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LEIRIA, 23 de fevereiro de 2021 

 

ASSUNTO: Apreciação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 

 

1. Um plano necessário na presente emergência  

Tal como é apresentado à discussão pública, o PRR pretende enfrentar a emergência em grande parte dos seus 

aspectos mais cruciais e nos domínios em que os efeitos de uma crise generalizada, inesperada e profunda mais se 

fazem sentir. 

Pretende, ao mesmo tempo, fazê-lo num esforço de conciliação da resposta à crise social, económica e sanitária com 

os grandes objectivos que já estavam anunciados e enunciados antes dela: a resposta às alterações climáticas; a 

descarbonização; a transição digital. 

No plano dos grandes princípios, dos objectivos estratégicos estruturantes do documento, das suas linhas genéricas e 

dos seus fundamentos, bem como das medidas de enquadramento, a resposta, globalmente considerada, é positiva e 

pertinente, sem prejuízo do que adiante se dirá. 

Trata-se, pois, de um instrumento necessário para enfrentar uma crise sem precedentes na nossa história recente. 

 

2. Um plano assimétrico 

Um dos problemas do PRR é que se trata de um plano assimétrico no que diz respeito à sua abrangência territorial. 

Pode, mesmo, dizer-se que a concretização literal do documento corre o risco de aumentar fossos e assimetrias 

regionais e de levar a um país a duas velocidades, dado que os fundos e financiamentos parecem ser destinados 

apenas a uma pequena parte dele, em claro detrimento do restante. 

Isso é particularmente visível numa leitura atenta que seja sensível, por exemplo, ao critério de frequência das 

menções às diversas áreas do território: repetem-se à exaustão as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e suas 

envolventes e também às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. 

Ora, sem contestar a clara necessidade de olhar às primeiras, por terem sofrido de modo mais insistente o impacto da 

crise, e às segundas, devido à sua condição de periféricas, apesar de se reconhecer isso, importa reconhecer também 

que o país é bem mais do que esses territórios. Fica uma certa sensação de desconhecimento do país real, esse outro 

país que fica além das áreas metropolitanas e que, não sendo insular, nem por isso deixa de ser “periférico”. 

Verdade seja que nem seria preciso proceder a grandes modificações no documento para colmatar esta falha que 

inequivocamente existe. Ela pode ser solucionada com uma revisão do texto, a reflectir uma readequação das 

medidas. 

 

3. Análise geral. Propostas de reconversão do texto 

Do que fica dito resulta uma proposta concreta: alargar a malha excessivamente apertada das medidas enunciadas, 

por forma a incluir os aspectos que a seguir se enunciam. Assim: 

a) Na área do ambiente: 

• Acolher projectos e iniciativas tendentes a potenciar a preservação e uma melhor fruição dos recursos 

hídricos, nomeadamente nos domínios agrícola e paisagístico. Estes aspectos estão insuficientemente 

abrangidos no documento, uma vez que a atenção é tendencialmente, para não dizer exclusivamente, 

centrada no domínio florestal, mais concretamente no que respeita à prevenção de incêndios. Ora, nem 
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todas as questões relacionadas com a “transição climática” se circunscrevem aos incêndios florestais, à 

mobilidade, à descarbonização da indústria, à bioeconomia (além de que esta é bem mais do que o têxtil 

ou o calçado), à eficiência energética em edifícios, ao hidrogénio. 

• Enquadrar projectos e iniciativas destinados à fruição de espaços naturais, nomeadamente se 

caracterizados por uma particular riqueza dos pontos de vista geológico e paisagístico. Este aspecto não 

está contemplado no PRR. 

• Considerar projectos e iniciativas relacionados com uma maior fruição das cidades, com aumento visível 

de ciclovias e espaços pedonais e progressiva evolução para o objectivo de “cidades sem carros”, 

aspecto também insuficientemente previsto no PRR. 

