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1 Ricardo Duarte Neves Mobilidade e segurança dos cidadãos

Aplicação móvel para os utilizadores da rede de transportes Mobilis.
Funções da aplicação:
- Sistema de localização do Mobilis: Geolocalização de cada transporte Mobilis por forma a que os seus utilizadores saibam em
tempo real onde se localiza o Mobilis mais conveniente.
- Sistema de alarme: Aviso prévio da chegada do mobilis à paragem mais próxima, onde se localiza o utilizador.
- Rede social para utilizadores: Pode ser visto como um fórum em que cada utilizador terá a oportunidade de participar em
diversos temas. Exemplos de temas: "Leiria", "Ensino", "Arte", "Cultura" e "Desporto na Cidade".

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES,  UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE  MARRAZES E BAROSA , REGUEIRA DE 
PONTES,  UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  

PARCEIROS E AZOIA

EXCLUÍDA
De acordo com alínea c) do n.º 7 das Normas de

Participação 

2 Andreia Catarina Martins Neto Espaço público e espaço verde

Parque das Merendas de Amor: Criar um parque infantil no parque das merendas de Amor, colocar brinquedos para Crianças e
Jovens e piso de borracha para maior segurança das crianças. Este projeto pretende beneficiar todas as crianças e adolescentes,
com a possibilidade do uso de brinquedos novos, atrativos, seguros e adequados a sua faixa etária, e proporcionar o livre
entretenimento em local limpo e desafiador oferecendo o contato com a natureza. uma vez que a nossa freguesia tem
bastantes crianças e não existe nenhum parque infantil, sempre que queremos levar as crianças a um parque infantil temos de
nos deslocar à cidade de Leiria.
As crianças precisam brincar. É também por meio desta atividade que elas descobrem o mundo e as pessoas, é assim que elas se 
comunicam e se inserem em um contexto social.
Um bom ambiente infantil é indispensável para que a criança possa desenvolver-se e viver em condições seguras.
Os parques públicos revelam-se espaços de socialização da família, em que o brincar ganha espaço encarem; Próximo de
condomínios, mas com gradeamento que garante a segurança das crianças.quese, da Igreja, das Escolas, do Clube - CRC das
Associações, das Empresas ou da Filarmónica de Chãs.
Todo o público jovem e adulto que cada vez mais, recorre ao jogging para manter o seu corpo saudável, no caso concreto deste
equipamento, sem qualquer custo para os

AMOR EXCLUÍDA
De acordo com a alínea g) do n.º 7 das Normas de
Participação, por incumprimento dos pontos viii e x da
alínea b) do n.º 6 das mesmas  Normas 

3 Jacinto José da Silva Duro Mobilidade e segurança dos cidadãos

Rua Nsa. Sra. das Dores (Zona Envolvente da Igreja e arredores)/Arranjo paisagístico, protecção ambiental e Segurança: Numa
extensão de cerca dois quilómetros a partir da Igreja de Nossa Senhora das Dores (localidade da Boa Vista) - cerca de um
quilómetro para cada lado, entre a Rua José Ferreira Morgado e antigas Rações Liz - proponho a criação de zonas ajardinadas
com bancos e mobiliário urbano, árvores autóctones (com informação indicativa das espécies), colocação de floreiras com flores
e ervas aromáticas autóctones (com informação indicativa das espécies), e dispositivos físicos, no asfalto para limitar a
velocidade automóvel, bem como sinalização vertical de limitação a 30 km/h a circulação dentro da localidade. As floreiras, com
dimensões de 1,60 metros de comprimento, seriam colocadas transversalmente nos passeios e usadas como demarcadores de
lugares/áreas de estacionamento. As árvores, que poderiam ser alvo de apadrinhamento e vista das crianças da freguesia,
seriam colocadas seguindo o mesmo esquema das que foram já colocadas no passeio a sul da Rua Nsa. Sra. das Dores. O
objectivo desta ideia será a diminuição da velocidade com que cada vez mais veículos circulam dentro da Boa Vista, para evitar
o IC2/N1, aumentando a segurança e demovendo eventuais condutores de circular de todo na via, devido à baixa velocidade e
dispositivos físicos colocados na via. As árvores e floreiras servirão para tornar a rua mais climatizada e aprazível como é feito
em países mais desenvolvidos e preocupados com o bem-estar dos cidadãos, além da sua componente estética. No futuro, seria
até de considerar a criação de uma zona central de convívio, com mobiliário urbano e zona verde, preferencialmente, junto à
Igreja paroquial da Boa Vista.
Toda a população da Boa Vista agradece a melhoria ambiental.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E 
BOA VISTA

