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5 383

Instalação de ginásio ao 
ar livre para desporto 
informal - Jardim Vala 
Real

O objectivo da intervenção é proporcionar mais um espaço de lazer e atividade desportiva com a 
implementação de equipamentos desportivos no percurso Polis, reforçando a importância de um estilo de 
vida mais saudável: sem custos de adesão, sem horário, sozinho ou em grupo. Assim propõe-se: Aproveitar 
a ampla área verde e de convívio já existente aos pés da Ponte El Rei Dom Dinis; Implantação de 
revestimento de piso em borracha, proporcionando conforto e segurança na atividade desportiva, e evitando 
o enlameado do solo no local da instalação dos equipamentos; Implantação de um conjunto de 
equipamentos (5 a 7 aparelhos) vocacionados para exercício físico, devidamente identificados.

Material 10 000,00 € 80 000,00 € Admitida Não eleita (8 votos)

6 384

Remodelação de ginásio 
ao ar livre para desporto 
informal - Percurso Polis 
aos pés do IMT

O objectivo da intervenção é remodelar o espaço de lazer e atividade desportiva com a substituição dos 
equipamentos desportivos que se encontram avariados, e representam um risco à saúde e segurança das 
pessoas que utilizam os equipamentos. Assim propõe-se: Implantação de revestimento de piso em 
borracha, proporcionando conforto e segurança na atividade desportiva, e evitando o enlameado do solo no 
local da instalação dos equipamentos; Implantação de um novo conjunto de equipamentos (5 a 7 
aparelhos) vocacionados para exercício físico, devidamente identificados.

Material 10 000,00 € 65 000,00 € Admitida Não eleita (6 votos)

7 385

Remodelação de ginásio 
ao ar livre para desporto 
informal - Percurso Polis 
aos pés Parque Europa

O objectivo da intervenção é remodelar o espaço de lazer e atividade desportiva com a substituição dos 
equipamentos desportivos que se encontram avariados, e representam um risco à saúde e segurança das 
pessoas que utilizam os equipamentos. Assim propõe-se: Implantação de revestimento de piso em 
borracha, proporcionando conforto e segurança na atividade desportiva, e evitando o enlameado do solo no 
local da instalação dos equipamentos; Implantação de um novo conjunto de equipamentos (5 a 7 
aparelhos) vocacionados para exercício físico, devidamente identificados.

Material 10 000,00 € 65 000,00 € Admitida Não eleita (3 votos)

9 387
Equipamento 
multidesportivo na Quinta 
do Alçada

A quinta do Alçada, em Marrazes, é um lugar com alta densidade populacional, já que é constituída por 
vários fogos. Contudo, não existem na área equipamentos dedicados à população jovem, nomeadamente 
um equipamento/arena multidesportivo para a prática de desportos como futebol e o basquetebol. Hoje em 
dia, o que se verifica é que os jovens ocupam o largo atrás da igreja dos Pastorinhos para desenvolverem 
esse tipo de actividades, sem a segurança e equipamento necessários. Nesse sentido, esta proposta visa a 
criação de um equipamento/arena multidesportivo que incentive a prática de exercício físico em segurança.

Material 
(reclassificação)

20 000,00 € 150 000,00 € Admitida Não eleita (26 votos)

10 388
Intervenção artística 
passagem Via Polis

Pretende-se a realização de uma intervenção artística e melhoria da iluminação na passagem pedonal que 
passa por baixo da Circular Interna (Av. Da Comunidade Europeia) e que os utilizadores da Via Polis têm 
que atravessar. Sugere-se uma pintura mural e o uso criativo de luzes para tornar este ponto de passagem 
mais atractivo aos utilizadores do percurso.

Jovem 25 000,00 € 25 000,00 € Admitida Vencedora (21 votos)

12 390
Estacionamento para 
bicicletas Av. Heróis de 
Angola

Para evitar bicicletas estacionadas junto a postes e sinaléticas no meio do passeio, sugere-se acrescentar 
nas floreiras ao longo da Ciclovia Carlos Vieira (na Av. Heróis de Angola), suportes de estacionamento de 
bicicletas.

Verde ou 
imaterial

2 000,00 € 15 000,00 € Admitida Vencedora (12 votos)
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19 397
Espaços desportivos 
Urbanização Vale de Lobo

Requalificação dos campos desportivos. Para o campo superior, alteração do piso e das balizas. Colocação 
de barreiras de proteção na parte superior da bancada. Requalificação do espaço envolvente (pintar 
paredes). Para o campo inferior, colocação de um campo de ténis. Colocação de uma rede protetora à volta 
do campo. Recuperação do espaço envolvente (pintar paredes).

