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projeto de intervenção

área a intervencionar:     

localização: 

orçamento estimado: 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

Proposta 01  ID 253

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

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

enquadramento

Promover  a  instalação  de  4  ilhas  ecológicas  na urbanização. As ilhas ecológicas  proposta, com capacidade 

unitária de 3m³, são constituídas por 4 contentores subterrâneos para  deposição  de  resíduos  urbanos,  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.

€152.841,73

Urb. Sta.Clara-Parceiros

U.F de Parceiros e Azóia

1 contentor para embalagens de plástico e metal;

1 contentor para vidro



ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

enquadramento projeto de intervenção

área a intervencionar: 

localização: 

orçamento estimado: 

Proposta 05  ID 254

imagem fornecida pelo proponente

Esta proposta apresenta o projeto " Cem esterilizações = SEM preocupações", que consiste na esterilização de 

cem cães e gatos "de rua".

A esterilização de cães e gatos  têm  preços  muito  elevados  e  incomportáveis  para  os baixos  rendimentos  

de muitas famílias.  Também  as  associações  de  proteção  animal,  em Leiria,  enfrentam  sérias dificuldades 

orçamentais, por isso, esterilizar cem animais “de rua” pode ser uma ajuda preciosa para controlar a população 

animal na cidade. Deste modo, as voluntárias da Associação Zoófila de Leiria propõem:

 A criação de uma equipa, que irá capturar e esterilizar cem animais de rua.

Depois de esterilizados,  esses  animais  serão  devolvidos às  suas  colónias ou às  ruas onde vivem, visto não 

haver  espaço  par a os  acolher,  mas  deixarão  de  procriar e, a médio e longo prazo, a população de animais 

errantes diminuirá substancialmente.

Ambiente e Saúde

Esterilização nos animais de rua - Concelho de Leiria

Indefinido 

 € 16.000,00

Concelho de Leiria 



enquadramento projeto de intervenção

área a intervencionar: 

localização: 

orçamento estimado: 

Município de Leiria ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019

Proposta 07  ID 255

Residentes na Urbanização Varandas Vale de Lobos, localidade de Telheiro, apresentam a proposta de construção

de um Parque Infantil, espaço próprio para residentes, bem como uma zona de lazer para execução de exercício 

físico.

Pelos seguintes motivos:

 O elevado número de crianças na urbanização, com necessidade de espaço de lazer às suas idades e de 

   acordo com as normas e condições de segurança necessárias;

 A urbanização é grande e populosa e não tem uma área destinada à convivência exterior e preservação do meio 

  ambiente e lazer;

 Promoção da atividade física e estilo de vida saudáveis, numa idade fulcral para a formação de cidadãos 

 conscientes e ativos.

 O local proposto reúne condições mínimas de segurança para as crianças brincarem, próximo de condomínios, 

 e com gradeamento que garante a segurança das crianças.

 €152.841,73 

Urb.Varandas Vale de 

Lobos, Barreira

U.F de Leiria, Pousos,

Barreira e Cortes

Espaço Público e Espaço Verde
Construção de um parque infantil - Urbanização Varanda Vale 

de Lobos - U.F. Leiria, Pousos, Barreira e Cortes



Proposta 08  ID 256 Espaço Público e Espaço Verde
Construção de um parque de manutenção e lazer  -  Maceira

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

Campo de futebol, Rua 

Stº Amaro   -     Arneiro

 €152.841,73

projeto de intervençãoenquadramento

Freguesia da Maceira

área a intervencionar:   

localização: 

orçamento estimado: 

Promoção de  atividades lúdicas e desportivas, no centro da Vila de Maceira, junto ao Monte de Santo

Amaro, Nª. Sra da Barroquinha e Igreja Matriz, criando - se um  novo  espaço  devidamente  equipado. 