EXCLUÍDA
De acordo com alínea c) do n.º 7 das Normas de

Participação  

4 Alexandra José Morgado e Silva Espaço público e espaço verde

Área envolvente ao Parque de Merendas da Boa Vista/Projecto de educação ambiental e reflorestação autóctone. Proposta de
reflorestação com árvores e plantas autóctones, que teriam neste projetcto a colaboração pedagógica das escolas existentes na
zona, constribuindo para a educação ambiental e criação de laços afectivos com o património natural local.
O espaço será ordenado, com várias espécies como carvalhos (várias espécies), sobreiro, azinheira ou medronho, entre outras.
As árvores receberiam um BI a explicar o seu papel e características e seriam criados percursos pedonais interpretativos, zonas
com bancos para usufruto da paisagem, manutenção física dos utilizadores, informação interpretativa sobre a Gruta da Buraca
da Moura e, no espaço das antigas pedreiras, pontos de água para introdução de espécies endógenas da região e explicação da
utilização histórica deste local. Só conhecendo o nosso património o podemos presevar. A zona serviria como complemento do
Parque Verde da Boa Vista.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E 
BOA VISTA

EXCLUÍDA
De acordo com a alínea g) do n.º 7 das Normas de
Participação, por incumprimento dos pontos ii. e viii. da
alínea b) do n.º 6 das mesmas Normas
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5 Ana Isabel Gonçalves Mendes Mobilidade e segurança dos cidadãos

Mobilidade (Em carros que transportam crianças ou cadeiras para pessoas com mobilidade reduzida ) : Enquadramento:
Durante a licença de maternidade ainda a decorrer (cerca de 8 meses), desloquei-me praticamente todos os dias da zona da
Guimarota à zona do Estádio. As deslocações foram feitas a pé e transportando um carrinho de bebé. Durante este tempo e,
apesar de, utilizar maioritariamente o trajeto do Polis, pude constatar que são inúmeras as passadeiras cujo desnível ao passeio
é enorme. Sendo extremamente difícil o manobrar por um terceiro de um veículo com rodas quanto mais por alguém que se
desloque sozinho em cadeira de rodas. O estado do piso também é lastimável em muitos casos, já para não falar dos obstáculos
naturais (carros, postes, arquiteturas estranhas, etc ....)
Proposta: Criação de duas rotas que atravessem a cidade aproveitando o trajeto do Polis e, não só, que permitam a quem se
desloca com Mobilidade Condicionada ter as condições mínimas para fazer um passeio agradável. Esta proposta implica rebater
o desnível entre todas as passadeiras e passeios. Para além, disso as rotas devem estar assinaladas horizontal e verticalmente
informando a população que Leiria é uma cidade inclusiva. A informação das rotas deve ser apelativa e colorida e ficar ao
cuidado de quem entenda de arquitetura paisagística. As rotas devem ser totalmente diferentes e funcionar nos dois sentidos,
começando e terminando em locais diferentes por forma a que qualquer vistante e/ou habitante passeie toda a cidade. Anexa a
esta proposta, acresce o cuidar devidamente de todas as passadeiras e passeios da cidade. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

ADMITIDA

6 Natália Sofia Silva dos Santos Espaço público e espaço verde
Equipamentos: Gostaria que fossem devolvidas à cidade umas piscinas exteriores , tais como havia na minha infância e
juventude, para que nos dias mais quentes e nas férias de verão, as nossas crianças e jovens possam ter mais um espaço para
lazer.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

EXCLUÍDA
Ao abrigo das alínea a) e g) do n.º 7 das Normas de
Participação, esta última por incumprimento do ponto ii. da
alínea b) n.º 6 das mesmas Normas

7 Marco Aurélio da Graça Pardal Domingues Educação, cultura, juventude e desporto

Construção de piscinas cobertas na localidade do Souto da Carpalhosa, mais propriamente junto ao pavilhão gimnodesportivo.
Para a possibilidade de servir a população geral em termos de aulas de natação, aulas de hidroginástica, natação livre, etc.

tendo em conta que não existe esse tipo de oferta perto, acho que iria ser uma boa e grande aposta. 
 Havendo a possibilidade ,de ate, haver protocolos com lares, casas de repouso e escolas para frequentarem as mesmas. 
Acho que caso seja um projeto com um orçamento demasiado elevado, pelas normas do orçamento, poderia ser um projeto

conjunto com a junta local.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO DA 
CARPALHOSA E ORTIGOSA

EXCLUÍDA
Ao abrigo das alíneas a) e g) do n.º 7 das Normas de
Participação, esta última por incumprimento do ponto viii.
da alínea b) do n.º 6 das mesmas Normas

8 Jullyanne Rodrigues de Moura Silva Ambiente, saúde e energia
MEXA-SE Pela Sua Saúde: Desenvolver um programa de fisioterapia de natureza comunitária de âmbito regional, na área de
promoção e proteção da saúde, que reflitam o papel do movimento humano e do exercício enquando elementos da saúde,
baseado na evidência cientifica atual. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E 
BAROSA