Material 100 000,00 € 120 000,00 € Admitida Não eleita (130 votos)

21 399
Pequenos Grandes 
Embaixadores

Com este projeto, através do desenvolvimento de jogos didáticos e lúdicos, pretendo transmitir o 
sentimento de pertença às crianças que frequentam as instituições de ensino do território da União de 
Freguesias de Monte Real e Carvide, assim como despertar nelas a curiosidade pela sua terra e pelas suas 
origens. Fazer com que se sintam integradas e informadas, e que adquiram orgulho e sentimento de 
identidade pela sua terra e pelas suas gentes. Este é um projeto que vem, de alguma forma, desafiar as 
crianças a conhecerem melhor aquilo que lhes pertence, as suas histórias, lendas, tradições e património, 
proporcionando momentos de partilha e fortalecendo os laços familiares e da amizade, bem como promover 
a aproximação com as gerações mais velhas, o entusiasmo em aprender e o seu sucesso escolar, de forma 
a se tornarem embaixadores do futuro da sua terra.

Jovem 10 885,50 € 10 885,50 € Admitida Vencedora (60 votos)

24 402 Centro de Artes de Amor

Recuperação da antiga casa do "enfermeiro Serra", reconversão do edifício principal em espaço amplo onde 
se possam apresentar eventos culturais (exposições, apresentações de livros, demostrações de dança, 
concertos intimistas, Workshops e aulas comunitárias). Criação de casas de banho publicas (preparadas 
para pessoas com mobilidade reduzida). Criação de acessos ao edifício principal para pessoas com 
mobilidade reduzida. Adaptação do antigo lagar e anexos da casa para instalação de museu ou biblioteca.

Material 206 260,10 € 208 999,68 € Admitida Não eleita (505 votos)

26 404

FORMAÇÕES INTENSIVAS 
DE PSICOLOGIA 
POSITIVA APLICADA AO 
CONTEXTO ESCOLAR

Formações intensivas de psicologia positiva aplicada ao contexto escolar para todos os educadores e 
infância e assistentes operacionais de pré-escolar do concelho de Leiria. As formações, divididas em 5 
módulos, devem ser ministradas por psicólogos clínicos, especializados em desenvolvimento de crianças até 
aos 6 anos de idade e preferencialmente com doutoramento na área do desenvolvimento infantil ou 
psicologia clínica, e abordando os seguintes temas: "Alternativas aos castigos e punições" "Dicas para 
disciplinar com Amor e Respeito" "Brincadeiras para mentes brilhantes" "Desenvolvimento saudável na 
Infância e sinais de alerta" "Etapas para lidar com as birras" A formação devem ocorrer nas sedes dos 
agrupamentos, devendo os grupos serem formados em função da capacidade dos espaços e tendo sempre 
em consideração que o espaço deverá permitir a troca de opiniões entre formadores(as) e educadores e 
assistentes operacionais.

Verde ou 
imaterial

186 000,00 € 103 320,00 € Admitida Vencedora (95 votos)

28 406

Renovação do campo de 
futebol e seu envolvente - 
Escola Primária da 
Carreira

Preparação e aplicação de relva sintética para campo de futebol da escola primaria da Carreira, uma vez 
sendo ele em cimento torna-se perigoso para a utilização dos alunos. Recuperação das balizas de futebol 
envolvendo toda a rede a volta do campo para impedir que as bolas sejam projetadas para fora da escola.

Material 28.000.00€ 65 000,00 € Admitida Não eleita (110 votos)

29 407
BENEFICIAÇÃO DO 
JARDIM DE INFÂNCIA DE 
SANTA EUFÉMIA

O jardim de Infância de Santa Eufémia é frequentado por um número considerável de crianças ( 2 
grupos/turmas). Nos últimos anos não tem beneficiado de intervenções / melhorias, encontrando-se com 
carência ao nível térmico, pinturas, reformulação de sistema elétrico e beneficiação do espaço exterior ( 
espaço de jogo e recreio). Assim propõe-se: 1 - Colocação de capoto; 2 - Substituição de caixilharia e 
aplicação vidros duplos; 3 - Substituição / reformulação do sistema elétrico do edifício; 4 - Requalificação 
de WC; 5 - Pintura gerais; 6 - Substituição de piso no recreio e equipamentos lúdicos; O valor estimado é 
de 159.000,00€ ( IVA incluído)

Material 159.000,00€  208 999,68 € Admitida Vencedora (771 votos)
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32 410
Bajouca: Meio Século a 
Construir o Futuro (Mural 
Artístico)

A Bajouca encontra-se a celebrar o seu 50.º aniversário, deste modo propõem-se a elaboração de um mural 
artístico alusivo ao património cultural, memória social e identidade bajouquense. Deste modo, pretende-se 
convidar vários jovens artistas plásticos/designers da freguesia da Bajouca a reunirem-se e, em conjunto, 
criarem uma imagem que faça alusão ao património cultural, memória social e identidade, numa ótica de 
valorização, salvaguarda e divulgação patrimonial. Tem por objetivo que sejam retratados elementos 
culturais, a partir de uma memória coletiva e histórica, como sejam usos e costumes tradicionais, bem 
como elementos patrimoniais, materiais e imateriais. Para a execução deste projeto, prevê-se a duração de 
10 dias uteis. Os primeiros 5 dedicados a um programa de "Residência Artística" onde, em conjunto, 
esboçam a imagem a reproduzir, escolha de cores e aquisição do material. Os outros 5 dias serão dedicados 
à execução concreta do mural. De forma a poder facilmente ser identificado pelos bajouquenses e pelos 
turistas, propõem-se que o mesmo fique instalado na parede lateral do Pavilhão Gimnodesportivo da 
Bajouca. O mural poderá ir até ao máximo de 32,5m comprimento por 5,5 metros de altura, visto ser a 
dimensão total da parede. Com esta ação antevê-se que haja uma identificação por parte de todos os 
bajouquenses, principalmente dos mais jovens. Faixa etária que, há semelhança de outras freguesias, 
dificilmente se envolve nos movimentos associativos e na vida em comunidade.

