
enquadramento projeto de intervenção

O objetivo da intervenção é proporcionar deslocações por Leiria de forma ecológica e integradora
tendo em vista a Sustentabilidade e Eficiência.
As informações bem como as requisições ficarão disponíveis através do site visitleiria.pt.
Os equipamentos serão distribuídos em 5 locais da Cidade incluindo o Jardim Luís de Camões.
Assim propõe-se:

Sistema  de  gestão  da  Câmara  Municipal  de  Leiria  disponibilizando  informações  e cartões
desbloqueadores (físicos ou virtuais) aos utentes;
Postos de amarração com carregadores através de painéís fotovoltaicos;
20 bicicletas;
20 bicicletas elétricas;
4   triciclos para pessoas com mobilidade condicionada.

área a intervencionar:

localização:

orçamento estimado:  113 305,667 euros

Cidade de Leiria

Município de Leiria ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 I 2018

proposta 01
conhecer Leiria em veículos sustentáveis

União das freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

mobilidade e segurança dos cidadãos



enquadramento projeto de intervenção

O objetivo da intervenção será a requalificação da envolvente natural do marco geodésico de Monte Redondo 

tornando - o um espaço de lazer, de prática de atividade física, de observação da fauna e flora existente, de 

conhecimento da história e das lendas associadas ao local.

Assim, propõe-se:

  Tornar o espaço acessível a todos, e que promova a união entre o espaço e os munícipes, entre a sua

  história e o seu presente e que potencie o número de turistas e visitantes em geral.     

  O desenvolvimento de um conjunto de trabalhos em conjunto com a junta de freguesia e demais entidades              

  promotoras do projeto de limpeza geral, requalificação dos acessos pedonais, drenagem de águas pluviais e  

  iluminação pública, estudo e instalação de sinalética interpretativa da fauna e flora, histórica [lendas] e do

  percurso pedestre a criar [o percurso pedestre indentificado neste espaço de intervenção será somente uma 

  a totalidade da pequena rota].

área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: € 62.615,00 
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Espaço público

União das freguesias de Monte 

Redondo e Carreira

Proposta 04
Espaço público e espaço verde
Projeto de Requalificação da envolvente Natural do marco                                  
Geodésico de Monte Redondo
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O objectivo da intervenção é a melhoria das condições do Centro de Juventude de Amor / 

Sede do Agrupamento de Escuteiros, cuja cobertura se encontra em avançado estado de 

degradação. Assim propõe-se:

enquadramento projeto de intervenção

área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: 

Educação, cultura, juventude e desporto
substituição da cobertura do Centro de Juventude de Amor

Proposta 05

A substituição da cobertura existente, incluindo toda a estrutura de suporte.

Será necessário projeto de arquitetura e estabilidade, para melhorar enquadrar a futura 

instalação.

Centro de Juventude de Amor

Cerca de 240m2 de Implantação  

Rua do Moinho de Cima, 

Freguesia de Amor

 € 43.035,00

imagem fornecida pelo proponente imagem fornecida pelo proponente



enquadramento projeto de intervenção

área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: 

Concelho de Leiria

30.750,00euros 

Bibliotecas Públicas e 

Escolas 
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Educação.cultura.juventude e desporto 
Apetrechar as bibliotecas públicas e escolares do concelho de Leiria com 

ludotecas de jogos de tabuleiros modernos.

Proposta 06

O clube de Boardgamers de Leiria tem como objetivo  promover a inclusão social, fomentar a socialização presencial,

educar e capacitar através de atividades lúdicas. Sendo,  o público alvo, todos, com ênfase às pessoas carenciadas, 

com necessidades especiais, idosos, hospitais e escolas.

Assim, a presente proposta tem como objetivo:

Apetrechar as bibliotecas públicas e escolares do concelho de Leiria com ludotecas de jogos de tabuleiro 

modernos, possibilitando às comunidades escolares acesso a estas ferramentas lúdicas de aprendizagem informal 

e formal.

