
 

AS NOVAS VIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE LEIRIA 

 

DOIS EIXOS E CINCO PROPOSTAS-CHAVE  

O mundo mudou! A pandemia do coronavírus e os efeitos visíveis e emergentes das alterações climáticas 

obrigam os decisores políticos a alterar as suas prioridades e reequacionarem os projetos e as vias de 

desenvolvimento dos territórios e das populações. 

Este novo paradigma, pois é disso mesmo que se trata, manifesta-se em todos os níveis da organização do 

território. E obriga-nos a mudar tudo, desde logo a forma de vivermos, deslocarmo-nos, relacionarmo-nos, 

trabalharmos, consumirmos, divertirmo-nos. O tempo em que estamos já não é de discutir a dimensão do 

problema ambiental e a forma como, no futuro, vai impactar a sociedade. É um tempo de agir, de fazer, de 

mudar. Tudo ou quase tudo, ou pelo menos o mais importante. 

Importante é também o desafio da demografia, como comprovam os censos 2021, com a diminuição da 

natalidade e a tendência para o envelhecimento da população. Dos impactos que daí advêm poderá resultar 

uma maior dicotomia cidade – campo que importa minimizar com a promoção e gestão de respostas sociais 

para garantir o crescimento populacional, económico e a qualidade dos serviços públicos. 

Estamos, sem qualquer dúvida, perante uma nova visão para o desenvolvimento do território, uma visão que 

se constrói no dia-a-dia, de forma partilhada, com o envolvimento de todas as partes interessadas, desde os 

atores políticos até à população. 

É este imperativo, categórico porque inadiável, que está na base da organização das propostas políticas do 

Partido Socialista nas eleições autárquicas de 2021 para o concelho de Leiria. As quais, desde logo, 

evidenciam uma mudança de prioridades e, consequentemente, uma nova forma de organização 

programática. 

Assim, as propostas políticas do Partido Socialista (PS) estão organizadas em dois eixos fundamentais, que 

correspondem a dois objetivos concretos de desenvolvimento: 

1. FUTURO SUSTENTÁVEL 

Mobilidade, Habitação, Ambiente, Economia 

2. QUALIDADE DE VIDA 

Saúde, Educação e Qualificação, Cultura, Desporto 
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Esta organização resulta da constatação de que as políticas de desenvolvimento não podem ser 

desarticuladas entre si, pelo contrário, têm que ser complementares e serem estruturadas em rede. 

Reportando-nos ao primeiro eixo, não há mobilidade sem preocupações ambientais e a economia tem que 

ser sustentável do ponto de vista social e ambiental. Nesta ótica, a defesa do ambiente e o garante da 

sustentabilidade deixam de ser objetivos políticos para constituírem a matriz de todas as políticas. Não 

trabalhamos para “chegar lá”, mas sim trabalhamos a partir daí. 

Quanto ao segundo eixo, a qualidade de vida, trata-se sobretudo de políticas concretas para a 

sustentabilidade e o desenvolvimento harmonioso, onde se inscrevem a criação e a melhoria de 

infraestruturas e redes de apoio social. Não são objetivos, são meios, transversais e imprescindíveis. É aqui 

que integramos a cultura e o desporto, que não surgem como complementares ou acessórios, mas sim como 

fatores críticos de qualquer política de desenvolvimento e basilares na qualidade de vida dos cidadãos e 

coesão social. 

Apresentamos um terceiro eixo, a que chamamos instrumental, que é transversal a todos os setores e 

agrupa as propostas ao nível da organização da autarquia e do serviço prestado aos munícipes. 

 

CINCO PROPOSTAS-CHAVE 

Adquirida que está a forma de organizarmos as nossas propostas, dentro do amplo espectro de 

compromissos, sendo todos importantes, há alguns mais urgentes do que outros. 

