


O percurso até chegar aqui 

 Ampla participação: quase cem pessoas ouvidas de formas diversas 

 Pessoas com cargos institucionais e sem eles 

• Centenas de horas de conversas agradáveis e enriquecedoras 

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

• Rede social Facebook, com milhares de visualizações 

• Quatro debates 

 
Percurso escrutinado a todo o tempo 

Grupo de Acompanhamento do Projecto (plural, 

sob todos os pontos de vista): 

• Álvaro Laborinho Lúcio 

• Catarina Selada 

• Joaquim Paulo da Conceição 

• Maria Francisca Gama 

• Maria Miguel Ferreira 



Contexto adverso 

Pandemia 

Crise social 

O resultado: 

• Um volume de quase 200 páginas. 

• Repartido por 12 capítulos, além do 

enquadramento 

• Uma síntese final com 53 propostas de 

acção, divididas, no total, por mais de cem 

iniciativas 



Temas estruturantes (eixos): 

 Leiria: a cidade na região 

 Identidade 

 Urbanismo e ordenamento do território 

 Ambiente 

 Mobilidade 

 Área social e saúde 

 Economia 

 Inovação – empreendedorismo – IPLeiria 

 Digital 

 Cultura 

 Educação 

 Desporto 

 Comunicação 



Reflexão e conclusões alinhadas com: 

o Planos nacionais: 
 PNI 2030 

 Visão estratégica apresentada por Costa Silva 

o Planos regionais: 
 CCDRC (plano para a década) 

 GES Leiria 

o Planos municipais: 
 PDM 

 REOT 

 Inúmeros documentos estratégicos encomendados pela autarquia 

Alinhadas também com os grandes desígnios nacionais e europeus: 

o Eficiência energética 

o Ambiente 

o Digital 

o Mobilidade 

o Neutralidade carbónica 





Leiria: a cidade na região 

 Municípios directa ou indirectamente confinantes não são concorrentes, devem ser 

cooperantes.  

  

 Não pode pensar-se Leiria sem ter em conta a complementaridade dos territórios, isto 

é, sem ter os olhos postos na região. 

 Pensar Leiria implica ter presente a identidade regional 

  

 Leiria tem de saber assumir-se como âncora de todo o território e desempenhar a difícil 

missão de líder agregador de todo o espaço que o constitui. 





Identidade 

O percurso de Leiria no tempo: uma viagem pela história 

Hoje: micro-área metropolitana. 

O melhor de Leiria são as pessoas e o tecido económico. 

Demografia e actividade empresarial, a par de indicadores de natureza social. 

Nota dominante: centralidade geográfica – o tempo próximo tem de ser alavancado na centralidade 

Leiria possui a quantidade certa de tudo: 

 não é muito grande; 

 não é muito pequena; 

 não possui pessoas a mais; 

 não possui pessoas a menos. 

Tudo ponderado, uma síntese: Leiria é um edifício 

 culturalmente rico 

 socialmente equilibrado 

 economicamente desenvolvido 





EIXOS ESTRATÉGICOS Urbanismo e ordenamento do território 

1. É necessário reverter o rumo e combater a dicotomia entre urbano e rural 

2. A cidade foi demasiado planeada por especuladores imobiliários e fundiários e 

cresceu ao ritmo de interesses privados 

3. O poder público tem que antecipar-se aos privados na acção sobre o território 

Uma cidade verde e energeticamente sustentável 

Um centro comercial a céu aberto, da Av. Heróis de Angola à Praça Rodrigues Lobo 

Uma nova vida para a zona histórica 

1. Promover o estudo caso a caso de todos os prédios devolutos. 

2. Investir na aquisição de imóveis na zona histórica, para criar uma bolsa de alojamentos. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Urbanismo e ordenamento do território 

Melhores instalações para as forças de segurança 

PSP: 

• Deslocalização para o complexo de edifícios em São Romão. 

• Instalação de uma esquadra de proximidade no interior da cidade. 

GNR: 

• Deslocalização para os terrenos onde esteve a JAE, depois IEP e agora IP. 

Uma visão nova dos terrenos da Prisão Escola: um grande projecto urbanístico, com área verde, 

edificado moderno e espaço de ligação entre os campi do IPLeiria. 

Percursos da Cidade Korrodi 

Uma cidade de bairros 



EIXOS ESTRATÉGICOS Urbanismo e ordenamento do território 

Ligar a cidade à sua periferia 

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: 

 Uma circular verde como instrumento urbanístico; 

 Replicar exemplos como o Jardim de Almuinha Grande. 