• Alargar o âmbito a projectos destinados a potenciar uma maior fruição dos centros históricos de espaços 

urbanos, com claro investimento nos seus núcleos patrimoniais e desenvolvendo em cada centro 

histórico o conceito de espaço patrimonial livre de circulação automóvel. Esta área de acção, que cruza a 

cultura (património edificado) com o ambiente, representaria um novo conceito de interacção que nunca 

foi suficientemente explorado. 

b) Na área da habitação: 

• Acolher projectos destinados à atracção de quadros para centros urbanos fora das grandes metrópoles, 

susceptíveis de promoverem o seu desenvolvimento do ponto de vista económico e empresarial. Este 

domínio é claramente omisso no documento e visa superar, fora das grandes metrópoles, um obstáculo 

cada vez mais sensível ao desenvolvimento. 

c) Na área das infraestruturas: 

• Considerar, no âmbito das acessibilidades rodoviárias, além dos mencionados no PRR, projectos que 

visem uma maior acessibilidade a Áreas de Acolhimento Empresarial ainda em fase de concretização, 

isto é, não restringir o apoio às já existentes. De facto, o que resulta de uma leitura atenta do PRR que, 

neste caso, é excessivamente explícito (demasiado explícito, em boa verdade), já que enuncia em 

pormenor os locais onde serão feitos os investimentos, é que apenas poderão ser contempladas 

iniciativas que visem maiores acessibilidades para as Áreas de Acolhimento Empresarial actualmente em 

funcionamento. Esta concepção limita o aparecimento de mais ambiciosos desígnios. Deverá, ao mesmo 

tempo, prever-se o apoio a acessibilidades para Áreas de Acolhimento Empresarial ainda inexistentes e a 

concretizar com o enquadramento previsto no capítulo adequado do PRR. De facto, não faz grande 

sentido promover o aparecimento de novas AAE, em obediência aos critérios explicitados no PRR, mas 

não lhes possibilitar nesta fase o acesso a fundos para concretizar a acessibilidade a essas novas AAEs. 

d) Na área da economia 

• Alargar ao apoio a projectos que tenham a ver com uma actividade económica quase ignorada no PRR, o 

comércio. Isso pode e deve ser feito com o objectivo de relançar o comércio tradicional, seriamente 

afectado pela pandemia, desde que os projectos sejam estruturantes do ponto de vista de uma 

reconfiguração da malha urbana e inseridos numa estratégia mais vasta de criar cidades mais verdes e 

livres de circulação automóvel. 

e) Na área social 

• No começo da pandemia foi lançada a ideia da necessidade de um pacto geracional, com vista a uma 

nova coesão, que poderia chamar-se de coesão intergeracional ou compromisso intergeracional. Um dos 

momentos em que tal ideia se fez ouvir foi no 10 de Junho de 2020, na conferência do Cardeal Tolentino 

de Mendonça. Medidas relacionadas com esta ideia fundacional de uma nova forma de viver a 

comunidade seriam muito oportunas e necessárias no PRR. 

f) A ferrovia 

• Finalmente, não há no PRR uma palavra sobre a ferrovia. Ora, a ferrovia é um instrumento prodigioso de 

descarbonização, um contributo para uma maior eficiência energética, além de um motor essencial de 
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desenvolvimento. Acresce que a ferrovia tem lugar de relevo no PNI 2030 e parece quase esquecida no 

PRR. A nova “linha de grandes prestações” entre Lisboa e o Porto e a requalificação da Linha do Oeste 

de Caldas da Rainha até ao Louriçal estão ambas incluídas no PNI 2030. O que se espera é que a sua 

omissão no PRR não signifique o adiar, uma vez mais, de ambos os desígnios, essenciais um e outro 

para o desenvolvimento das regiões. 

 

4. O PRR e o Concelho e Região de Leiria 

Leira tarda, na contemporaneidade, a assumir um papel central no imaginário das cidades e dos municípios 

portugueses. O dinamismo económico, que lhe é reconhecido, não tem sido acompanhado com o desenvolvimento de 

infraestruturas para a qualificação das atividades económicas. 

Se excluirmos as metrópoles de Lisboa e Porto, a cidade de Leiria ocupa o quarto lugar em termos populacionais, 

vindo logo a seguir a Braga, Guimarães e Coimbra. Leiria, cidade situada no corredor urbano-industrial do litoral, 

numa área com forte densidade, dinamismo demográfico e económico e importantes recursos patrimoniais e culturais, 

desempenha, com Coimbra, um importante papel polarizador na parte central da faixa litoral. 