Os cinco compromissos a que o executivo do PS na Câmara Municipal de Leiria, se ganhar as eleições, dará 

prioridade são os seguintes: 

1. Resolver definitivamente o problema dos efluentes suinícolas e requalificação da bacia do Lis; 

2. Melhorar a mobilidade, com mais e melhor estacionamento (áreas periféricas da cidade) e 

transportes escolares e urbanos não poluentes, com horários atrativos e mais ciclovias, numa 

perspetiva concelhia e não apenas urbana; 

3. Atrair residentes ao concelho com mais habitação, a preços controlados e renovada, ou construída 

sob critérios de sustentabilidade; 

4. Apoiar a instalação no concelho de empresas criadoras de emprego qualificado; 

5. Assumir a Cultura, o Desporto e a Educação e Qualificação como fatores de coesão social. 
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EIXO I: FUTURO SUSTENTÁVEL 

1. AMBIENTE 

 

 
 

 

 

  

▪ Implementar uma Estrutura Ecológica Municipal (EEM) que assegure o bom funcionamento do 

sistema natural ao longo de todo o território do Concelho; 

 

▪ Criar parques verdes, ruas e praças arborizadas de modo a assegurar a continuidade da Estrutura 

Ecológica Municipal ao atravessar as zonas urbanizadas; 

 

▪ Concluir e executar de forma gradual o Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água do 

Concelho de Leiria, por forma a criar uma Rede de Corredores Ecológicos coincidente com a Rede 

Hidrográfica do Rio Lis; 

 

▪ Apoiar a fixação e o desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias e florestais no território que 

sejam sustentáveis e não poluentes como modo de ordenamento, segurança e fixação de população 

no território; 

 

▪ Resolver em definitivo a questão ambiental provocada pelos efluentes (principalmente suinícolas) e, 

em colaboração com a ARH Centro, fiscalizar as condições de licenciamento das explorações 

agroindustriais, no que se refere às descargas no meio hídrico, no solo e no ar, criando um parque 

tecnológico agroindustrial para tratamento e valorização dos mesmos efluentes; 

 

▪ Implementar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável através do Plano Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria (PMAAC-L); 

 

▪ Tornar os transportes públicos servidos com veículos não poluentes (ampliar a frota ecológica) e 

facilitar a utilização dos transportes públicos, de bicicletas e outros modos de transporte suaves; 

 

▪ Ampliar a rede de ilhas ecológicas (ecopontos) e implementar medidas que incentivem o aumento 

da reciclagem e reduzam o lixo indiferenciado produzido em cada agregado familiar, numa lógica em 

que quem mais recicla menos paga pelo lixo; 

 

▪ LEIRIA CIDADE VERDE: ampliar e melhorar os espaços verdes em áreas urbanas e não urbanas, 

incluindo a criação de corredores ecológicos entre esses espaços verdes, por forma a criar espaços de 

lazer para as famílias, proteger a biodiversidade, reduzir o efeito de ilha de calor e a poluição sonora 

em áreas urbanas e ainda melhorar a qualidade do ar; 

 

▪ Melhorar a qualidade de vida urbana e reduzir a dependência das deslocações promovendo, na 

cidade e nas freguesias, o desenvolvimento de centralidades urbanas que concentrem diversas 

funções (Habitação, Comércio, Serviços) ligadas por espaços públicos de qualidade e com boas 

condições para a circulação pedonal; 
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▪ Prolongar o Polis a montante e jusante da cidade de Leiria – Polis da Gândara até à foz do Lis e 

entre Leiria e as Cortes; 

 

▪ Criar Circuitos Ecológicos em vários locais do concelho, aproveitando as melhores zonas verdes 

existentes (ex. entre a Praia do Pedrogão, a Mata do Urso e a Lagoa da Ervedeira); 

 

▪ Criar um Corredor Verde a longo da Ribeira do Amparo associado a um percurso de mobilidade suave 

entre o Jardim da Almuinha e a Mata dos Marrazes; 

 

▪ Praia do Pedrogão: rever o Plano de Pormenor do Pedrógão com extensão ao Casal Ventoso; 

requalificar o Parque de Campismo; construir uma piscina de água salgada; colocar a Praia do 

Pedrógão na rota dos campeonatos de Kitesurf a nível nacional/internacional; recuperar as dunas da 

praia; 

 

▪ Florestas: pressionar o governo para ser resolvida de forma urgente e consistente a questão da 

reflorestação do Pinhal de Leiria, bem como a adoção de medidas estruturais para proteger as matas 

nacionais de modo a prevenir os riscos de novas tragédias; pugnar pela criação de apoios aos 

privados para cuidarem das suas florestas; exigir ao Ministério do Ambiente a erradicação das 

espécies infestantes no pinhal de Leiria; 

 

▪ Animais: criar condições de apoio à promoção da saúde e bem-estar animal; promover a adoção 

responsável, cumprindo as obrigações legais e as recomendações de associações zoófilas, Ordem dos 

Médicos Veterinários e Direção-Geral de Alimentação e Veterinária; assegurar a presença de, pelo 

menos, um médico-veterinário no Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO); garantir a 

esterilização a todos os animais adotados no CRO, através de oferta de cheques-esterilização; criar 

uma estratégia para garantir a esterilização dos animais errantes. 