Os centros urbanos de um município multipolar 

Acção: aproveitar os fundos para projectos de requalificação ARUs – Áreas de Reabilitação 

Urbana: renovação do edificado, reconversão da rede viária, criação de espaços acolhedores e de 

convivialidade. 





EIXOS ESTRATÉGICOS Ambiente 

De pouco valerá a Leiria a ambição sem solução capaz e duradoura para os problemas ambientais. 

a) Pacto Verde  

b) Roteiro para a Neutralidade Carbónica Portugal 2050 

c) Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030 

Uma cidade mais verde 

Devolver o Lis à cidade 

1. Desenvolver um espaço de lazer entre a Ponte Hintze Ribeiro e o açude. 

2. Abertura de espaços de convivialidade (cafés, bares) nas traseiras da central rodoviária. 

Fazer da Mata dos Marrazes o grande parque e pulmão da cidade 

Parque da confluência 

Um grande parque no ponto de junção de Lis e Lena. “Parque do Encontro”? “Parque da Confluência”? 

 Espaço de convívio e fruição da natureza, como os Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian 
 Construção nesse parque de um edifício emblemático voltado para a sustentabilidade ambiental. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Ambiente 

Paul de Ulmar, o pólis da nascente à foz – pólis integral do Lis 

Lis e Lena são elemento unificador de mais de metade do concelho 

10 das 18 freguesias confinam com eles –  mais de 75% da população do concelho tem relação directa com o Vale do Lis. 

1. Reactivar o plano pólis e continuar a ligação de Leiria até ao mar. 

2. Concretizar a ciclovia prevista para a mota do rio, mas ir mais longe: destinar a mota a bicicletas, mas também a 

peões. 

3. Admitir, em troços fora da mota, a entrada do automóvel em caminhos já existentes. 

4. Ligações capilares com as aldeias ao longo do percurso e explorar a sua dimensão patrimonial ou etnográfica. 

5. Estimular o aparecimento, ao longo do percurso, de quiosques de venda de produtos locais, restaurantes, bares. 

6. Revalorização das Salinas da Junqueira, na Carreira. 

7. Prolongar o pólis para montante. 

8. Alargar o pólis no Lena até ao encontro dos rios. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Ambiente 

Promoção da eficiência energética 
1. Dotar os edifícios públicos de painéis de captação de energia. 
2. Digitalizar a rede de iluminação pública e usar sistemas amigos do ambiente. 
Água 
Monitorização da rede (alta e baixa) e luta contra o desperdício. 
Telemetria  
Saneamento – rede separativa, desígnio prioritário na próxima década : 

Resíduos 
 Eliminar a discriminação negativa entre freguesias e entre estas e a cidade; 
 monitorizar o sistema de forma digital, controlar à distância o estado dos contentores, desenvolver uma aplicação 

para os cidadãos alertarem sobre a necessidade de os esvaziar. 

Promover a fruição do património natural / Espaços verdes e ecossistemas 
Vale do Lapedo  — Penedo do Pedrógão — Mata da Curvachia — Lagoa da Ervideira 

Pedrógão, a praia de Leiria 
Estudo preparado por equipa multidisciplinar: 
 a praia, como destino de lazer e a riqueza etnográfica das artes da pesca; 
 a Lagoa da Ervideira e o seu valor ambiental.  



EIXOS ESTRATÉGICOS Ambiente 

Uma solução para o problema das suiniculturas 

Leiria conhecida pelos piores motivos. 

A solução do problema ambiental associado às suiniculturas na primeira metade da década – meta incontornável. 

Pressupostos: 

A solução não pode ter excluídos por decisão alheia nem autoexcluídos 

O direito à existência de actividade empresarial não se sobrepõe ao direito à qualidade de vida de todos os habitantes. 

A estratégia definida pela ENEAPAI (Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais) é ainda vaga 

1. Estreita colaboração com a estratégia definida na ENEAPAI (monitorização, fiscalização e aplicação das soluções). 

2. Reclamar do Governo a construção da ETES. 

3. Vigilância e policiamento permanente e aplicação de medidas de punição intransigente aos prevaricadores. 

4. Estudo da possibilidade de criação de um parque agrícola para suiniculturas. 





EIXOS ESTRATÉGICOS Mobilidade 

Mobilidade: forma de exprimir o direito à cidade, direito que tem de ser inclusivo. 