EXCLUÍDA
De acordo com alínea f) do n.º 7 das Normas de

Participação  

9 Pedro Nuno Ferreira Marques Espaço público e espaço verde

Parque de Manutenção e Lazer da Maceira - A nossa proposta vai no sentido de prover a nossa Sede de Agrupamento de uma
infraestrutura que nos vai auxiliar nas nossas atividades, mas não só, uma vez que somos possuidores de um campo de futebol
desativado, e, se insere no centro da Vila de Maceira, junto ao Monte de Santo Amaro, N. Sra da Barroquinha e Igreja Matriz,
podendo assim criar um novo espaço devidamente equipado. A nossa freguesia é bastante deficitária neste tipo de
infraestrutura, conforme sabem e, em perfeita comunhão com a nossa Junta de Freguesia, queremos abrir este espaço à
comunidade local e exterior e, aliada à prática desportiva, ter uma vertente inserida no seio da natureza, uma vez que este
espaço está numa zona verde e muito procurada pelos amantes do pedestrianismo e pratica de Trail. É nossa intenção poder
atrair cada vez mais adeptos destas práticas desportivas contribuindo para um ambiente mais saudável. Estando atentos às
necessidades desta Freguesia, sabemos que será uma mais-valia, ganhará sem duvidada todos aqueles que de uma forma
gratuita poderem usufruir deste Parque, e, também a Freguesia por poder dar à comunidade condições para poder contribuir
para a sua saúde e condição física!

MACEIRA EXCLUÍDA

Ao abrigo da alínea g) do n.º 7 das Normas de Participação,
por incumprimento do ponto viii. da alínea b) do n.º 6 das
mesmas Normas. Analisados os argumentos apresentados
em sede de reclamação considera-se que os mesmos não
alteram o sentido da decisão manifestada na lista
provisória.

10 Paulo Jorge Branquinho Ventura Educação, cultura, juventude e desporto

Prolongamento da Via Polis até à Rua Campos do Liz em Gândara dos Olivais: A prática de actividade física na Via Polis desde
São Romão até à Rua da Esperança em Sismaria pela população de Leiria, tornou-se comum especialmente aos fins de semana e
feriados. Contudo com o passar dos anos e com actividade fisica mais intensiva o comprimento deste caminho pedonal/ciclável
tornou-se insuficiente. A proposta incíde sobre o prolongamento desta via nos mesmos moldes em que acaba na Rua da
Esperança até à Rua Campos do Liz em Gândara dos Olivais. isto irá possibilitar um uso seguro por parte dos ciclistas, corredores
e caminhantes até este ponto e igualmente a continuação da actividade física através de caminhos agricolas com muito pouco
trânsito junto do Rio Lis até Monte Real/Carreira.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E 
BAROSA

EXCLUÍDA
Ao abrigo das alíneas a) e g) do n.º 7 das Normas de
Participação, esta última por incumprimento dos pontos ii. e
viii. da alínea b) do n.º 6 das mesmas Normas
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11 Suzane Machado Baptista Ramos Espaço público e espaço verde

Construção de Parque Infantil: Nós, cidadãos, residentes na Urbanização Varandas Vale de Lobos, localidade de Telheiro, vimos
por este meio apresentar a proposta de construção de um Parque Infantil e de um espaço próprio para que os proprietários dos
cães residentes na urbanização possam levar os animais a fazer as necessidades, 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 adequado 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 a
convivência com lazer e preservação do meio ambiente;
Existem, na Urbanização vários espaços verdes que poderiam ser utilizados para a construção do Parque infantil;
Promoção da atividade física e estilo de vida saudáveis, numa idade fulcral para a formação de cidadãos conscientes e ativos.
Local Proposto: Espaço público; Reúne condições de segurança para as crianças brincarem; Próximo de condomínios, mas com
gradeamento que garante a segurança das crianças.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

ADMITIDA

12 Joel Carlos Sousa Fernandes Espaço público e espaço verde

Há muitos residentes na zona da freguesia dos Milagres bem como outras bastante perto que procuram sempre zonas de
recreio, onde podem correr ou andar de bicicleta. Por vezes encontram-se a correr junto as estradas ou caminhar por falta de
oferta nesta zona.
Seria agradável e útil se existisse algo como uma pista, ou passadiços sempre a acompanhar a ribeira que vai desaguar ao rio Liz.
Poderia ter como distancia mínima 6 kilometros. Existindo verba pode ate ser feito algo sempre junto à ribeira e depois ao rio
Liz, havendo como limite acabar na Praia da Vieira.
Seria agradável que existisse zona de lazer, ou umas pequenas mesas. Há uma cascata junto à ladeira de quem pode ir para as
Figueiras ou Outeiro das Barrocas, que é um sitio muito bonito se fosse bem aproveitado.

MILAGRES EXCLUÍDA
Ao abrigo das alínea g) do n.º 7 das Normas de
Participação, por incumprimento dos pontos ii. e viii. da
alínea b) n.º 6 das mesmas Normas

13 João Paulo Neves Rocha Ambiente, saúde e energia
Urbanização de Santa Clara: Colocação de ILHAS ECOLÓGICAS em substituição dos contentores à superfície de separação de
lixos

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARCEIROS E AZOIA ADMITIDA

14 Sonia Susana Carreira Vicente Espaço público e espaço verde

Requalificação e reconversão do antigo campo de tiro [em estado de degradação e abandono] em parque de merendas e lazer.
Este espaço que pertencia ao clube de caçadores foi cedido à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça.
Atualmente esta localidade não dispõe de nenhum parque de merendas onde as crianças da escola primária, jardim infantil,
catequese e em geral o resto da população possam usufruir de um espaço ao ar livre para convívio e outras atividades.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CATARINA 
DA SERRA E CHAINÇA

