projecto 

encomendado a uma equipa multidisciplinar, com participação de arquitectos, de 

especialistas em literatura, de programadores culturais, de ambientalistas, converter 

Cortes em aldeia museu: casas, lojas, tudo no centro da aldeia “respirará” poesia, na 

pessoa dos dois grandes poetas, Rodrigues Lobo e Afonso Lopes Vieira. 

Trajes, encenações, gastronomia, merchandising, tudo remeterá para a poesia e 

para estes dois nomes maiores da literatura em Leiria. 

Integrar no conjunto a Casa-Museu João Soares, cujos jardins a “mergulham” 

directamente no centro da aldeia. 

Para tanto, proceder a negociações com a moagem, cuja presença no local põe em 

causa o projecto. 

 

 

 



 

 169 

Museus ao ar livre: os sítios geológicos e os sítios históricos 

Contexto de partida: existência no concelho de vários locais de culto paisagístico, com 

importância cultural, mas desarticulados e alguns deles quase ignorados. 

Objectivo: criar uma rede municipal de sítios geológicos e sítios históricos, dar-lhe 

atractividade e divulgá-la. 

Sítios a considerar neste projecto: 

ü o Vale do Lapedo, com o Menino do Lapedo e todo o vale – um canyon 

cheio de potencialidades e de uma beleza ímpar; 

ü morros ou outros sítios geológicos a inventariar; 

ü o penedo do Pedrógão; 

ü a parte histórica de Monte Real. 

 

Leiria nos caminhos de Fátima 

Contexto de partida: localização de Leiria na rota de milhares de peregrinos, que usam 

regularmente os mesmos caminhos. 

Objectivos: reconhecer a realidade dos “Caminhos de Fátima” e assumi-los como parte 

do património cultural, eventualmente em parceria com outros municípios 

usualmente atravessados pelos peregrinos: Ourém, Batalha, Pombal. 

Acção: fazer o traçado dos “Caminhos de Fátima”, a que o uso dos peregrinos deu 

identidade, assinalá-los em mapa próprio, com pontos de referência e sinalética 

adequada, e criar em pontos certos desses percursos lugares de apoio, também 

devidamente assinalados, dando a tais caminhos uma identidade semelhante à dos 

Caminhos de Santiago. 

 

Monte Real, vila do lazer 

Contexto de partida: o quase colapso de Monte Real, devido ao encerramento das  

Termas. 

Objectivos: aproveitar as potencialidades hoteleiras de Monte Real, associadas ao seu 

valor histórico e recuperar a sua vocação como destino de acolhimento. 

Promover Monte Real como: 
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ü lugar ideal para acolhimento de atletas de alta competição em tempo 

de estágio; 

ü lugar para a realização de competições específicas; 

ü lugar para a realização de congressos, colóquios e reuniões empresariais, 

científicos, académicos. 

Para tanto: 

ü estimular o desenvolvimento / renascimento da hotelaria; 

ü construir infraestruturas desportivas nas várias modalidades. 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Educação 
 

Um concelho sem assimetrias na educação 

Contexto de partida: a integração de todo o sistema escolar no município resultou num 

conjunto marcado por assimetrias, herdadas do sistema de tutela central. 

Objectivo: atingir um patamar de excelência na educação em 2030, sem assimetrias 

entre cidade e periferias. 

São os seguintes os aspectos a concretizar para atingir 2030 num patamar de 

excelência na educação: 

Ø uma aposta decisiva no parque escolar, com cumprimento das 

propostas que constam da Carta Educativa; 

Ø prioridade no investimento conducente à quebra de assimetrias entre 

a área urbana e as freguesias, de modo a que se chegue a 2030 numa 

situação de equilíbrio entre estas e a sede do município, tanto no que 

respeita às escolas do ensino básico quanto às do ensino secundário; 

Ø concretizar todas as propostas relacionadas com o sector educativo 

que são enunciadas nos outros capítulos deste documento, 

particularmente no capítulo do “digital”. 

 

Sustentabilidade energética e transição digital no sector educativo 

Contexto de partida: a quase totalidade das escolas do concelho não reflecte 

preocupações de sustentabilidade energética e grande parte delas possui deficiente 

cobertura no âmbito do digital. 

Objectivos: alargar os princípios da sustentabilidade energética aos edifícios escolares e 

dotá-los de redes digitais de qualidade. 

Acções: 

Ø Em todas as escolas, pelo menos secundárias, terá de ser concluída 

durante a década a instalação de painéis fotovoltaicos; 

Ø todas as escolas devem ser dotadas de acesso à rede digital de alta 

velocidade, de preferência com fibra óptica. 
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Outras propostas para o horizonte 2030 

1. Criar um espaço enquadrável no conceito “Quinta Pedagógica”, a ser 

disponibilizado às escolas, segundo um calendário a ser definido pelo 

pelouro da educação. 

2. Criar um Centro de Recursos de Inovação das Aprendizagens. 

3. Desenvolver uma Cidade Criativa – Ciência Viva (em parceria com a 

indústria, que é marca regional de excelência, e com interactividade). 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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Comunicação 
 

Comunicar Leiria 

Contexto de partida: ausência de marketing e de branding, associada ao facto de parte 

do relativo insucesso de Leiria ter a ver com a sua escassa visibilidade no conjunto 

das cidades médias portuguesas. 

Objectivo: dar visibilidade a Leiria, nas suas várias dimensões, iniciativas, 

potencialidades, sucessos. 

Acção: a partir de uma definição do que comunicar em cada momento, de quem 

deve comunicar e dos instrumentos e canais onde comunicar, proceder à contratação 

de empresa especializada, com provas dadas e muita experiência, a qual, em articulação 

permanente com os serviços de assessoria de comunicação do município, terá de “pôr 

Leiria no mapa”, conseguindo a visibilidade para: 

ü a qualidade de vida (Leiria tem sistematicamente aparecido no topo dos 

rankings de melhores cidades para viver em Portugal); 

ü a riqueza cultural e criativa; 

ü a inovação e empreendedorismo; 

ü a qualidade do ensino (com foco no IPLeiria); 

ü a atractividade para investir (indústria forte); 

ü e a sua centralidade face ao resto do país. 

 

≈≈≈≈≈≈≈ 
≈≈≈≈≈ 

≈≈≈ 
≈ 
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