Os novos jogos de tabuleiro são ecologicamente e socialmente sustentáveis, desenvolvem múltiplas 

competências cognitivas, sociais e intelectuais. São uma forma diferenciada de convívio e interação social,

promovendo a coesão e integração social presencial de um modo divertido e informal.

Na biblioteca Municipal a ludoteca seria de utilização pública e aberta a toda a comunidade. Havendo este material              

nas várias bibliotecas será necessário fazer sessões de demonstracão desses jogos para que os docentees, técnicos

e auxiliares educativos, tal como os próprios alunos possam utilizar. O clube de Boardgamers de Leiria, recorrendo

aos seus voluntários e experiência comprovada em contextos escolares e cívicos, desde 2014.



enquadramento projeto de intervenção

área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: 

Freguesia da Maceira 

 22.510,00euros  

Escola Ensino Básico de 

A-dos-Pretos
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Educação.cultura.juventude e desporto
Colocação de paredes em vidro na E.B.A-dos Pretos- Maceira

Proposta 07

Esta proposta tem como objetivo, tornar utilizável o espaço do telheiro da E.B. na realização das atividades de AEC,

bem como oferta de espaço no "recreio" durante dias de inverno rigoroso. 

O espaço é aberto e amplo, que normalmente só funciona sobre determinadas condições atmosféricas,

pretendendo-se assim, a maxima utilização.  Deste modo, propõe-se a colocação de parede móvel, formada em 

módulos independentes,  aplicados com o respetivo sistema de correr, sunflex - SF 25, com vidro incolor 10mm, 

temperado,com as  seguintes dimensões:

   Alçado Sul             1 Vão (A)- Largura=317cm x Altura=200cm;

                     2 Vãos (B)-Largura=302cmx Altura=200cm;

  Alçado Nascente    1 Vão - Largura=363cmx Altura=300cm;

                     1 Vão - Largura=370cmx Altura=300cm;

  Alçado Poente        1 Vão - Largura 363cmx Altura=300cm;

        1 Vão - Largura 370cm x Altura=300cm;
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área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: 

União de freguesias de 

Marrazes e Barosa

100.000,00euros 

Rua António Santos 

Serrador - Sismaria
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Espaço público e espaço verde
Instalação de ginásio ao ar livre - Gandara - Leiria 

Proposta 10

Esta proposta tem como objetivo, aproveitar um espaço verde com cerca de 1800m2, que se situa nas traseiras

de prédios na Rua António Santos Serrador, Sismaria, sem qualquer equipamento ou infra estruturas. Nesta 

zona residem centenas de famílias e é notória a inexistência de uma zona de lazer para os mais novos e as 

suas famílias.

Este espaço deverá ser reabilitado para garantir a sua utilização coletiva, devidamente enquadrado na estrutura

ecológica municipal, promovendo as funções de proteção e valorização ambiental e paisagisticas.

Deste modo propõe-se: 

Criação de um ginásio ao ar livro para prática de desporto informal;

Criação de um parque infantil;

Criação de um parque de merendas, com churrasqueiras, mesas, papeleiras, etc;

Criação de um espaço para os animais de estimação, com vários dispensadores de sacos plásticos 

para apanhar dejetos;

Estes espaços são zonas de recreio e lazer por excelência, favorecendo os encontros entre cidadãos.



enquadramento projeto de intervenção

A  proposta visa a colocação de barreiras acústicas absorventes * em parte do  troço da Avenida da  

Comunidade  Europeia situado entre a Praça Rotária e a Rotunda da Cruz de Areia.

Tratando-se de uma via encaixada por dois taludes, com os blocos habitacionais que ladeiam a via 

construídos a uma cota superior, e tendo elevada utilização, o ruído produzido causa grande incómodo aos 

residentes e aos utentes do espaço público.

As barreiras acústicas são elementos físicos a localizar entre a fonte de ruído e o local recetor, alterando a 

normal propagação das ondas sonoras e reduzindo, desta forma, o ruído na zona residencial, mitigando os 

incómodos causados pela poluição sonora.