 

 

 

GRANDES MEIOS:   

▪ Modernização da Linha do Oeste - Exigir a modernização da linha e alteração do traçado, bem como 

completar a eletrificação em todo o traçado; 

▪ Comboio de grandes prestações (alta velocidade) - Acompanhar o Programa Nacional de 

Investimentos 2030 de modo a não deixar esquecer esta reivindicação já anunciada - este é o 

investimento de que Leiria não pode abdicar e uma clara aposta no futuro da região. Face ao traçado 

e estado da linha do Oeste e à ausência de ligações aéreas internas/externas, urge o novo traçado 

deste tipo de transporte ferroviário que sirva Leiria e a sua Região; 

▪ Abertura da BA5 ao tráfego civil - Reclamar uma definição do Governo e da Força Aérea quanto à 

sempre prometida e adiada decisão de abertura. 

 

2. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES 
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MOBILIDADE:   

▪ Promover a mobilidade e intermobilidade na região: rever e criar circuitos mais curtos para tornar 

as deslocações mais rápidas, rever os custos de bilheteira e alargar os transportes urbanos à periferia 

da cidade e que sirvam os centros de saúde; 

▪ Aumentar os parques de estacionamento gratuitos e sua capacidade nas áreas periféricas, fazendo 

a ligação dos mesmos à cidade através de uma rede de transportes de curta cadência e 

ambientalmente sustentáveis; 

▪ Conjugar esforços para a requalificação urgente da central de transportes da Avenida Heróis de 

Angola - manter a localização dos transportes urbanos, mas deslocar para a periferia a estação de 

transportes de longo curso, com serviço permanente de minibus para o centro. 

 

ACESSIBILIDADE:   

▪ Cidade Inclusiva: alargar a toda a cidade (centros fora da cidade de Leiria ex. Monte Real; Milagres; 

Caranguejeira; Cortes…) pavimentos para percursos acessíveis; continuar o alargamento de passeios 

e mobiliário urbano colocado de forma a não constituir barreiras; garantir a acessibilidade aos 

equipamentos, eventos culturais municipais e espaço público;  

▪ Criar um Plano de Ciclovia, conectando os diversos trechos, para toda a cidade, e pensando em 

percursos suaves e amigos dos diversos utilizadores. Aplicação de aluguer de bicicletas, gerida pelo 

município, que converta as distâncias percorridas em Leiria Coin, a gastar no comércio local, em 

especial no Leiria Market. 

 

 

POLÍTICA DE HABITAÇÃO 

▪ Criar planos habitacionais facilitadores da retenção/atração de pessoas com a revisão do 

regulamento de apoio ao arrendamento; 

▪ Promover a construção ambientalmente sustentável e a aquisição de terrenos para construir para 

arrendamentos e/ou venda a famílias a preços controlados, contrariando a perspetiva do “bairro 

social”, de modo a atrair as classes médias; 

▪ Adquirir o “bairro dos guardas” da Prisão-Escola, para reconstrução a custos controlados;  

▪ Rever as áreas de cedência para as novas urbanizações. Assegurar espaços verdes e de lazer, 

ciclovias e passeios largos de centralidade convivial nas novas urbanizações; 

▪ Promover a renaturalização do ciclo da água em meio urbano (infraestruturas verdes), através da 

utilização de pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração e coberturas verdes. 

 

3. HABITAÇÃO, TERRITÓRIO E URBANISMO 
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CENTRO HISTÓRICO 

Estimular a fixação de residentes de longa duração na cidade e no centro histórico: 

▪ Agilizar a emissão de licenças, reduzir taxas, isenção parcial e temporária do IMI e “cheque-tintas” 

para a reabilitação de edificado existente; 

▪ Definir zonas de estacionamento para residentes; 

▪ Transformar a zona histórica (Praça Rodrigues Lobo e Rua Direita, Sé e Terreiro) em área sem carros, 

exceto a residentes e cargas/descargas com horas certas, além das forças de segurança e saúde.  

