
 

 

 

Designação do projeto | Reabilitação e Requalificação do Quartel dos Bombeiros Municipais de Leiria  

Código do projeto | POSEUR-02-1810-FC-000294 

Objetivo principal | Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

Região de intervenção | Município de Leiria  

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 10-04-2017 

Data de início | 08-09-2015 

Data de conclusão | 30-06-2018 

Custo total elegível | 241.574,43 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 229.269,62 euros 

Apoio financeiro público nacional | 12.304.81 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O quartel dos Bombeiros Municipais de Leiria entrou em funcionamento no ano de 1988. A atual estrutura 

necessita de obras de melhoramento, de modo a corresponder às exigências do trabalho diário da corporação. 

Da análise efetuada às condições de utilização do edifício foram detetadas patologias que põem em causa o seu 

funcionamento. Para efeito tornou-se necessário o recurso à aquisição de serviço para a elaboração do projeto de 

execução para a reabilitação e requalificação do quartel dos Bombeiros Municipais de Leiria. 

A obra consiste na reabilitação da estrutura do edifício, na substituição dos portões do parque de veículos, na 

requalificação das instalações sanitárias, na requalificação das redes de água e esgotos, na dotação do edifício com 

sistemas de deteção de incêndios e de combate primário, na requalificação dos acessos e na adaptação das 

acessibilidades de acordo com as exigências em vigor, decorrentes do decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de agosto. 

Pretende-se, assim, que o quartel dos Bombeiros Municipais de Leiria assegure condições adequadas de utilização 

e salubridade, bem como garantir a segurança compatível com os riscos e características das atividades que nele são 

exercidas pelos bombeiros. A obra adota diversas medidas de prevenção, de modo a evitar os acidentes de trabalho e as 

doenças profissionais, bem como melhorar o desempenho da corporação dos Bombeiros Municipais de Leiria, incluindo 

ainda um conjunto de intervenções no sentido de melhorar o comportamento térmico e acústico do edifício e as 

condições de acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida. 

Ressalva-se ainda o facto de esta operação não abranger obras de beneficiação nem intervenções em 

infraestruturas já cofinanciadas no período de programação anterior. 

 

 



 

 

 

O objetivo é requalificar o edifício no sentido de promover melhores condições de trabalho à corporação de 

bombeiros, assim como, a estruturação e reforço da capacidade operacional de proteção civil municipal. A remodelação 

do quartel irá permitir aumentar as capacidades operacionais dos meios humanos e de equipamentos para o concelho  

de Leiria, constituído por 18 freguesias perfazendo uma superfície total de aproximadamente 565km2. De acordo com 

os Censos de 2011, a população residente no concelho de Leiria alcança o valor de 126879 habitantes, o que 

corresponde a uma densidade populacional de 225 hab/km
2
, que é um valor claramente superior à média nacional de 

113 hab/km
2
. 

 A reabilitação e requalificação do quartel dos Bombeiros Municipais de Leiria terá um contributo determinante 

para a concretização da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) da Região de Leiria, estando alinhada 

com as orientações definidas no domínio do crescimento sustentável dessa região, que pretende valorizar os recursos 

naturais disponíveis e melhorar a sua gestão sustentada, criando mecanismos de prevenção de riscos e monitorização 

regular dos sistemas existentes. 

 