A freguesia é deficitária neste tipo de infraestrutura e pretende-se dedicar este espaço à comunidade

local e visitante, aliando práticas desportivas ,inseridas no seio da natureza,uma vez que este espaço 

está enquadrado numa zona verde, procurada pelo pedestrianismo e práticas de Trail. 

A  intenção  será  atrair  mais  adeptos  destas  práticas, contribuindo  para  um  modo  de vida  mais 

saudável. 

     A estratégia de enquadramento local será de promover um "Central Park" na Maceira, podendo no

futuro interligar corredores verdes, contínuos, que permitam ligações de atividades, mobilidade e

conforto urbano.   



proposta 10

Proposta 10  ID 257

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

orçamento estimado: 

área a intervencionar:      

localização: Esta proposta tem como objetivo, aproveitar um espaço natural, que se situa junto aos prédios na Urbanização

Cruz de São Tomé, em Azóia, sem qualquer equipamento ou infra estruturas.

Nesta zona residem várias famílias em que é notório 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: 

 Na área pertencente ao domínio privado municipal, criar um parque infantil / intergeracional.

Urbanização Cruz S.Tomé

 €50.000,00  

U.F. de Parceiros e Azóia

Espaço Público e Espaço Verde
Construção de um parque infantil na Urb.Cruz deS.Tomé-Azóia



Proposta 11  ID 258

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

projeto de intervençãoenquadramento

Esta proposta tem como objetivo a concepção,construção e aplicação de estruturas para fixação

de publicidade em papel, a colocar em diversos locais, previamente identificados por técnicos e 
especialistas em publicidade urbana. 

Visa acabar com anarquia de colagem dos mais diversos papeis, nas paredes e outros locais da

nossa cidade e das zonas mais urbanas das freguesias, com a finalidade de retirar destes locais 
publicidade inconveniente.

Prever também a disponibilidade de recursos humanos, para gerir em permanência esta situação,

fazendo cumprir um regulamento, que para o efeito, especificamente, será concebido e aprovado.

 €152.841,73 

 Concelho de Leiria

 U.F. de Leiria, Pousos,

      Barreira e Cortes

Requalificação dos Equipamentos Urbanos
Conceção, construção e aplicação de fixação de publicidade



Proposta 15  ID 259 Educação, Cultura, Juventude e Desporto
Construção de campos de Padel na Urbanização Belo Horizonte

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

Urb. Belo Horizonte

 €152.840,00 orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

projeto de intervençãoenquadramento

O complexo Desportivo localizado na urbanização Belo Horizonte tem dois Polidesportivos, 

inativos, devido ao mau estado do piso.

Estes equipamentos estão construídos em terrenos da Autarquia. Candidata-se a construção

de 2/3 campos de Padel ao Orçamento Participativo, numa estratégia de criar novos espaços 

desportivos nesta área residencial a completar a zona de piscinas adjacente.

No nosso concelho apresenta um número reduzido de instalações desportivas com campos 

de Padel. 

A procura é superior à oferta e, com o início de competição nos diferentes escalões, a oferta

será ainda mais diminuta.

U.F. de Marrazes e 

Barosa



enquadramento projeto de intervenção

área a intervencionar: 

localização: 

orçamento estimado: 

U.F. de Marrazes e 

Barosa

€152.000,00

Rua António Santos 

Serrador - Sismaria

Município de Leiria ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019

Espaço público e espaço verde
Instalação de ginásio ao ar livre - Gândara - Leiria 

Proposta 16  ID 260

Esta proposta tem como objetivo, aproveitar um espaço verde, 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 urbana,  promovendo  as  funções  de proteção e valorização ambiental e paisagísticas.

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;

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



Proposta 17  ID 261

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

projeto de intervençãoenquadramento

Educação, Cultura, Juventude e Desporto
Construção de Campo de jogos em Telheiro - Maceira

Telheiro

 €110.000,00 

A proposta visa a colocação de um campo de jogos Polidesportivo   PLAYSPACE HPL 22x12m
 (264m2), e execução de muro de suporte  (Tipo Gaviões), no espaço  contíguo às  instalações 
do clube.