Jovem 9 616,08 € 10 000,00 € Admitida Vencedora (39 votos)

33 411

Vamos lá para fora! 
Melhoria das condições de 
usufruto do espaço 
exterior do Centro Escolar 
dos Parceiros

O Centro Escolar de Parceiros (CEP) conta atualmente com 8 turmas de primeiro ciclo, tendo potencialidade 
para um total de 10 turmas. Considerando o grande aumento populacional que tem vindo a ser registado 
nesta zona do Concelho de Leiria, maioritariamente integrado por casais jovens com crianças, é expectável 
que a breve prazo este limite venha a ser atingido, aumentando assim a pressão sobre os espaços 
disponíveis no edifício e tornando mais premente o aumento das áreas que possam ser utilizadas pelas 
crianças para os diferentes momentos em que se encontram no CEP, em condições de conforto, segurança 
e, preferencialmente, em contacto visual e físico com o meio ambiente que os rodeia. Este trata-se de um 
equipamento recente, com uma grande envolvente de espaço exterior, tanto construído como natural. 
Contudo, o uso tem mostrado que não é possível tirar o máximo partido das condições existentes uma vez 
que: 1) Em dias de chuva o telheiro não é passível de ser usado, dado que o piso é escorregadio quando 
molhado e porque o vento traz a chuva para dentro do espaço. Localiza-se numa zona muito ventosa e 
onde se geram grandes correntes de ar e, por isso, é difícil para adultos e crianças estar lá muito tempo, 
para além de muitas vezes o espaço não permitir fazer atividades porque o vento leva os materiais. Torná-
lo mais confortável iria possibilitar que, ao longo de todo o ano, aqui pudessem decorrer as mais diversas 
atividades fosse em tempo letivo ou não letivo e nas pausas escolares, num contacto visual e mesmo físico 
muito próximo com a natureza que rodeia esta escola, aumentando assim as potencialidades de trazer os 
momentos de aprendizagem formal para fora das salas de aula. Assim, a proposta prende-se com a 
instalação, nos vãos existentes, de painéis de vidro e portas de abertura para o exterior, suportados por 
caixilharia de alumínio para maior segurança e enquadramento no projeto arquitetónico e nos acabamentos 
já existentes, orçando esta proposta num valor previsível, à data, de €23.000,00 + IVA. 2) A zona do 
parque infantil é exposta predominantemente a Sul/Poente o que leva a que nos dias mais quentes, durante 
a tarde, as crianças só possam usar este espaço em períodos breves e em movimento constante, o que faz 
com que seja difícil torná-lo também um espaço que os docentes possam usar com maior regularidade para 
motivar aprendizagens. Assim, a proposta prende-se com a instalação de telas tensionadas em vela, numa 
composição que permita que a incidência do sol e da luz se vá alterando ao longo do dia, criando zonas de 
sombra variáveis, aumentando assim as potencialidades de trazer os momentos de aprendizagem formal 
para fora das salas de aula. Estas telas seriam instaladas em metade da área disponível do parque infantil, 
na zona menos ocupada por equipamentos lúdicos (incidência sobre uma área aproximada de 247m2), 
orçando esta proposta num valor previsível, à data, de €14.450,00.

Material 37 450,00 € 208 999,68 € Admitida Não eleita (414 votos)

34 412

Instalação de Street 
Workout em São Romão - 
UF - Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes

Propõe-se a Instalação de Street Workout no início do Circuito Pólis em São Romão nas traseiras do Centro 
Desportivo Juve Lis, contiguo ao IEFP, SMAS, Escola Profissional de Leiria e outras instituições de referência, 
para promover a prática desportiva informal para a população no geral. O equipamento servirá de apoio 
igualmente às atividades desportivas desenvolvidas pelos atletas da Juventude Desportiva do Lis. O 
equipamento em causa só se encontra disponível junto ao Marachão perto do Edifício 2000. É de realçar a 
importância de ter este equipamento disponível no início do Pólis para poder dar resposta à prática do 
exercício físico nesta zona da cidade. Propõe-se a instalação de equipamento com a dimensão aproximada 
de13x12m2, idêntico ao existente junto ao Edifício 2000, devendo ser executado com piso permeável para 
permitir a infiltração das águas pluviais.

Material 27 000,00 € 80 000,00 € Admitida Não eleita (154 votos)