 *O tipo e/ou modelo de barreira acústica a utilizar será decidido no desenvolvimento do projeto.

área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: € 103.000,00
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1.000 metros

União das freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes

Espaço público e espaço verde
Colocação de barreiras acústicas absorventes

Proposta 12



enquadramento projeto de intervenção

Promover a instalação de 1 lha ecológica na urbanização. A ilha ecológica proposta abrange a implantação

de kit completo de cuba com contentor subterrâneo/em profundidade, com capacidade unitária de 3m³, sendo

constituída, respetivamente por:

     1 contentor destinado a resíduos indiferenciados;

     1 contentor para papel/cartão;

A implantação dos equipamentos implica um espaço unitário de cerca de 2x2x2 metros - cada contentor, ou 

seja, um comprimento de 8 metros para a ilha ecológica. O projeto visa conferir uma melhoria significativa  das 

condições ambientais e de higiene pública locais, nomeadamente ao nível da redução de odores, minimização   

do impacto visual dos equipamentos de deposição, menor acessibilidade a canídeos e outros vetores de 

doenças, maior libertação de espaço à superfície comparativamente com a contentorização de superfície e 

potencial de instalação de sistema PAYT  no futuro. 

área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: € 34.000,00 
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R. Dr. Luís Titto S. Pereira 

Bandeira, Urb. Qtª do Taborda - 

Leiria - 16m²

União das freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes

1 contentor para embalagens de plástico e metal;

1 contentor para vidro

(Figuras: Diagrama,implantação da cuba para contentores e exemplo de ilha ecológica)

Espaço público e espaço verde
Implantação de ilha ecológica- Contentorização em profundidade 

Proposta 13
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área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: 

União de freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes

100.000,00euros 

Largo da Comissão 

Municipal de Turismo- 

Leiria
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Espaço público e espaço verde 
Instalação de uma estátua na rotunda do Largo da Comissão 
Municipal de Turismo (rotunda do sinaleiro) - Leiria

Proposta 18

Esta proposta tem como objetivo, a instalação de uma estátua/ monumento

alusivo à figura do Policia Sinaleiro, pela qual a rotunda é conhecida na Cidade, 

em que envoque a função que este tinha na regulação do trânsito neste

cruzamento e que perdure para as gerações futuras à memória deste icon tão 

importante.
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Associado ao futuro processo de prolongamento do passadiço da Lagoa, pretende-se reativar os Percursos Pedestres Carreira>Lagoa 

da Ervideira e o traçado Coimbrão> Lagoa da Ervideira.

Pretende-se desenvolver um estudo articulado com as respetivas juntas de freguesia e as entidades privadas para implementação do 

percurso pedestre e a definição das entidades que irão promover a sua manutenção.

Os objetivos da intervenção serão os seguintes:

   A criação de um produto de Turismo Natureza, Saúde e Bem -Estar complementar a oferta "tradicional" já existente (hoteleira, museus,                   

 gastronomia, cultural e informação diversa sobre a ciclovia e equipamentos desportivos e outros);

   Aumentar o número de visitantes/turistas do concelho de Leiria, atraindo um número crescente de consumidores de Turismo Natureza;

   Incrementar a prática de exercício físico informal;

   Aliar a prática de exercício físico à exploração e conhecimento do património natural, cultural e histórico de Leiria;

   Criar, em parceria com as Juntas/Uniões de Freguesias uma pequena rota (PR), submetendo para homologação da Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal e inclusão na Rede Nacional de percursos pedestres;

   Conhecer e valorizar o património natural/ambiental existente, na Lagoa da Ervideira, criando uma cultura de responsabilidade na 

   proteção deste património;

área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: €30.260,00
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Espaço público

U.F de Monte Redondo e Carreira 

e Freguesia de Coimbrão

Espaço público e espaço verde
Prolongamento do passadiço na envolvente da Lagoa Ervideira|
Percurso Pedestre Carreira > Lagoa da Ervideira