EXCLUÍDA
Ao abrigo da alínea g) do n.º 7 das Normas de Participação,
por incumprimento dos pontos ii e viii. da alínea b) do n.º 6
das mesmas Normas

15 Nuno Miguel de Figueiredo Almeida Mobilidade e segurança dos cidadãos

Construção de ponte pedonal/ciclável por cima da A19/IC2, permitindo desta forma o acesso pedonal e ciclável entre a zona de
Santa Clara/Parceiros e o Campus 2 do Instituto Politécnico de Leiria (ESTG) / Shopping Leiria e centro da cidade de Leiria.
Propõe-se a localização desta ponte nas imediações da rotunda aérea junto ao estabelecimento AKI e ao acesso ao Shopping /
Campus 2. 
A inexistência de ligação pedonal/ciclável entre a zona de Santa Clara/Parceiros e o centro da cidade/shopping+IPL, devido ao
atravessamento da A19/IC2 impossibilita todo um conjunto de munícipes de efetuar esse trajeto em comodidade, segurança e
rapidez, obrigando-os à utilização de meios de transporte motorizados ou, em Alternativa, efetuando essa travessia colocando
em causa a sua segurança e de outros ao utilizarem as vias destinadas ao trânsito automóvel.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARCEIROS E AZOIA EXCLUÍDA
Ao abrigo das alíneas a) e g) do n.º 7 das Normas de
Participação, esta última por incumprimento do ponto ii. da
alínea b) do n.º 6 das mesmas Normas

16 Patricia Filipa Ribeiro Martins Mobilidade e segurança dos cidadãos

A minha proposta visa a construção de passeios e eventualmente uma ciclo-via nas bermas da estrada principal que liga a
Guimarota às Cortes, (depois da rotunda da autoestrada) com início perto da Quinta de S. Venâncio e que acompanhe a estrada
até, pelo menos, ao Centro de Saúde de Cortes, ou eventualmente à Nascente do Rio Lis. (esta é uma zona muito movimentada
com imenso trânsito, com cada vez mais pessoas a pé e de bicicleta e onde ocorrem inumeros acidentes com peões e
bicicletas)seria uma forma de proteger a segurança de quem habita e de quem quer desfrutar da nutureza maravilhosa desta
zona em caminhadas e bicicleta, para além de potenciar a mobilidade sustentável de quem vive nesta zona, que com as
condições adequadas poderia deslocar-se de forma ecológica e sustentável.
Há muitas crianças a viver nesta zona e a inexistencia de passeios põe em causa a sua segurança diária.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

EXCLUÍDA
Ao abrigo das alíneas a) e g) do n.º 7 das Normas de
Participação, esta última por incumprimento do ponto vi. da
alínea b) do n.º 6 das mesmas Normas

17 Helena Tomás Jerónimo Educação, cultura, juventude e desporto
Largo dos Treze - Bajouca - Construção de Skate Park - equipamento desportivo para a prática informal ou de competição das
modalidades de skateboarding, in-live apressive ou BMX Freestyle.

BAJOUCA EXCLUÍDA
Ao abrigo da alínea g) do n.º 7 das Normas de Participação,
por incumprimento do ponto viii. da alínea b) do n.º 6 das
mesmas Normas
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18 Sónia Cristina Macedo Diogo Educação, cultura, juventude e desporto

EQUIPAMENTO FÍSICO - colocação de toldo: O Centro Escolar da Barreira, escola pertencente ao Agrupamento Domingues
Sequeira de Leiria, foi inaugurado em 2015. Ainda que, no projeto arquitetônico inicial, tenha sido projetado uma cobertura
exterior, a mesma não foi materializada.
Ao longo destes últimos 4 anos, a comunidades escolar, nomeadamente as crianças foram privadas de um espaço
pedagógico/lúdico coberto.
Dependendo das condições meteorológicas (chuva ou vagas de calor) estas crianças ficam limitadas aos espaços interiores da
escola.
O recreio, tratando de um momento de pausa limitado entre as atividades letivas deve permitir que as crianças brinquem
livremente assim como deve permitir que os professores usufruem igualmente de uma breve interrupção na sua atividade de
docente.
Face ao exposto consideramos que a colocação de uma cobertura no espaço exterior seja emergente nesta comunidade
educativa.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

ADMITIDA

19 António Maria Carreira Capote / Miguel Martins 
Silva

Educação, cultura, juventude e desporto

Sismaria: A proposta consiste na construção de uma área desportiva dedicada à prática de basquetebol. Esta área irá incluir dois
campos delineados de acordo com o regulamento oficial do desporto em questão, cada um deles com 2 tabelas TOPGIM
BASQ060**, cercados por um gradeamento de ferro e com devida iluminação para exteriores, de modo a que se possa utilizar
em horários noturnos. No intuito de rentabilizar o espaço construído, tendo em conta as alterações climatéricas sofridas ao
longo do ano (mais propriamente a chuva e o vento), consideramos positiva a montagem de uma semi-cobertura*** em, pelo
menos, um dos campos. Com isto, esta proposta não irá apenas promover a prática de exercício físico como a dinamização do
local anteriormente referido.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E 
BAROSA