 

CIDADE INTELIGENTE 

▪ Substituir as luminárias por iluminação pública inteligente – cidade, praças centrais e zonas verdes 

das freguesias;  

▪ Reformular «Leiria Região Digital» dotando todo o concelho de rede wifi de 5ª geração, em regime 

livre (acelerar o desenvolvimento dos sistemas de informação de smart human city); 

▪ Criar uma aplicação para smartphones de gestão dos lugares de estacionamento nos parques 

limítrofes e dos circuitos/horários dos transportes públicos em tempo real. 

 

 

FISCALIDADE  
 
Manter a cultura de rigor financeiro e fiscalidade municipal que preserve o equilíbrio alcançado, mas 

promova o desenvolvimento social e económico: 

▪ Adequar o preço da água através da sua fixação per capita; 

▪ Desagregar as demais taxas e encargos associados à fatura da água; 

▪ Implementar a solução de utilizador/pagador de modo a incentivar a reciclagem e compostagem, no 

que a saneamento e resíduos diz respeito, revendo os custos destes em baixa; 

▪ Manter o IMI na taxa mínima, a isenção da derrama para quem não ultrapasse os 150.000 euros de 

proveitos e prorrogar a descida e isenção das taxas municipais relativas a obras particulares, 

ocupação da via pública e de publicidade e outras que incentivem a retoma pós pandemia, pelo 

menos para os próximos dois anos; 

▪ Reforçar o fundo de emergência municipal através do incremento da afetação da quota parte do IRS 

atribuída ao município. 

 

 

 
As empresas e investidores decidem as suas localizações com base em diversos fatores, como a simplificação 

dos sistemas de licenciamento, acessibilidades, meios de comunicação, infraestruturas, recursos, apoio à 

família e mão de obra especializada. 

Torna-se importante incentivar o desenvolvimento das “indústrias 4.0” que, dotadas de novas tecnologias, 

como os sistemas de inteligência artificial, otimizam os recursos e os processos, potenciando as empresas 

verdes, com forte preocupação ambiental e práticas sustentáveis em todas as suas vertentes. 

4. ECONOMIA 
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A criação de ambientes tecnológicos envolventes estimula o desenvolvimento dos novos sistemas 

económicos como economia digital, ao nível do apoio à gestão e criação de valor, da internacionalização e 

captação de novos mercados, da networking e da agilidade processual no interface com o cliente. 

 Assim, a CML terá como objetivos: 

▪ Desenvolver infraestruturas que atraiam e espoletem o nascimento de empresas de alto valor 

tecnológico nos três setores da economia: 

- Criação do Gabinete de Apoio ao Investimento, com a implementação de um balcão 

exclusivamente destinado a empresas e empreendedores com interesse em investir em Leiria ou em 

estabelecer redes de parcerias e negócios com empresas do concelho; 

- Criação do Parque Industrial Tecnológico, com interligação à Startup de Leiria, Politécnico de Leiria 

e centros de empresas; 

- Criação de infraestruturas de comunicações de última geração acessíveis às empresas e 

empreendedores do concelho; 

- Promover uma maior dotação de competências ao Gabinete de Apoio às Empresas que, em 

parceria com entidades locais e regionais, possa dar o apoio necessário aos empresários e 

empreendedores em termos de análise e informação sobre oportunidades de financiamento. 

 

▪ Trabalhar como agente influenciador junto do governo central tendo por base os novos quadros 

comunitários: 

- Implementar medidas nas áreas sociais, económicas e fiscais estruturantes ao desenvolvimento do 

concelho; 

- Reforçar a ligação do Politécnico de Leiria (e outras entidades de ensino) a associações 

empresariais; 

- Melhorar a resposta e o acesso a redes de transportes de curta e longa distância. 