O paradigma: “emissões zero”. Descarbonização total. Sustentabilidade energética. 

Quatro níveis: 

 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. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Mobilidade 

A cidade 

Um novo conceito de mobilidade 

1. Investimento na área das infraestruturas urbanas: 

 mais passeios, melhores e mais confortáveis; 

 verde ao longo dos passeios; 

 ciclovias. 

2. Promover o uso da bicicleta. 

3. Aumentar o estacionamento periférico e a interconexão com os transportes para o centro. 

4. Silos de estacionamento. 

5. Um “anel verde” em torno da cidade. 

6. Atenção aos transportes, os urbanos e os que fazem o movimento pendular entre a cidade e a periferia. 

Primeira de todas as prioridades deve ser andar a pé 



EIXOS ESTRATÉGICOS Mobilidade 

Uma estação rodoviária renovada 

Difícil deslocalizar no prazo de uma década a central rodoviária. Por isso: 

1. Deslocar para fora da central rodoviária o terminal de Expressos (por exemplo para um espaço na zona do estádio). 

2. Obras de reabilitação no interior da central actual. 

3. Obras de requalificação no espaço das traseiras do edifício. 

Transportes urbanos municipais 

Estudo sério e independente com vista a decidir se os transportes urbanos devem ser um serviço do próprio município. 

O concelho – uma nova mobilidade 

1. Um plano de mobilidade “capilar”, à escala do concelho, com rede de transportes regular, sustentável do ponto de 

vista energético, amiga do ambiente e com condições de atractibilidade e conforto. 

2. Alargar esse conceito a uma solução para os transportes escolares. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Mobilidade 

Uma mobilidade à escala da região 

A solução mais ambiciosa: 

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. 

Parceria entre o poder autárquico e empresas privadas que queiram fazer essa aposta 

estratégica. 

Soluções menos ambiciosas: 

Rede de autocarros eléctricos, em faixa dedicada, entre Leiria e Marinha Grande e, depois, 

Batalha. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Mobilidade 

Ferrovia 

1. Linha do Oeste: electrificação e modernização do troço Caldas da Rainha – Louriçal, com 

substituição do material circulante e modernização do traçado — até 2025. 

2. Criação de condições de estacionamento junto da Estacão de Leiria e a ligação à rede de 

transportes urbanos, com cadência regular. 

3. Linha do Norte: exigir o cumprimento do PNI 2030 – concretização no espaço da década da “linha 

de grandes prestações”, com uma estação em Leiria e interconexão com a Linha do Oeste. 

Aeroporto 

Inconcebível a continuação da narrativa do aeroporto. 

Opção inadiável: concluir conversações com o Ministério da Defesa, reunir apoios e investidores e 

congregar a região em lobby para abrir a Base Aérea de Monte Real à aviação civil no espaço da década. 





EIXOS ESTRATÉGICOS Área social e saúde 

Questões essenciais: 
• dar sentido à ideia original de Cidade: 
• a inclusão como objectivo estruturante; 
• a interacção dos sujeitos como prática de vida comunitária. 
  
2020: ano do acentuar de assimetrias e clivagens sociais. 
Esforço colectivo para que o desenvolvimento não passe por novas exclusões. 
Leiria, cidade de empreendedorismo tem condições ímpares para praticar a solidariedade. 
Autarquia: liderança do diálogo entre as instituições que praticam a solidariedade e as empresas. 

Acções e parcerias indispensáveis: 
 Trazer o empresário para as causas sociais; 
 colocar a família no centro do edifício de coesão social; 
 estruturas de ligação efectiva entre diversos actores do social; 
 combate à exclusão; 
 integração de comunidades migrantes; 
 introduzir no pólis (actual e futuro) modificações para o tornar mais inclusivo; 



EIXOS ESTRATÉGICOS Área social e saúde 

O pacto geracional e a coesão intergeracional 

Envelhecimento acentuado da população – inversão da pirâmide etária. 

Mais do que promover um «envelhecimento activo», desenvolver um outro, bem mais integrador, que 

parta da actividade dos mais velhos.  

Trazer a população mais idosa para as iniciativas culturais e para o convívio social no espaço “urbano”. 

Convívio entre gerações, numa dimensão activa. 

Um projecto concelhio para a Saúde em tempo de pandemia 

1. Promover a articulação entre o Hospital de Santo André, a rede de Centros de Saúde e o IPLeiria. 

2. Rever a rede de Centros de Saúde e reconfigurá-la. 

3. 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. 