EXCLUÍDA
Ao abrigo das alíneas a) e g) do n.º 7 das Normas de
Participação, esta última por incumprimento dos pontos ii. e
viii. da alínea b) do n.º 6 das mesmas Normas

20 Alexandra Paula de Sá e Sousa Frias Ferreira Educação, cultura, juventude e desporto

Praceta de Lisboa, Quinta do Bispo: Esta proposta tem como objetivo aproveitar o espaço situado na Praceta de Lisboa, na
Quinta do Bispo, sem qualquer equipamento ou infraestrutura. 
Assim, pretende-se a criação de um espaço desportivo exterior nesta zona residencial através da instalação de um relvado/piso
sintético para campo de jogos e mobiliário desportivo (2 balizas de futebol, 2 tabelas de basquetebol, uma rede de voleibol) e
um ginásio ao ar livre com um conjunto de máquinas para a prática de desporto informal. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E 
BAROSA

ADMITIDA

21 Sívia Cristina Alves Educação, cultura, juventude e desporto

Edifício antigo da EB1 de Monte Real: Propomos a reconversão do edifício da antiga escola EB1 de Monte Real numa biblioteca,
que possa ser utilizada não só pelas crianças que frequentam a EB1, como também por toda a comunidade.
Pretende-se criar um espaço comunitário, cujo eixo orientador seja o acesso gratuito ao livro, ao conhecimento e à cultura. Um
espaço onde possam ocorrer eventos culturais, exposições e atividades intergeracionais, em que avós, pais, filhos, assim como
toda a comunidade possam interagir e trocar experiências.
Para conseguir esta reconversão será necessário efetuar melhorias no edifício existente, assim como das casas de banho anexas,
nomeadamente, ao nível das caixilharias e vidros, do tratamento do chão, da pintura das paredes, da revisão da instalação
eléctrica. Para além disso, será necessário a aquisição de mobiliário e equipamentos específicos, assim como de fundos
documentais diversificados para uma prestação de serviços adequada à comunidade em que se insere a Biblioteca.
Estima-se que o custo seja de 140.000 € e que o trabalho possa ser desenvolvido no período de 4 meses.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E 
CARVIDE

ADMITIDA

22 Luis António Guarda Domingues Ambiente, saúde e energia

ORTIGOSA - LEIRIA: Proposta para a construção/legalização de espaço adjacente ao quartel dos Bombeiros Voluntários da
Ortigosa. Este espaço visa criar melhores condições, que beneficiarão os elementos integrantes da corporação e seus
equipamentos, pois só assim pode desenvolver a sua ação com a qualidade exigida.
A dimensão do parque automóvel da associação excede já os lugares de parqueamento existentes no edifício principal, pelo
que, para bem da conservação e vida útil das viaturas e equipamentos, torna-se imprescindível a estrutura que pretende
construir.
No âmbito do OPP, a Associação concorre para a construção e legalização das infraestruturas cuja estimativa de custo é
€203.735,00.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO DA 
CARPALHOSA E ORTIGOSA

EXCLUÍDA

De acordo com alínea a) do n.º 7 das Normas de
Participação e ponto viii. da alínea b) do n.6 das mesmas
Normas. Analisados os argumentos apresentados em sede
de reclamação considera-se que os mesmos não alteram o
sentido da decisão manifestada na lista provisória.

23 António Silveira Teixeira Filho Espaço público e espaço verde
Proposta de criação de uma ciclovia/passeio pedonal ao longo do curso do Rio Liz / Rio Lena onde interligariam a vila da Batalha
à cidade de Leiria. O percurso passa pelas Cortes e vai próximo à nascente do Liz. Estaria também interligado à Rede Polis em
Leiria.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES E UNIÃO DE FREGUESIAS 

PARCEIROS E AZOIA
EXCLUÍDA

Ao abrigo das alíneas a) e g) do n.º 7 das Normas de
Participação, esta última por incumprimento dos pontos ii.
e viii da alínea b) do  n.º 6 das mesmas Normas
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24 Hermínia Moteiro Dinis Gaspar Espaço público e espaço verde

Instalação de equipamento em Parque Infantil e de Lazer: A Freguesia de Regueira de Pontes, situada no limite da zona urbana
da cidade de Leiria, não possui qualquer equipamento exterior de Lazer ou Parque infantil.
O Espaço para a sua implantação existe junto ao Auditório/Sede da Filarmónica de Chãs, praticamente concluído nas suas
infraestruturas e arborização, faltando apenas o seu equipamento.
Como equipamento considera-se: 
 - Equipamento para parque infantil (Escorrega, Balancé, Baloiço ...)
 - Formo de pão e Churrasqueira.
 - Bancos e mesas de jardim.
 - Máquinas de manutenção físicas ao ar livre
 - Suporte para bicicletas. 
Público alvo deste equipamento:
Alunos do pré-escolar e do EB situado a poucas centenas de metros, pré-adolescentes e adolescentes da catequese e do Clube
Recreativo de Chãs a 100 metros, os mais de 200 alunos das escolas de música e dança e seus familiares que esperam durante
as aulas na Filarmónica de Chãs, o público jovem e adulto que se desloca aos eventos culturais, associativos, empresariais,
religiosos, desportivos ou sociais que se desenvolvem, através da Catequese, da Igreja, das Escolas, do Clube - CRC das
Associações, das Empresas ou da Filarmónica de Chãs.
Todo o público jovem e adulto que cada vez mais, recorre ao jogging para manter o seu corpo saudável, no caso concreto deste
equipamento, sem qualquer custo para os utilizadores. 