 

▪ Desenvolver ações proativas, de reconhecimento e incentivo para que as empresas mais inovadoras 

ao nível da definição, produção e distribuição de produtos e serviços adotem e evidenciem práticas 

responsáveis, contribuindo ativamente para a consolidação de um ecossistema atrativo nacional e 

internacionalmente, atraindo novas empresas e novas competências; 

 

▪ Criar a Rede dos Produtores Locais de Leiria, apoiando a produção local, fomentando circuitos 

curtos e incentivando a sustentabilidade através da promoção de projetos empreendedores e 

inovadores ligados à área agroalimentar; 

 

▪ Desenvolver um Programa de Empregabilidade, promovendo maior ligação com as empresas, de 

modo a responder adequadamente às necessidades das mesmas em termos de competências e 

contribuindo para a formação e atualização da população em geral, criando um match cada vez mais 

aproximado entre oferta e procura; 

 

▪ Gerir e manter um canal digital permanentemente atualizado e disponível para empresários e 

empreendedores com todas as informações relevantes nas diversas áreas da economia; 

 

▪ Dinamizar o Leiria Logistics Hub enquanto espaço âncora para dar resposta às necessidades de 

empresas de vários setores e dimensões, contribuindo ativamente para a otimização dos custos das 

empresas do concelho; 
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▪ Concluir a obra do Topo Norte do Estádio Municipal e preparar e dinamizar o Leiria Innovation Hub, 

um espaço dedicado ao acolhimento de empresas de base tecnológica, com todas as condições 

técnicas e físicas exigíveis, promovendo a sua adequada integração em Leiria, a criação de um 

ecossistema potenciador de inovação e internacionalização, bem como a atração e fixação de mão 

de obra qualificada; 

 

▪ Dar continuidade ao projeto do Parque Empresarial de Monte Redondo e executar a obra de forma 

a criar uma nova área de acolhimento de indústrias, captando novas empresas e novos postos de 

trabalho.  

 

 

 
 

 

Ao município cabe desenvolver “Centros de Saúde de Nova Geração” e os contactos de influência junto do 

governo central, para a criação, instalação e desenvolvimento de novos serviços de apoio à saúde no 

respetivo concelho: 

▪ Construção de Centros de Saúde – alargamento da rede de centros de saúde a todo o concelho; 

▪ Criar condições para a efetiva eficiência e eficácia na prestação de serviços de saúde aos utentes, 

nomeadamente no agendamento de consultas. 

HOSPITAL 

▪ O Município deverá pautar-se por uma ação conjunta com a CIMRL e outras entidades de influência 

e sensibilizadoras para as reais necessidades do concelho e da área de atuação do Hospital de Santo 

André. 

▪ Conjugar esforços no sentido de criar condições para que o hospital possa expandir em novas 

estruturas físicas. 

Junto do Conselho Municipal de Saúde, influenciar no sentido de: 

▪ Promover a criação de unidades de cuidados continuados e paliativos acessíveis à população do 

concelho; 

▪ Desenvolver, em colaboração com o hospital, respostas de hospitalização domiciliária e redução de 

períodos de internamento hospitalar; 

▪ Conjugar esforços com o governo central para proporcionar respostas de apoio aos cuidadores 

informais; 

▪ Criar programas de Promoção de Vida Saudável. 

 

1. SAÚDE 

EIXO II: QUALIDADE DE VIDA 



  

9 
 

 

▪ Iniciar a requalificação do parque escolar ao nível de 2º, 3ºciclos e secundário ainda não 

intervencionadas e concluir a obra do centro escolar dos Marrazes, incluindo o pavilhão desportivo 

municipal que estará ao serviço da comunidade; 

 

▪ Garantir a eliminação de barreiras em todos os estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo ao 

secundário, garantindo que todos os alunos e trabalhadores tenham acesso a qualquer local e serviço 

destes estabelecimentos; 

 

▪ No Projeto Educativo Municipal apoiar a escola na transformação digital; na melhoria das práticas 

educativas, com o objetivo da promoção do sucesso escolar e inclusão de todos os alunos; promover 

a cidadania cultural, possibilitando aos alunos o acesso a experiências artísticas e manifestações 

culturais; apoiar a rede de escolas do concelho que fazem parte do Plano Nacional das Artes 

tornando a “Escola Palco de Cultura”; 

 

▪ “Leiria Eco: Uma geração mais verde” - Programa de sensibilização para o ambiente incluído no 

Projeto Educativo Municipal a implantar em todas as escolas do Ensino Básico do concelho;  

 

▪ Promover a criação do Programa Leiria Intercultural, através da criação de projetos interculturais 

nas escolas, como veículo para a plena integração de crianças e jovens; 

 