Proposta 19
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O  objetivo  da  intervenção  é  a  criação  de  condições  de  estacionamento  para bicicletas e
motociclos junto à Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo em Leiria, para os estudantes
que se deslocam nesses veículos e a fim de os proteger das intempéries. Assim, propõe-se:área a intervencionar:

localização:

orçamento estimado:

União das freguesias de
Leiria,Pousos,Barreira e Cortes

9 000,00 euros

Junto à Escola Secundária
Francisco Rodrigues Lobo
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proposta 20 mobilidade e segurança dos cidadãos

Criação  de  resguardos  em  estrutura  metálica,  com  cobertrura,  com  cerca  de  10m  de
comprimento, para estacionamento de bicicletas e motociclos;

Marcação dos lugares de estacionamento com parqueadores e sinalização adequada;

Respetiva colocação e intervenção nos passeios.

resguardo para estacionamento de bicicletas e motociclos
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O  objetivo  da intervenção é fomentar cada vez mais a confraternização  social  da população
local, possibilitando a fruição do espaço pelas crianças da Escola Básica local.
Assim propõe-se:área a intervencionar:

localização:

orçamento estimado:  95 000,00 euros

Grupo Recreativo Amigos da
Juventude na Touria, Pousos
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proposta 25 educação, cultura, juventude e desporto

União das freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

parque infantil, de merendas e arranjos exteriores

Criar um parque infantil vedado,  qualificado e acessível,  com adequada segurança, para o
uso de crianças e acompanhantes;

Criar um parque de merendas, com mesas, ponto de água para lavagens, forno e grelhador,
para crianças e adultos a fim de contribuir para a promoção do convívio intergeracional;

Conclusão e ampliação do muro de suporte necessário e nivelamento do terreno.
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área a intervencionar:

localização:

orçamento estimado:

União das freguesias de
Santa Eufémia e Boa Vista

 Zona Desportiva, Educativa
e Social da Boa Vista
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construção de balneários de apoio à prática desportiva

 113 305,667 euros

O objetivo  da  intervenção  é prever condições de apoio à prática desportiva  face  ao  grande
afluxo de crianças e jovens locais.
Assim propõe-se:

A  construção  de  Instalações  sanitárias,  balneários  e  vestiários  para  ambos os sexos e
pessoas com mobilidade condicionada;

Criar condições para a possibilidade de ampliação, a  nível  de  piso superior numa  2ª fase,
para acolhimento e convívio dos acompanhantes das crianças e jovens, enquanto esperam;

Garantir acessibilidades.

proposta 27 educação, cultura, juventude e desporto
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área a intervencionar:      

localização: 

orçamento estimado: €100.000,00
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Urb. de Santa Clara- Parceiros

U.F de Parceiros e Azóia

Proposta 32

1 contentor para embalagens de plástico e metal;

1 contentor para vidro

(Figuras: Diagrama,implantação da cuba para contentores e exemplo de ilha ecológica)

Promover a instalação de 3 ilhas ecológicas na urbanização. As ilhas ecológicas propostas abrangem a

implantação de kits completos de cubas com contentores subterrâneos/em profundidade, com capacidade

unitária de 3m3, sendo constituídas, respetivamente por:

 1 contentor destinado a resíduos indiferenciados;

     1 contentor para papel/cartão;

A implantação dos equipamentos implica um espaço unitário de cerca de 2x2x2 metros - cada contentor, ou seja, 

um comprimento de 8 metros por cada ilha ecológica. O projeto visa conferir uma melhoria significativa  das 

condições ambientais e de higiene pública locais, nomeadamente ao nível da redução de odores, minimização   

do impacto visual dos equipamentos de deposição, menor acessibilidade a canídeos e outros vetores de 

doenças, maior libertação de espaço à superfície comparativamente com a contentorização de superfície e 

potencial de instalação de sistema PAYT  no futuro.

Espaço público e espaço verde
Implantação de ilhas ecológicas - Contentorização em profundidade 
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