REGUEIRA DE PONTES EXCLUÍDA
Ao abrigo da alínea g) do n.º 7 das Normas de Participação,
por incumprimento do ponto viii. da alínea b) do n.º 6 das
mesmas Normas

25 HUGO JOSÉ DA SILVA ALVES Espaço público e espaço verde

LARGO CÂNDIDO DOS REIS - "TERREIRO": Proponho a colocação de ecopontos/contentores de recolha e selecção de resíduos
sólidos urbanos no Largo Cândido dos Reis.  O centro histórico está a ganhar cada vez mais residentes permanentes, no entanto, 
os ecopontos mais próximos ficam a 400m do Terreiro, nomeadamente no Largo 5 de Outubro e Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra. Para além de estarem demasiado distantes das ruas do centro histórico, estão permanentemente sobrelotados
apenas com os resíduos produzidos pelos estabelecimentos comerciais da zona. Acho que é de relevante interesse, quer para os
moradores quer para a cidade de Leiria e principalmente para o Ambiente e por isso solicito a integração desta proposta no
Orçamento, com vista à protecção do meio ambiente, higiene da cidade e de forma a que esta esteja munida das infra-
estruturas essenciais para podermos transmitir aos nossos filhos, esta mesma responsabilidade.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

EXCLUÍDA
Ao abrigo da alínea g) do n.º 7 das Normas de Participação,
por incumprimento do ponto ii. da alínea b) do n.º 6 das
mesmas Normas

26 Nuno Manuel de Carvalho Gaspar Cardoso Educação, cultura, juventude e desporto

- Substituição do Relvado Sintético do Campo da Mata, pertença da União de Freguesias de Santa Eufémia e Boavista e sob
gestão da União Desportiva de Leiria, em virtude do relvado lá existente se encontrar bastante degradado e por forma a
permitir um melhor crescimento e desenvolvimento aos cerca de 300 jovens que semanalmente aí praticam a modalidade,
assim como a prática desportiva informal.
- Instalação de um Furo Artesiano (furo de água), por forma a uma mais sustentável preservação e manutenção do relvado
assim como a sua mais prolongada duração no tempo. Actualmente a rega do campo é realizada com água da companhia.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E 
BOA VISTA

EXCLUÍDA
Ao abrigo da alínea g) do n.º 7 das Normas de Participação,
por incumprimento do ponto viii. da alínea b) do n.º 6 das
mesmas Normas

27 Rita Alexandra Correia Matias Educação, cultura, juventude e desporto

Espaço exterior/ recreio:  REQUALIFICAÇÃO DE PARTE DO RECREIO DA E.B. DE BRANCA:
- ampliação do telheiro existente no recreio;
- colocação de piso de borracha e de equipamento infantil, no espaço verde existente na relva;
- no espaço desativado há muitos anos: demolição dos equipamentos; limpeza de toda a área; requalificação da zona.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

ADMITIDA

28 Marisa Liliana Santos Barosa Educação, cultura, juventude e desporto

Parque infantil na Urbanização Cruz de S. Tomé, Azoia: Esta proposta pretende proporcionar um espaço de todos e para todas as
crianças, dando a oportunidade de desfrutarem de momentos de diversão e alegria.
O local proposto para a construção desta infra-estrutura é um espaço público desaproveitado, que necessita de uma intervenção de
reabilitação paisagística, de fácil acessibilidade, estando localizado no centro da Urbanização.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARCEIROS E AZOIA ADMITIDA

29 Ana Maria Rodrigues Carreira Espaço público e espaço verde
Jardim (canteiros) e área adjacente (NW) da igreja Santa Isabel - Cruz d´ Areia: Renovar os canteiros da igreja e organizar uma
pequena zona verde, lado NW, com canteiros, árvores frondosas, bancos com costas e uns caminhos empedrados ou
cimentados para as pessoas passearem, descansarem na Natureza ou lerem um livro...

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

ADMITIDA
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30 Manuel Fernando de Oliveira Gonçalves Espaço público e ambiente 

Espaço Público - Implantação de ilhas ecológicas - Contentorização em profundidade em substituição de contentores de
superfície: Considerando a necessidade premente em melhorar as condições de higiene e limpeza do espaço público, com o
objectivo de promover a separação dos resíduos e acabar com amontoados de lixo que se formam em redor dos ecopontos de
superfície. Esta proposta promove a instalação de 5 ilhas ecológicas, nas localidades, de Santa Catarina da Serra, Chainça,
Loureira, Magueigia e Olivais, pertencentes à U.F de Santa Catarina da Serra e Chainça. Cada ilha ecológica é constituída por 4
contentores colocados em profundidade: 1 para vidro de 3 m3; 1 para embalagens de 5 m3; 1 para papel e cartão de 5 m3; e 1
para papel e cartão de 3 m3 que no futuro será transformado em resíduos urbanos indiferenciados, quando for possível a sua
recolha. 
A implantação dos equipamentos implica um espaço unitário de cerca de 2x2x2 metros por 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.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CATARINA 
DA SERRA E CHAINÇA

EXCLUÍDA

De acordo com alínea b) do n.º 7 das Normas de
Participação.Analisados os argumentos apresentados em
sede de reclamação considera-se que os mesmos não
alteram o sentido da decisão manifestada na lista
provisória.  