▪ Garantir a Escola a Tempo Inteiro, no âmbito da componente de apoio à família, qualificando a 

resposta e adequando os horários de funcionamento às necessidades das famílias, facilitando a 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal;  

 

▪ Investir nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), como um importante instrumento de 

política educativa orientado para a promoção da igualdade de oportunidades e o sucesso escolar; 

 

▪ Planificar a capacitação progressiva e contínua de técnicos superiores não docentes, assistentes 

técnicos e assistentes operacionais das escolas;  

 

▪ Estabelecer parcerias com os agrupamentos escolares no sentido de desenvolverem mais programas 

de educação profissional adequados ao mercado de trabalho; 

▪ Procurar novas respostas como alternativa efetiva no âmbito dos transportes escolares. 

 

 

 

 

 

2. EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS 
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POLÍTICA CULTURAL 

▪ Conjugar esforços para a nomeação de Leiria como Capital Europeia da Cultura 2027; 

▪ Rever o sistema de apoios, dando prioridade à capacitação dos agentes culturais, no que toca à 

capacidade de planeamento, programação, gestão e avaliação, tendo em vista eventos de qualidade 

e a captação de novos públicos; 

▪ Afirmar o processo e a estratégia de Leiria Cidade Criativa da Música como fator de projeção e 

internacionalização destes sectores criativos, através de uma participação proactiva na Rede de 

Cidades Criativas da UNESCO e da diversificação de projetos de cooperação internacionais.  

 

PATRIMÓNIO MATERIAL  

▪ Museu de Arte Sacra: estabelecer parceria entre a autarquia, a Diocese e o Estado para a instalação 

do Museu de Arte Sacra;   

▪ Museu da Indústria e Empreendedorismo de Leiria (MIEL): lançar o Museu da Indústria, a situar 

numa zona periférica de Leiria, com a finalidade de criar uma nova centralidade; 

▪ Projeto de criação de um Centro Interpretativo no edifício onde residiu Eça de Queirós. 

 

ESTUDO E PROMOÇÃO 

▪ Rede cultural de proximidade: criar uma rede de centros culturais de proximidade, valorizando de 

forma pedagógica, atrativa e complementar entre os núcleos culturais relevantes existentes nas 

freguesias. 

 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

▪ Artes plásticas e performativas: criar espaços orientados para o apoio à atividade artística, cultural e 

criativa em Leiria como a requalificação do Solar dos Viscondes da Barreira como Solar das Artes, da 

Villa Portela, das antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho e a instalação de uma Black Box 

na cave do antigo Paço; 

▪ Design e Arquitetura: face à história e ao desenvolvimento presente das tipologias industriais mais 

incidentes, a partir de meados do séc. XX, assim como as tipologias arquitetónicas que tiveram em 

Leiria referências incontornáveis, criar uma bienal na área do Design e Arquitetura. 

 

 

 

 

3. CULTURA 
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▪ Celebrar a Leiria Cidade Europeia do Desporto 2022, com desenvolvimento de projetos no âmbito 

do desporto para todos, desporto infantojuvenil, grande evento desportivo e eventos formativos; 

▪ Instalar o Centro Associativo Desportivo Municipal no Estádio Municipal de Leiria; 

▪ Continuar a potenciar os Programas Desportivos Municipais para todos, aumentando os índices de 

participação em atividades físicas na população leiriense; 

▪ Melhorar o parque desportivo no município de Leiria, seja público ou privado, através de contratos 

de desenvolvimento desportivo, tendo uma especial atenção à eficiência energética dos edifícios; 

▪ Criar condições para que todas as crianças do concelho aprendam a andar de bicicleta e nadar, 

através dos Programas Leiria Bike e Leirinadar; 

▪ Melhorar as condições para a Educação Física ao nível do 1º ciclo; 

▪ Melhorar os espaços disponíveis para a prática de atividade física informal; 

▪ Promover a construção de um Parque Aquático na Cidade de Leiria; 

▪ Fomentar a digitalização dos Percursos Pedestres e criação de novos percursos em todo o concelho; 

▪ Apostar na captação de grandes eventos desportivos em diversas modalidades; 

▪ Apostar na articulação próxima e forte com o Associativismo Desportivo Leiriense; 

▪ Disponibilizar bicicletas elétricas para serem utilizadas na Cidade de Leiria; 

▪ Articular com o Politécnico de Leiria no sentido de aproximar a ciência do desporto e exercício físico. 