Para além dos serviços inerentes ao facto de ter sido capital de distrito e o facto de ter sido instalado o Politécnico de 

Leiria, pouco mais existiu em matéria de serviços centrais. Com efeito, ao contrário de outras cidades da Região 

Centro como Aveiro (Economia e Turismo), Viseu (Saúde) e Castelo Branco (Agricultura), que tiveram a afirmação 

política motivadora de descentralização de Direções Regionais da Administração Central de Coimbra para as suas 

cidades e municípios, Leiria não se conseguiu afirmar neste particular.  

No seu Quadro Estratégico Municipal, Leiria elegeu como objetivo geral AFIRMAR DEFINITIVAMENTE A 

CENTRALIDADE DE LEIRIA. 

Em referência ao objetivo global apontam-se 3 ideias chave para o futuro de Leiria:  

1. Leiria Centro Geoestratégico de Portugal, potenciando a localização central no país e rentabilizando as 

infraestruturas existentes no concelho para potenciar fatores de desenvolvimento local e regional;  

2. Leiria Município Aberto, procurando inscrever parâmetros de sociabilidade, urbanidade e qualidade ambiental 

capaz de atrair residentes, sobretudo qualificados.  

3. Leiria da História e do Futuro, valorizando a história como forma de cativar o futuro antecipando-o. A partir 

da ciência e do conhecimento procura-se potenciar a empregabilidade nos diversos setores de atividade que 

Leiria possui e terá de incrementar. 

Para a prossecução destes desafios, são várias as ações que foram identificadas, pertencentes aos domínios de 

atuação de múltiplos atores. 

Do cruzamento do documento “Leiria 2030”, documento de orientação estratégica para a década 2020-2030, com o 

PRR, podemos retirar as seguintes conclusões: 

• No que se refere ao ambiente construído, PPR está demasiado focada na questão da habitação As ações de 

Regeneração Urbana foram o cerne da requalificação das cidades nos últimos quadros comunitários. O PRR não 

dá relevo aos investimentos de natureza pública, nomeadamente na qualificação do espaço público e na 

construção de espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, que são de importância crucial no 

acompanhamento dos investimentos na habitação, de forma a criar qualidade urbana e capacidade de atrair 

residentes; 

• Na Componente 6. Qualificações e Competências falta uma política mais direcionada para o ensino superior, 

nomeadamente para o fortalecimento da sua atuação nos mecanismos de desenvolvimento territorial. Pretende-

se a melhoria do papel alavancador do Instituto Politécnico de Leiria no ecossistema de inovação, e investigação 

e desenvolvimento da Região. Pretende-se a passagem do Instituto Politécnico de Leiria para Universidade. Do 

ponto de vista regional devia haver uma aposta na sustentação de dinâmicas de competitividade e inovação 

territorial que o fomento do desenvolvimento do eixo de ensino, ciência e inovação tecnológica de Aveiro – 

Coimbra – Leiria poderia trazer. 
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• Ao nível das infraestruturas de transportes rodoviários o PRR não responde a três necessidades prementes da 

região de Leiria: 

o Recorda-se a existência do projeto para execução do nó de ligação da A1 ao IC2, elaborado há mais de 

uma década, com a participação financeira dos municípios de Leiria e Pombal, que aguarda decisão 

relativa à sua execução.  

o Do ponto de vista da Cidade de Leiria, o IC2 apresenta a função de pertencer às Circulares Interna e 

Externa da cidade. Esta dupla condição faz com que, nestes troços, haja uma utilização da via por trânsito 

regional e nacional, por trânsito interurbano (ligações entre e com aglomerados urbanos do Concelho de 

Leiria e concelhos vizinhos) e por trânsito urbano. Esta situação faz com que seja de grande importância, 

para a Cidade de Leiria, a continuação do perfil da A19 até ao Nó da Cova das Faias (que permite a ligação 

com a A1 e o IC36), o que permitiria concluir um anel exterior à cidade com perfil de autoestrada. 

o Ligação entre a A1 e o IC9. 