O  objectivo  é  a  criação de um espaço  polidesportivo, em que  poderão ser praticadas várias
modalidades desportivas, ao ar livre.

Proporcionar à comunidade um espaço exterior de razoável dimensão, com implementação de 
uma infraestrutura desportiva.

Freguesia da Maceira



Rua Stº António - Leiria

 €152.840,00 orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar:  

Proposta 18  ID 262 Mobilidade e segurança dos cidadãos
Requalificação da  Rua de  Santo  António   -   Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

U.F. de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes

Município de Leiria ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019

Com vista à melhoria da mobilidade e segurança dos cidadãos a proposta visa a requalificação da Rua 

de Santo António (subida para o cemitério). 

Esta rua, com inclinação acentuada, com pouca  visibilidade  nas  zonas   de curva,  não  possui   passeios

adequadamente dimensionados , sendo os poucos existentes  interrompidos por  estacionamento  abusivo,

o que  dificulta  a mobilidade pedonal e a visibilidade dos automobilistas.

Os caixotes para a recolha de resíduos sólidos estão mal localizados, não  havendo  contentores  para  os

resíduos  indiferenciados.   Não  existe estacionamento  público suficiente para o número de moradores.

Considerando   o  interesse  público  da  intervenção  propõe-se, se necessário,  a  criação de  passeios  e

 estacionamentos em terreno particular, poderá esteser considerado, para efeitos de posterior licenciamento

 dos edifícios.



Biblioteca Municipal 
Afonso Lopes Vieira

 €25.000,00 orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

Proposta 19  ID 263

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

U.F. de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes

Educação, Cultura, Juventude e Desporto
Aquisição de livros pela Biblioteca Municipal Afonso Lopes  Vieira

As bibliotecas públicas constituem-se como instrumento de importância inestimável na aquisição de cultura, ao 
disponibilizar  o  “acesso ao conhecimento, à informação,  à aprendizagem ao longo da vida e a obras criativas, 
através de um leque alargado de recursos e serviços, estando disponível a todos os membros da  comunidade 
independentemente de raça, nacionalidade, idade, género,  religião, língua, deficiência, condição económica  e
laboral e nível de escolaridade”,(Cf. Definição de biblioteca, in “Diretrizes da Ifla sobre os serviços da Biblioteca Pública”, 2.ª ed.
Revista, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Lisboa, julho de 2013). 

Pretende-se  uma  entrada, constante, de  novos  materiais  literários  e  a  saída de materiais literários  velhos, 
relevante  para  a comunidade. 
A dimensão e a qualidade do fundo devem refletir as necessidades da comunidade. 
É neste contexto que a presente proposta, de reforço das verbas afetas à aquisição de livros, é apresentada.



Indefinida

 €28.000,00 orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

Proposta 20 ID 264

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

U.F. Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes

A  população  leiriense está  cada  vez  mais  consciente  da  importância  da actividade física e  da alimentação  saudável 
para manter  a sua  saúde e prevenir  doenças.  Nos últimos anos muitos  bons eventos  foram realizados para aumentar  o 
conhecimento da  população leiriense para a saúde como por exemplo, a aldeia a saúde e o  mercadinho.   Contudo, existe 
necessidade  de haver um evento para  difundir as últimas  novidades  cientifícas e estudos que  promovam  estilos de vida 
mais saudáveis. 

É importante focar na conexão com a natureza e reintroduzir formas simples de melhorias na saúde,sem grandes encargos 
financeiros. Por exemplo, o conhecimento da necessidade de escuridão como medida mitigadora de insónias e  problemas
de sono.
A proposta de  promover um  Fórum / Evento / Formação  sobre este tema,  informar e debater, com a população leiriense,
empresas e entidades, soluções de saúde em contexto técnico - científico, completado com o conhecimento e promoçãode  
produtos da época, de locais  onde se  pode fazer  exercício ao ar livre, do  conhecimento  de  especialistas  científicos que 
possam  ser  aplicados  facilmente  no dia  a dia e também  do  conhecimento de especialistas com soluções naturais para 
ajudar a prevenir doenças, antes que estas apareçam.