▪ Criar um espaço de estudo 24 horas, com cafetaria e capacidade para receber eventos - Espaço 

Jovem da Vala Real; 

▪ Criar o Cartão Jovem Municipal, dos 12 aos 29 anos, de forma a promover o comércio local e a 

incentivar a adesão a eventos e espaços culturais; 

▪ Continuar a política de apoio ao desenvolvimento de projetos e eventos que vão de encontro das 

expectativas dos jovens; 

▪ Criar oficinas / workshops, durante as férias letivas, para os jovens do concelho; 

▪ Promover, em parceria com o Politécnico de Leiria, soluções de alojamento mais abrangentes para 

jovens estudantes do ensino superior; 

▪ Dinamizar a Semana da Juventude. 

 

 

 

 

 

4. DESPORTO E JUVENTUDE 



  

12 
 

     

▪ Definir uma política efetiva de apoio à natalidade, designadamente trabalhando para aumentar de 

forma consistente a rede pública de creches, aumentando o número de vagas comparticipadas em 

IPSS (berçário e creche), bem como pugnar pela criação de apoios diretos às famílias para poderem 

suportar os custos das creches dos seus filhos; 

▪ Promover colónias de férias para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social; 

▪ Criar o Cartão Leiria Família Numerosa, conferindo aos seus titulares benefícios sociais adequados 

aos encargos familiares e ainda um conjunto de vantagens no acesso aos serviços municipais; 

▪ Potenciar o Cartão Leiria Sénior e alargar a rede de estabelecimentos aderentes; 

▪ Rever a comparticipação a atribuir aos beneficiários do Programa de Comparticipação ao 

Arrendamento, em função da capitação dos agregados familiares;  

▪ Alterar o Regulamento Municipal do Programa de Comparticipação em Medicamentos, 

nomeadamente aumentar a comparticipação para pessoas isoladas; 

▪ Implementar o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, em articulação com o Alto 

Comissariado para as Migrações; 

▪ Desenvolver um Programa de Ação com o Conselho Municipal para a Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, que permitam a consciencialização coletiva e inclusão das pessoas com deficiência; 

▪ Criar um programa de apoio à população especialmente vulnerável, designadamente as pessoas em 

situação de sem-abrigo, em constante articulação com as entidades parceiras locais;  

▪ Implementar uma Estrutura de Acolhimento de Emergência Social, a ser gerida em conjunto pela 

Divisão de Desenvolvimento Social e Serviço Municipal de Proteção Civil; 

▪ Desenvolver com as Instituições Particulares de Solidariedade Social e Estabelecimentos Privados do 

concelho, atividades e projetos que promovam o envelhecimento ativo da população sénior e a sua 

interação social; 

▪ Apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social em projetos que visem aumentar e 

melhorar a sua capacidade de resposta e que sejam de manifesto interesse municipal; 

▪ Aumentar o número e a tipologia dos equipamentos disponíveis do Banco Local de Ajudas Técnicas. 

 

 

 

TORNAR O MUNICÍPIO MAIS ATRATIVO, INTERATIVO E ABERTO AOS CIDADÃOS 

▪ Tornar a digitalização um modelo corrente, garantindo a eficácia do atendimento e incentivar a 

simplificação dos procedimentos e tramitação de processos à distância (online), em todo o universo 

municipal; 

 

▪ Continuar a descentralização de competências nas freguesias e ter nestes balcões de atendimento 

em conexão com os serviços municipais, reforçando o papel das autarquias como intermediárias na 

resolução das pretensões dos cidadãos; 

 

EIXO TRANSVERSAL: A AUTARQUIA AO SERVIÇO DOS MUNÍCIPES 

5. COESÃO SOCIAL 
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▪ Promover progressivamente orçamentos participativos setoriais, no sentido de aumentar a 

participação ativa dos munícipes; 

 

▪ Prever a constituição ocasional de conselhos estratégicos de complexa especialidade que incluam, 

para além de representantes dos conselhos municipais temáticos, instituições concelhias, munícipes 

e especialistas de elevado mérito e visão equidistante; 

 

▪ Valorizar cada vez mais o papel da assembleia e conselhos municipais, quer em termos logísticos 

quer de intervenção política. 

 

 

 