EIXOS ESTRATÉGICOS Economia 

Dinâmica empresarial - marca identitária forte de Leiria. 

Papel do poder autárquico: 

 parques empresariais / industriais ou polos de actividade empresarial (não 

é o mesmo e importa ter presente a diferença); 

 estruturas de apoio; 

 medidas facilitadoras. 

As grandes metas para a década: 

 Leiria capital da inovação e do empreendedorismo em 2030; 
 cooperação entre escolas / empresas / associações / incubadoras – tudo em volta do 

eixo da inovação; 

 descarbonização, transição digital, economia circular; 
 hub tecnológico: ligação entre os vários sectores e seus actores através da tecnologia. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Economia 

Parques empresariais / industriais 

Sentido estratégico: onde instalar os polos da actividade empresarial / industrial e como organizá-los. 

Um parque empresarial ou um parque industrial não são simples loteamentos. 

Parques empresariais / industriais: condomínios de empresas, serviços e infraestruturas comuns. 

Uma nova geração de parques industriais / empresariais 

Princípios genéricos: 

 Obediência a um modelo que tenha em conta a presença de spinoffs, startups, I&D e empresas. 

 Projectar, em esforço articulado da CML, do IPLeiria e da NERLEI, um Parque de Ciência e 

Tecnologia que albergue no seu interior empresas. 

 Pensar todos os parques empresariais segundo o modelo da economia circular, com as respectivas 

regras de articulação. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Economia 

Parques a projectar: 
1. Um parque industrial comum a Leiria e Marinha Grande: 
 Congrega dois municípios que são exemplo de dinâmica industrial e inovação; 
 condições para prática de sustentabilidade energética e gestão optimizada de recursos; 
 multiplicidade sectorial com diversidade bastante para praticar os princípios da economia circular; 
 características ímpares de competitividade. 
  
2.    O parque industrial de Monte Redondo: 

a) inovador; 
b) estruturado em obediência a critérios de ganhos de energia, de planeamento estratégico, de 
transição para o digital, de economia circular; 
c) localização estratégica: A17, A8, A1 e Linha do Oeste; 
d) dimensão para parque habitacional para quadros, com o desenvolvimento social de toda a área. 

  
3.  Reformular a ZICOFA. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Economia 

ALI / LIA – Agência Leiriense do Investimento / Leiria Investment Agency 

Estrutura de apoio ao empreendedor e da marca Leiria 

Objectivo: favorecer activamente o empreendedorismo e a marca Leiria. 

Criação de estrutura de apoio ao empresário, ágil, simples, pedagógica (autarquia, NERLEI e IPLeiria): 

1. Promoção da marca Leiria – investimento, empreendedorismo, indústria, inovação. 

2. Captação de investimento estrangeiro. 

3. Busca de regiões potencialmente parceiras. 

4. Facilitadora e mediadora no contacto com a administração pública (balcão express do 

empreendedor). 

5. Gestores de conta de cada empreendedor ou conjunto de empreendedores. 

6. Em suma: um modelo de via verde para as empresas e o investimento. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Economia 

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. 

Cooperação comercial entre empresas 

Estimular o aparecimento de uma organização de parcerias das várias empresas: 
 Partilha de base de dados; 

 elaboração de um manual de produtos do concelho; 

 abertura, por parte de cada empresa, das portas do seu mercado a outras empresas; 
 prática de cross selling (medida M35 do Plano de Acção do GESRL). 

Polo do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos 

Medida prevista no Plano de Acção do GESRL.  





EIXOS ESTRATÉGICOS Inovação – empreendedorismo – IPLeiria 

Crucial: 

Qualidade reconhecida do Instituto Politécnico de Leiria 

 produção de ciência; 

 contributo inegável para o desenvolvimento da região; 

 agente de inovação – 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; 

 formação de quadros de qualidade. 

Há uma Leiria antes do Politécnico e outra depois dele.  

Universidade de Leiria 

Convergência de toda a comunidade regional em movimento de pressão para conseguir do 

Governo o reconhecimento do Instituto Politécnico como Universidade de Leiria. 