Educação, Cultura, Juventude e Desporto
Eventos e formação para conhecer técnicas de como viver saudável



Centro da Bajouca

€ 50.000,00orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

Proposta 24  ID 265

projeto de intervençãoenquadramento

Freguesia da Bajouca De forma a promover o gosto da leitura,especialmente aos membros mais novos da nossa sociedade,propõe-se

a implementação  uma biblioteca " comunitária " numa cabine  telefônica,  como já foi  realizada  a parceria  da 

Fundação PT e da biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira. 

Reutilização de uma antiga cabine telefónica, remodelada para o efeito, localizada num local central e funcional. 

Um modo criativo e diferente de fazer  circular  obras  literárias  de diferentes gêneros e  autores: tirar um livro e 

deixaroutro no seu lugar, através de registo em caderno. 

Também  poderíamos  optar  pela  organização  de  um banco  de  livros  escolares, enquadrado  na  estratégia 

nacional, favorecendo mais pais e promovendo a reutilização de muito material guardado.

Educação, Cultura, Juventude e Desporto
Implementação de uma biblioteca comunitária, numa cabine telefónica

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria



Zona Desportiva de 

Parceiros

€152.840,00orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

Proposta 27  ID 266

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

Educação, Cultura, Juventude e Desporto
Instalação de iluminação e construção de muros na Zona Desportiva 

União Freguesias de 

Parceiros e Azóia

O  objetivo  desta  proposta consiste em intervir no melhoramento do espaço  exterior  na  zona 

desportiva de Parceiros.

Pretende-se numa fase inicial, através de um projeto modular, melhorar a atual zona desportiva, 

criando condições para dois futuros campos sintéticos,bancadas,balneários e as infraestruturas

de apoio necessárias.

Esta proposta, contempla uma fase de projeto, em que consiste:

 Construção de muros e vedações na delimitação de toda a zona desportiva;

 Instalação de sistema de iluminação LED para um dos campos de jogos, existente. 



orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

Proposta 31  ID 267

Concelho de Leiria

€30.000,00 

Bibliotecas Públicas e 

Escolas 

Propõe-se  a implementação de  uma  ludoteca com jogos  de tabuleiro  modernos,  que  possa  incluir  jogos

recentes e adequados a vários públicos.

Esta ludoteca permitirá apoiar as atividades escolares, sendo um serviço centralizado na biblioteca municipal

a que as escolas do concelho podem recorrer para utilizarem estes jogos,especialmente os de cariz educativo,

nas suas atividades letivas. 

A  presença  da  ludoteca  no  espaço  da biblioteca  permitirá  servir  de  apoio  às atividades lúdicas e férias

escolares.  A  ludoteca  terá também  uma  componente  direcionada para jovens e adultos, podendo os jogos

serem requisitados, tal como acontece com os livros. 

Este  novo  serviço  irá  trazer mais atividades e utentes à biblioteca, permitindo  novos  projetos e  atividades.

A localização desta ludoteca no edifício da biblioteca municipal permitirá ganhar escala e garantir diversidade,

tal como possibilitar uma formação aos funcionários dos serviços  municipais sobre o potencial de aplicação e 

utilização destes jogos. 