31 Rute Pereira Espaço público e espaço verde

Parque de lazer/infantil: Serve a presente proposta para candidatar ao Orçamento Participativo um Espaço de Lazer/infantil, em
Caldelas (na zona envolvente à Associação de Caldelas). Tendo em consideração a zona envolvente foi desenhado um espaço
fluido e natural, prevendo a possibilidade de circulação pedonal previligiada, zonas de estadia ao sol e à sombra, com bancos e
mesas e uma zona com parque infantil.
A descrição do projeto consta dos referidos anexos no quadro relativo à identificação dos mesmos, constante do formulário.

CARANGUEJEIRA EXCLUÍDA
Ao abrigo da alínea g) do n.º 7 das Normas de Participação,
por incumprimento do ponto viii. da alínea b) do n.º 6 das
mesmas Normas

32 Bruno Filipe Lopes Carmo Mobilidade e segurança dos cidadãos

A presente proposta pretende minimizar o problema do excesso de veículos motorizados na cidade, a escassez crescente de
estacionamento disponível e a quantidade ainda insuficiente de vias de circulação próprias e seguras para veículos não
motorizados e amigos do ambiente.
Para tal, propõe-se uma nova fase de construção de ciclovias anexas a vias principais da cidade, e arredores próximos,
sobretudo onde seja frequente ocorrerem congestionamentos (embora temporários) de trânsito automóvel, como por exemplo
na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida Marquês de Pombal, Rua Dom José Alves Correia da Silva, Rua da Malaposta, Rua
do Município, Rua dos Mártires, entre outras a definir. 
Em paralelo, propõe-se que se estabeleça uma parceria com uma empresa de aluguer de trotinetes elétricas, dando-se início à
disponibilização deste tipo de veículo na cidade, mediante uma utilização regulamentada e sua circulação sobretudo em
ciclovias.
Com isto, torna-se mais fácil alcançar alguma redução do tráfego automóvel, obtendo-se benefícios para o cidadão e para o
meio ambiente, como a redução de filas de trânsito, menos poluição, menos ruído e mais lugares de estacionamento
disponíveis na cidade.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

EXCLUÍDA
De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 7 das Normas de

Participação  

33 Virgilio Feteira Cruz Educação, cultura, juventude e desporto

Proponho a criação de uma pequena rota pedestre em torno da Lagoa da Ervedeira, na freguesia do Coimbrão, com ligação à
ciclovia da Estrada Atlântica já existente. A ideia passa por submeter o percurso para homologação da Federação de Campismo
e Montanhismo de Portugal e inclui-lo na Rede Nacional de Percursos Pedestres. Aumentar o número de visitantes á Lagoa da
Ervedeira e ao concelho de Leiria e atrair mais consumidores de Turismo Natureza, incrementar a prática de exercício físico
informal, aliando-o “à exploração e conhecimento do património natural , cultural e histórico de Leiria .
Por fim, a criação de uma zona balnear, a implementar caso este uso seja viabilizado pelo estudo a efetuar (valor para 2 piscinas
biológicas públicas utuantes).

COIMBRÃO EXCLUÍDA
Ao abrigo das alíneas a) e g) do n.º 7 das Normas de
Participação, esta última por incumprimento do ponto viii
da alínea b) do n.º 6 das mesmas Normas

34 Anthony Azoia Santos Ambiente, saúde e energia
Programa de purificação do ar: reflorestar com árvores de rápido crescimento que possam ajudar a filtrar o ar evitando assim a
poluição.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES E UNIÃO DE FREGUESIAS 

MARRAZES E BAROSA
EXCLUÍDA

De acordo com a alínea e) do n.º 7 das Normas de
Participação  

35 Anthony Azoia Santos Educação, cultura, juventude e desporto
Turismo - Leiria (Estádio): Mais atrações - shows, concertos… Diferentes eventos no Estádio de Leiria para trazer mais lucros
para a cidade. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

EXCLUÍDA
De acordo com a alínea e) do n.º 7 das Normas de

Participação  

36 Sandra Isabel Feteira Leal Educação, cultura, juventude e desporto

LAGOA DA ERVEDEIRA: Proponho a criação e requalifcação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação da Zona
envolvente á Lagoa da Ervedeira, sendo esta uma área associada à conservação de recursos naturais, incluindo sinalétca, trilhos,
estruturas de observação e de relação com a natureza, unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temátcas, estruturas
de informação, suportes de comunicação e divulgação .
Organização de iniciatvas de comunicação, informação e sensibilização associadas à proteção e conservação da natureza .
Programas e ações de desenvolvimento do turismo associado à natureza, incluindo o desenvolvimento de infraestruturas
verdes, em meio urbano ou rural, incluindo o estabelecimento de corredores ecológicos, de forma a assegurar a proteção e,
quando relevante, a reposição dos serviços dos ecossistemas, incluindo a fruição .
Este projecto promove igualmente tempo de qualidade em família, a promoção de hábitos de vida saudável, através do
incentivo à prática do desporto.