EIXOS ESTRATÉGICOS Digital 

Concretizar a introdução do digital na administração pública autárquica: 
 modernizar os sistemas informáticos (hardware e de sotware) e digitalizar os serviços; 
 generalizar os meios de pagamento digitais; 
 desmaterializar o funcionamento do município; 
 aplicações para a gestão da cidade: 

 controlo de tráfego; 
 gestão de parques de estacionamento; 
 acesso a equipamentos culturais (bilhética online); 
 desmaterialização na emissão de documentos municipais; 
 partilha de informação sobre filas de tempos de espera em repartições ou serviços de saúde; 
 aplicações para denunciar a necessidade de esvaziamento dos contentores de lixo. 

Leiria na vanguarda da transição digital 
 Acções: 
 Alargamento da fibra óptica; 
 formação de quadros para a transição digital; 
 formação da parte mais idosa da população com vista a uma sociedade inclusiva 
 literacia digital no sistema educativo em cinco anos; 
 plataforma municipal de comércio electrónico (semelhante ao Leiria market, Natal 2020). 





EIXOS ESTRATÉGICOS Cultura Acção cultural criou em Leiria sentido de 
identidade e de pertença. 

NO TOPO DAS PRIORIDADES 

Leiria, Capital Europeia da Cultura 

Unir todas as instituições de cultura e todas as forças do concelho em torno do projecto dos 27 

municípios que se juntaram sob a designação Rede Cultura 2027. 

Os activos de Leiria, na área da Cultura:  
1. relação umbilical com a dança (em particular o ballet) e com a música;  
2. museus de qualidade e projeção internacional Mimo, Museu da Cidade, Moinho de Papel... 
3. potencial do património da Casa-Museu João Soares, a valiosa colecção de arte sacra no Seminário de 

Leiria, o Vale do Lapedo, a herança histórica de Monte Real e das Cortes; 
4. teatro; 
5. património cultural imaterial: olaria da Bajouca e Monte Redondo, arte xávega da Praia do Pedrógão, 

festas e romarias populares, quantidade de bandas filarmónicas e ranchos folclóricos; 
6. 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. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Cultura 

Um calendário cultural anual 

1. Mecanismos de articulação e cooperação entre os diferentes agentes e equipamentos culturais, 

com calendário anual sem colisão de datas, coerente e susceptível de divulgação conjunta. 

Hipóteses: 

a) Favorecer uma das iniciativas existentes e dar-lhe realce especial. Pode ser: Festival Internacional 

de Dança. Ou um festival já com consolidação no mercado, como Entremuralhas / Extramuralhas. 

b) Programação anual, com todas as iniciativas, e um momento específico do ano com iniciativa 

conjunta (espectáculo, por exemplo), com grande dimensão e forte mediatização. 

1. Política de investimento público de apoio às artes que privilegie a qualidade e dimensão dos 

projetos com maior potencial. 

2. Estratégia de comunicação de longo prazo, à escala nacional e internacional. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Cultura 

Uma palavra especial sobre os museus de Leiria 

É notável o número de museus, alguns de qualidade e projecção internacionais 

Mas: 

 Falta articulação entre todos (parecem “ilhas desgarradas” e autónomas); 

 falta programação conjunta, um plano estruturante e visão integrada dos vários espaços e 

uma identidade museológica; 

 todas as partes somadas parecem muito, mas, justamente por serem; 

 todas as partes, se forem articuladas, são muito e valem muito, mas, separadas e a 

cultivarem a independência, acabam por valer pouco 

 falta um espaço para a arte contemporânea. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Cultura 

O castelo 

O castelo é parte da história de Leiria e marca profunda da identidade leiriense. 
Não está em causa a centralidade do castelo em Leiria. Ele é central. O que está em causa é assumir 

verdadeiramente essa centralidade. 

Fazer do Castelo o ponto dominante do centro histórico. 

Castelo – o centro do centro 

Contexto de partida: relativo alheamento da cidade em relação ao castelo. 

Objectivo: fazer do morro do castelo o coração histórico e sede da identidade da cidade de Leiria, criando 

um elo de ligação entre todas as suas partes. 

Aproveitamento do edifício do antigo Governo Civil: 
 salão de entrada no espaço histórico (exposições permanentes, vídeo sobre a história de Leiria e do 

castelo, exposições temporárias); 

 acesso, através do seu interior, ao cimo do morro; 
 tratar de forma conjunta todas as partes do morro – o MIMO, a Igreja de São Pedro e o próprio 

castelo. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Cultura 

Museu de arte sacra de Leiria 

Museu de grande dimensão, ligado à cultura religiosa, a partir da colecção de arte sacra existente no Seminário de 

Leiria  

Casa-Museu João Soares 

Iniciar um processo de diálogo entre a autarquia e a Fundação Mário Soares. 