Educação.cultura.juventude e desporto 
Apetrechar bibliotecas com ludotecas de jogos de tabuleiros modernos



orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar:  

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

Proposta 32  ID 268

U.F. de Souto da

Carpalhosa e Ortigosa

€120.000,00 

JI e EB1 - Moita da Roda

Espaço Público e Espaço Verde
Requalificação  do  espaço  exterior  no  J.I. e  E.B1

O  objetivo  desta  proposta  é intervir no espaço  exterior da escola  dotando-a de espaços seguros,  acessíveis e 

inclusivos permitindo a utilização alargada quer ao seu público alvo, crianças dos 3 - 10 anos,quer a pessoas com 

mobilidade condicionada  e/ou com necessidades educativas especiais, procurando dotar a escola com  soluções 

duradouras em termos físicos, ambientais e funcionais, de modo a garantir baixos custos de gestão e manutenção.

A nível de arranjos exteriores propõe-se:

 a instalação de relvado sintético no campo de jogos, e mobiliário desportivo: 2 balizas de futsal;2 tabelas de

 basquetebol e 1 rede de voleibol;

 a criação de uma zona de canteiros sobrelevados para horta pedagógica, com sistema de rega adaptado;

 a requalificação da zona do parque infantil;

 a criação de zonas de sombra com árvores adequadas;

 a requalificação do jardim da frente da escola;

 a definição de uma zona para jogos tradicionais;

 a instalação de bancos no exterior, lixeiras e sinalética de percurso e de identificação de salas / wc's / refeitório /...; 



orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

Proposta 33  ID 269

€152.000,00

Parceiros

Espaço Público e Espaço Verde
Construção  de  um  parque infantil  -  Parceiros

U. F. de Parceiros e Azóia Construção  de  um parque infantil, no espaço público envolvente ao fontanário de Parceiros, na zona 
histórica e central, contíguo à sede da junta de freguesia. 

De  referir que o mesmo já está servido com um conjunto de máquinas para desporto informal, sendo
esta nova proposta um complemento para a promoção de atividade física de diferentes gerações,além
de enquadrar, funcionalmente, aquele espaço sem qualquer utilidade.

A  sua localização é de fácil  acesso,  estando  preparado para pessoas de  mobilidade  reduzida  ou
condicionada. 

Com esta proposta pretende-se proporcionar um espaço intergeracional, próximo da comunidade. 



orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

Proposta 34  ID 270

U.F. de Santa Catarina da 

Serra e Chainça

€150.000,00 

Parque da Vila de Stª 

Catarina da Serra

Espaço Público e Espaço Verde
Construção de um parque infantil e lazer, St.ªCatarina da Serra

Considerando a necessidade desta vila, ter um parque público e espaço verde polivalente,de forma a proporcionar, a

toda a população, atividades lúdicas intergeracionais.

O local proposto para construção desta infra-estrutura é um espaço público com uma área de cerca de 2400m2.

De destacar, ainda, a sinergia com o Centro de Saúde de Santa Catarina da Serra, de  apoio  ao  estacionamento de 

viaturas dos seus utentes e funcionários. 

Deste modo, propõe-se a:

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

 Criação de um parque de lazer/merendas com bancos de jardim, mesas, papeleiras, etc;

 Criação de espaços verdes com relva, árvores e outros afins acessórios;

 Criação de espaços de estacionamento quer para os utentes Parque da Vila, quer outros eventuais a que se prestem;

 Reabilitação da área envolvente ao Parque da Vila e adjacente ao Centro de Saúde;

 Apoio à rota de peregrinos.  



orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

projeto de intervençãoenquadramento

Proposta 36  ID 271

Concelho de Leiria

€70.000,00 

Indefinida

A proposta visa a aquisição de uma ambulância adaptada e devidamente equipada que permita o auxílio de

animais  sinistrados  na via pública.Trata-se assim de um socorro imediato a animais acidentados, disponível 

24h por dia, através de uma linha de emergência. 

A  título  sugestivo,  esta iniciativa  funcionaria  numa  dinâmica  de parceria  com os  Bombeiros  Municipais 

ou noutro modelo encontrado, como por exemplo,  realização de protocolos de cooperação entre a  Câmara 

Municipal e Instituições/Associações parceiras.