• No que se refere às infraestruturas ferroviárias, o PRR não apresenta qualquer solução para a rede nacional, 

deixando de fora o projeto LAV, a modernização da Linha do Norte e a revitalização da Linha do Oeste. 

Independentemente do prazo de execução do PPR, há, nestes domínios, um esforço de planeamento e projeto 

que deve ser executado desde já. Nesta componente o PRR não serve os interesses nacionais e regionais. 

• O Ambiente é abordado apenas nas dimensões energéticas e de prevenção de incêndios. A questão do 

funcionamento das suiniculturas, da construção da ETES e da despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Lis, que 

representam a pior situação ambiental da região não tem enquadramento no PRR. 

• Não é abordada a abertura do Aeroporto de Monte Real à aviação civil. Tal como já foi referido anteriormente, 

independentemente do prazo de execução do PPR, há um esforço de planeamento e projeto que deve ser 

executado desde já. 

• Os resultados do estudo “Reconstruir a Europa: a economia cultural e criativa antes e depois da covid-19”, levado 

a cabo pela consultora internacional EY, encomendado pelo Grupo Europeu de Sociedades de Autores e 

Compositores (GESAC), mostram que as indústrias culturais e criativas (ICC) constituem “uma parte significativa 

da solução que tem ser encontrada para a Europa”. Empregam mais do dobro de trabalhadores do que as 

indústrias automóvel e das telecomunicações juntas e, antes da pandemia, cresciam a um ritmo mais acelerado 

do que a média da União Europeia (UE) e garantiam uma contribuição económica mais elevada do que as 

telecomunicações, a alta tecnologia, os produtos farmacêuticos ou a indústria automóvel. Além disso, “sobressaiu 

de forma positiva no que respeita à inovação tecnológica, diversidade de género e promoção de emprego para os 

jovens”, sublinha o estudo. O PPR poderia apresentar um conjunto de recomendações para capacitar as ICC, de 

modo a que estas possam ser um dos impulsionadores da reconstrução e renovação da economia europeia. 

 

Aproveito para desenvolver alguns dos projetos apresentados no documento “Leiria 2030” que têm relevância 

nacional: 

 

Abertura do Aeroporto de Monte Real à aviação civil 

A Região Centro apresenta uma oferta de infraestruturas aeroportuárias muito limitada e nenhuma está aberta a voos 

comerciais. 

A possibilidade de utilização da Base Aérea de Monte Real pela aviação civil, em conjunto com a desejável recuperação 

da Linha do Oeste para o transporte de passageiros e de mercadorias, terá um impacte estruturante no futuro do 

desenvolvimento económico da Região Centro. 

Esta realidade tem vindo a ser acalentada pelos autarcas desta região e pelos antigos governadores civis do Distrito de 

Leiria ao longo das últimas décadas. É de referir que a Base Aérea de Monte Real já celebrou no passado protocolos 

para utilização civil com a Associação de Municípios da Alta Estremadura, em 1997, e com o Ministério das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações, em 2005, os quais nunca foram ativados por estas entidades. 

http://www.cm-leiria.pt/


 Município de Leiria 

Câmara Municipal 
 

 Gabinete da Presidência  

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 • 
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

 5 

Considerando que este empreendimento estratégico para a Região de Leiria em particular, mas também para a Região 

Centro e para o Médio Tejo foi sempre uma prioridade, em 2017 os Municípios de Leiria e da Marinha Grande 

encomendaram à consultora Roland Berger os estudos "Análise do potencial de tráfego Aéreo civil do Aeroporto de 

Monte Real" e o "Estudo de viabilidade da abertura do Aeroporto de Monte Real ao tráfego civil", que anexamos. 

Sobre o potencial de tráfego gerado por este aeroporto estimou-se que, numa fase inicial, podia alcançar 600.000 

passageiros/ano, sendo que 70% terão como motivação o Turismo Religioso (Fátima). Também concluiu-se que 78% 

desses passageiros vinham da Europa, em especial de Itália, Espanha e França. 