Cortes, aldeia de poetas 

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. 

Leiria, terra de Francisco Rodrigues Lobo 

Um ciclo de comemorações condigno do centenário da morte de Rodrigues Lobo 

Monte Real, vila do lazer 
 lugar para acolhimento de atletas de alta competição; 
 lugar para a realização de competições específicas; 
 lugar para a realização de congressos, colóquios e reuniões. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Cultura 

Museus ao ar livre: os sítios geológicos e os sítios históricos 

Objectivo: criar uma rede municipal de sítios geológicos e sítios históricos, dar-lhe atractividade e divulgá-la. 

Sítios a considerar: 

 o Vale do Lapedo, com o Menino do Lapedo e todo o vale; 

 morros ou outros sítios geológicos a inventariar; 

 o penedo do Pedrógão; 

 a parte histórica de Monte Real. 

Leiria nos caminhos de Fátima 

Fazer o traçado dos “Caminhos de Fátima”, assinalá-los em mapa próprio, com pontos de referência e sinalética 

adequada, com uma identidade semelhante à dos Caminhos de Santiago. 





EIXOS ESTRATÉGICOS Educação 

Leiria possui: 

 Um parque escolar bem dimensionado e de qualidade e um projecto educativo de excelência; 

 uma Escola pensada para o bem estar e para a felicidade das crianças; 

 actividades educativas paralelas à escola bem estruturadas (Brincarte e “Dança nas Escolas”); 

 um excelente diálogo entre a autarquia e os principais actores do sector; 

Prioritário: um concelho sem assimetrias na educação 

A integração de todo o sistema escolar no município resultou num conjunto marcado por assimetrias. 

Aspectos a concretizar até 2030: 

 aposta decisiva no parque escolar, com cumprimento da Carta Educativa; 

 prioridade na quebra de assimetrias entre a área urbana e as freguesias. 



EIXOS ESTRATÉGICOS Educação 

Sustentabilidade energética e transição digital no sector educativo 

 Em todas as escolas, pelo menos secundárias, instalação de painéis fotovoltaicos; 

 acesso de todas as escolas à rede digital de alta velocidade. 

Outras propostas para o horizonte 2030 

1.  “Quinta Pedagógica”, espaço a ser disponibilizado às escolas, segundo um calendário a ser 

definido pelo pelouro da educação. 

2. Centro de Recursos de Inovação das Aprendizagens. 

3. Cidade Criativa – Ciência Viva (em parceria com a indústria). 

4. Recolocar a questão do ensino profissional, não como alternativa menor ao ensino 

superior tradicional, mas como resposta a verdadeiras vocações pessoais, socialmente reconhecidas 

pelo seu valor na Cidade (colhendo as lições da pandemia). 





EIXOS ESTRATÉGICOS Desporto 

Impressionantes os números da prática desportiva regular no concelho de Leiria. Mas: 

 O estádio não tem pessoas;  

 no desporto de alta competição, o panorama não é positivo e há muito que não existe relação entre Leiria e a alta 

competição. 

Outro deve ser o rumo: 

Instalações 

Concluir o debate, nem sempre lúcido, sobre o pavilhão multiusos 

O estádio deve ser parte desse debate.  

Trazer para o estádio momentos pontuais do desporto de alta competição. 

O pavilhão projectado para os Marrazes pode, com sucesso, suprir essa deficiência. 

A piscina ao ar livre, também prevista para os Marrazes: uma realidade nos primeiros anos da década. 

Mais: 

Disseminar ao longo de todo o concelho uma rede de prática informal de desporto. 

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. 





EIXOS ESTRATÉGICOS Comunicação 

Leiria debate-se com uma fragilidade crónica na área da comunicação. 

Parte do relativo insucesso de Leiria tem a ver com essa pouca visibilidade no conjunto 

das cidades médias portuguesas. 

Comunicar Leiria 

Objectivo: dar visibilidade a Leiria 
Proceder à contratação de empresa especializada, com provas dadas e muita experiência, para “pôr 

Leiria no mapa”, conseguindo a visibilidade para: 

 a qualidade de vida; 
 a riqueza cultural e criativa; 

 a inovação e empreendedorismo; 

 a qualidade do ensino (com foco no IPLeiria); 
 a atractividade para investir (indústria forte); 

 a centralidade face ao resto do país. 