O objetivo  será  prestar socorro aos animais acidentados e, depois de tratados, possam ser encaminhados 

para  adoção.  Considera-se   ser  uma  medida  imediata e  pioneira  no  concelho de Leiria,  bem como  na 

região Centro de País.   

 Propõe-se assim:

 Um  transporte SOS em situações de emergência para os amigos de 4 patas. 

Ambiente e Saúde
Aquisição de uma viatura âmbulancia para animais



enquadramento projeto de intervenção

área a intervencionar:   

localização: 

orçamento estimado: 

Freguesias pertencentes ao 
Perímetro Urbano da Cidade

 €152.841,73 

Perímetro Urbano da Cidade 

de Leiria

Proposta 38  ID 272 Espaço Público e Espaço Verde
Plantação de árvores no perímetro urbano da cidade de Leiria

O objectivo da intervenção é 'Plantar uma árvore por cidadão no Perímetro Urbano da cidade 

de Leiria'. Assim propõe-se:

O estudo e a implementação da plantação ordenada e sistemática de árvores com carácter urbano na Cidade de Leiria, 

privilegiando o Centro e faseadamente as zonas periféricas.

Promover a melhoria da qualidade do ar, a redução da temperatura na cidade em picos de calor, a redução dos níveis 

de dióxido de carbono e de substâncias nocivas no ar, a regulação da água, a conservação do solo e a promoção da 

biodiversidade, em sintonia com o futuro Plano de Adaptação às Alterações Climáticas para a Cidade de Leiria.

https://www.theuniplanet.com/2017/08/arvores-urbanas-diminuem-despesas-aquecimento-vento.html

https://www.100milarvores.pt/portosetemumjardim2

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria



orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

projeto de intervençãoenquadramento

Proposta 39  ID 273

   União de Freguesias de 
Santa Eufémia e Boavista

€152.840,00

Santa Eufémia

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 I 2019Município de Leiria

Construção de equipamento coletivo (casa mortuária e espaço de apoio a eventos culturais) - espaço
intercultural, ecuménico e inter-religioso.
Nos dias de hoje,a situação da morte (e as respetivas cerimónias) é transferida do lar de cada pessoa 
para um espaço coletivo - normalmente em instalações paroquiais. 
Tendo em conta que a sociedade atual (em geral) é cada vez mais plural e intercultural.
Neste  sentido,  e  procurando  dignificar  cada  vez  mais  a "PESSOA", afigura-se importante o"olhar 
sobre a morte",nas variadas crenças e convicções.

É neste contexto que se propõe:
 Construção de um equipamento coletivo (casa mortuária /i.s. / com possibilidade de apoio a eventos 
 culturais) que se constitua como um verdadeiro espaço intercultural em Santa Eufémia. 

Ação Social 
Construção de casa mortuária e sala de eventos



orçamento estimado: 

localização: 

área a intervencionar: 

projeto de intervençãoenquadramento

Proposta 40  ID 274

€50.500,00 
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U. F. de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes
A presente proposta pretende que as passadeiras da  zona urbana de Leiria,  nomeadamente  junto  às 

escolas, na ponte do Arrabalde, na av. Nossa Sra. de Fátima, no Bairro dos Capuchos e av. 25 de abril,

entre outros locais muito utilizados por peões, sejam dotadas de iluminação especial que permita a fácil 

visualização dos peões por parte dos condutores, reduzindo assim o perigo de atropelamentos.

Além da iluminação, sugere-se também a colocação de um semáforo  temporizado  para os  peões,  na 

passadeira  ao fundo da av. 25 de abril, junto à entrada para a  feira / mercado do levante, para regrar a

travessia da avenida, minimizando a obstrução contínua ao regular fluxo do trânsito automóvel.

Mobilidade e segurança dos cidadãos
Implementação de passadeiras na cidade de Leiria

Cidade de Leiria
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