O futuro aeroporto em Monte Real deverá ter dois tipos de operações independentes a serem geridas de forma 

articulada entre a Força Aérea e o novo operador aeroportuário, tendo ficado explícito, pelo resultado do 

benchmarking, que a solução conjunta civil e militar na Base Aérea de Monte Real representa um conjunto de 

benefícios para ambas as partes. O plano de negócios avançado no estudo confirmou a viabilidade económico-

financeira, sendo fundamental garantir que o projeto seja financiado por uma estrutura de capital equilibrada. 

No âmbito do trabalho desenvolvido pela consultora Roland Berger, foi definido um Roadmap de implementação que 

tem numa primeira fase a constituição de um grupo de trabalho, envolvendo a Força Aérea, o Governo e as 

Autarquias, de modo a assegurar e confirmar a viabilidade da operação civil junto dos principais stakeholders, para 

depois se avançar para estudos especializados que visem desenvolver a solução aeroportuária de Monte Real - a 

estrutura de capital que irá suportar o projeto, um gestor aeroportuário alinhado com os objetivos do mesmo, o 

interesse de companhias aéreas, assim como garantir a conformidade ambiental, técnica e regulatória necessária para 

viabilizar as operações. 

 

Revitalização da Linha do Oeste 

O Concelho de Leiria é servido por uma única linha ferroviária, a Linha do Oeste, que se encontra numa fase de claro 

desinvestimento no âmbito do plano ferroviário nacional. 

Trata-se de uma linha que não foi modernizada, o que gerou vários constrangimentos ao tráfego de passageiros e 

mercadorias, como congestionamentos e problemas de parqueamento, e dificuldades de gestão e manobras do 

material circulante. Por outro lado, verificou-se, igualmente, uma degradação nos serviços de passageiros, com 

redução na oferta de comboios, motivada pela falta de procura. 

Um estudo que o Município de Caldas da Rainha encomendou em 2012 ao engenheiro civil Nelson Rodrigues de 

Oliveira, pós-graduado em engenharia ferroviária pela FEUCP, apontou para um conjunto de propostas para melhoria 

do serviço, com vista à diminuição do prejuízo financeiro da linha do Oeste, que foram subscritas por uma plataforma 

alargada de municípios e de empresas da Região Oeste e do Pinhal Litoral. 

A modernização da Linha do Oeste é um projeto de grande importância para a região, quer do ponto de vista do 

transporte de mercadorias, quer de passageiros (serviço regional), de modo a apoiar, por um lado, as atividades 

económicas (facilitando a receção de matérias-primas e combustíveis, bem como o escoamento de produtos) e, por 

outro, permitindo alargar as bacias de emprego, conferindo maior mobilidade nas deslocações casa-trabalho. A 

modernização da linha do Oeste deverá servir como fator de coesão e alavancagem da competitividade territorial, 

completando o corredor multimodal definido pelo IC1, desde Lisboa a Coimbra.  

Requalificar a Linha do Oeste não chega, sustentando a CIMRL a necessidade de estabelecer ligação da mesma à Linha 

do Norte para colocar Leiria dentro do principal eixo ferroviário nacional. 

Trata-se de um projeto de largo espectro territorial, estruturante para toda a Região Centro Litoral do país. Saliente-se 

o facto da Linha do Oeste representar uma população de cerca de 623 mil habitantes (valor aproximado da população 

do Oeste e Pinhal Litoral, de acordo com os Censos de 2011), o que demonstra bem a capacidade de potenciais 

utilizadores.  

Pelo exposto, e considerando que não houve, de facto, melhoramentos reais da Linha do Oeste face à situação 

caraterizada no estudo de 2012, os municípios da CIMRL consideram que é da maior importância o Governo delinear 
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um Plano Estratégico para a revitalização da Linha do Oeste, com a participação dos autarcas dos municípios que 

constituem a CIMRL, a Comunidade Intermunicipal do Oeste e a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. 

 

Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) 

O Lis é um rio com uma importância fulcral na Região de Leiria, sendo que a sua bacia hidrográfica abarca os 

concelhos de Porto de Mós, Batalha, Marinha Grande, Leiria e Pombal e, ainda, o concelho de Ourém (este no Médio 

Tejo). 

Até 1970, o rio Lis tinha uma imagem associada à sua beleza, com águas apropriadas a banhos e à pesca. Hoje trata-

se de um dos principais ícones da poluição hídrica nacional, que ocupa de forma permanente as agendas política, 

mediática e cívica. É igualmente um caso emblemático em termos de produção de suínos, ao concentrar 15% da 

produção nacional em apenas cinco freguesias no troço a montante da ribeira dos Milagres. 

O rio Lis e os seus afluentes são hoje destino de descargas ilegais de resíduos das centenas de suiniculturas existentes 

na região, sendo comum nas linhas de água a presença de dejetos, restos de alimentação animal, resíduos resultantes 

de lavagem e limpeza de infraestruturas e, por vezes, até de animais. 

Décadas após décadas de descargas ilegais de efluentes provenientes das explorações suinícolas, a bacia hidrográfica 

do rio Lis perdeu a capacidade depurativa natural dos cursos de água. A inexistência de adequadas infraestruturas de 

recolha e tratamento dos efluentes tem gerado níveis cumulativos de poluição demasiadamente agudos, com graves 

consequências para o ambiente, para a saúde pública e para a qualidade de vida das populações. 

As soluções para estes graves problemas de poluição têm sido amplamente prometidas, porém nunca concretizadas. 

No ano de 2000, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura e as associações de suinicultores assumiram que 

seria construída uma ETES. Os anos passaram, a ETES não foi construída, não estão encontradas soluções efetivas 

para os efluentes e são, recorrentemente, feitas descargas ilegais. 

A partir de 2007, a despoluição da bacia hidrográfica do rio Lis foi encarada de forma diferente, passou a integrar a 

Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI), deixando o problema de ser 

exclusivamente regional e de um setor.  

Há três anos, os suinicultores foram afastados do processo de construção da ETES de Leiria, com a anulação do 

contrato para a obra, perdendo-se 9,1 milhões de euros de fundos comunitários. 

Só em 2018 e 2019 foram denunciadas às autoridades dezenas de descargas ilegais, mas os serviços do SEPNA, 

autoridade com a função de fiscalização destes crimes ambientais, não têm capacidade de fiscalização para tantos 

crimes ambientais e os poluidores acabam por nunca ter de responder por eles. 

O Estado, através dos Ministérios do Ambiente e da Agricultura, veio depois chamar a si a obrigação de encontrar uma 

solução pública. Em julho de 2019, o Governo emitiu o Despacho n.º 6312/2019, que autoriza a AdP Energias - 

Energias Renováveis e Serviços Ambientais, S. A. (AdP Energias), uma empresa do grupo Águas de Portugal (AdP), a 

realizar os estudos técnicos e económico-financeiros, designadamente a preparação de uma proposta de contrato de 

concessão, necessários à criação de um novo serviço público destinado ao tratamento e à valorização dos efluentes 

agropecuários e agroindustriais. 

Para iniciar este trabalho, o despacho determinou ainda a autorização de uma transferência do Fundo Ambiental para 

a AdP até um milhão de euros, prevendo também o envolvimento dos municípios no projeto. 

Decorrido este tempo, continua sem se conhecer a solução, não havendo qualquer verba inscrita no Orçamento do 

Estado de 2021 para a construção da ETES. 

É primordial combater a infração ambiental através do reforço da fiscalização, assegurar a requalificação do rio Lis e 

das suas margens, melhorar as condições ambientais de toda a bacia e garantir condições de lazer e de recreio para 

as populações, há tantas décadas sujeitas à degradação do ecossistema e privadas de usufruir destes valores 

ambientais. 

Paralelamente, é essencial para a aprazibilidade da Região e da cidade de Leiria, território de influência mundial no 

que respeita à indústria dos moldes, garantir a resolução destes problemas ambientais, anacrónicos no século XXI. 

http://www.cm-leiria.pt/
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Com estes investimentos, pretende-se que Leiria seja uma cidade 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 fatores passa pela inovação e pela existência de infraestruturas e 

equipamentos que a potenciem. 

Pretende-se ainda que estes investimentos incrementem 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. 

Estes fatores, juntamente com as infraestruturas e acessibilidade, um ambiente saudável e de qualidade, o património 

e cultura local, farão de Leiria um melhor local para investir, trabalhar e viver. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Leria 
 

 

Gonçalo Lopes 

http://www.cm-leiria.pt/