COIMBRÃO EXCLUÍDA
De acordo com a alínea c) do n.º 7 das Normas de

Participação  
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37 Ricardo Miguel Almada Nogueira Educação, cultura, juventude e desporto

Jardim de Infância e Escola Básica dos Capuchos: O objetivo desta proposta é intervir no Jardim de Infância e Escola Básica dos
Capuchos, especialmente no espaço exterior das escolas, dotando-as de espaços seguros, acessíveis e inclusivos, procurando
soluções e equipamentos adequados que conduzam à mobilização de todo o corpo na exploração do meio, dos objetos e das
próprias capacidades das crianças.
No Jardim de Infância dos Capuchos propõe-se:
- Reabilitação do Parque Infantil e substituição do pavimento em mau estado;
- Apetrechamento do parque com novos equipamentos;
- Criação de horta pedagógica;
- Substituição da caixilharia e portas do edifício.
Na Escola Básica dos Capuchos propõe-se:
- Reabilitação do Parque Infantil existente;
- Criação de horta pedagógica;
- Criação de um espaço exterior coberto que possibilite aos alunos terem uma zona de brincadeira nos dias de chuva;
- Reabilitação do WC e substituição das loiças existentes.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

EXCLUÍDA
De acordo com a alínea a) do n.º 7 das Normas de

Participação  

38 Grupo de Amigos da Lagoa da Ervedeira Educação, cultura, juventude e desporto

LAGOA DA ERVEDEIRA: Informação e sensibilização associadas à proteção e conservação da natureza;
Promover a adaptação às alterações climátcas e da prevenção e gestão de riscos;
Proteção, reabilitação e valorização da Lagoa e da biodiversidade e promoção de sistemas de serviços ecológicos, a efciência
dos recursos e infraestruturas verdes .
Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural.
Apoio à regeneração fsica, económica e social das comunidades desfavorecidas em zona rural assim como promoção de
emprego e atvidades económicas complementares.
Conservação, gestão, ordenamento e conhecimento da biodiversidade, dos ecossistemas e dos recursos
geológicos.

COIMBRÃO EXCLUÍDA
De acordo com as alíneas c) e e) do n.º 7 das Normas de

Participação  

39 Ana Filipa Lopes Jorge Espaço público e espaço verde

Proposta: «PARQUE DE LAZER INCLUSIVO E INTERGERACIONAL em Santa Eufémia».
Considerando a importância de melhorar e complementar as ofertas públicas de lazer, proporcionando condições para
fomentar a convivência entre pessoas diferentes, propõe-se a criação de um «PARQUE DE LAZER INCLUSIVO E
INTERGERACIONAL em Santa Eufémia», em espaço do domínio municipal, frente ao Pavilhão Desportivo Municipal, que
complementa e apoia os espaços públicos já existentes: pavilhão desportivo e ginásio ao ar livre. A presente proposta (projeto
inovador e criativo) congrega parque infantil com equipamentos distintos, incluindo para pessoas com mobilidade condicionada
(cfr. anexo 3), superfície de impato com piso in situ, zona verde, zona de piquenique para as famílias, árvores e zona de
sombreamento (estruturas leves tipo toldo ou equivalente), mobiliário urbano (bancos, caixotes lixo e outros...) estacionamento
de bicicletas, bebedouros e/ou outros... (Orçamento: €140.000,00 + IVA 6% = 148.930,00).

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E 
BOA VISTA

ADMITIDA

40 Paulo Machado Jorge Espaço público e espaço verde

Caros senhores, a minha proposta é a seguinte: Solidificação e restauro do muro (e escadas adjacentes) situado no cimo da Rua
Latino Coelho , que suporta parte da Rua D. Afonso Henriques, no centro histórico de Leiria. O muro em questão carece há
décadas de um restauro, ou a mínima atenção que seja. Escadas idem. Já houveram intervenções de urgência e emergência no
mesmo, devido a rupturas de conduta de água (solucionado) e de entupimentos de esgotos, somente. Por outro lado, de
tempos a longínquos tempos, algum funcionário vem, para desbastar o imenso matagal que brota naquele muro, mais o lixo
que se aglomera ali, tal é a densidade e altura do mato. Estou-me a referir a sacadas de 150L, carregadas de mato e lixo. Para
rematar a titulo argumentativo, as ruas do centro histórico de Leiria estão cada vez mais bonitas com os seus prédios
exemplarmente recuperados. O prédio a que o muro está anexado, não é excepção. Assim como maioritariamente, os prédios
da Rua Latino Coelho, e aos poucos os da Rua D. Afonso Henriques... O exemplo da câmara é, quanto a mim, evidente... Em
conclusão, o muro como poderão constactar nas imagens, encontra-se em franco desleixo, muito maltratado e de aspecto
inseguro. E isto, em pleno centro histórico de Leiria, na antiga Rua da Judiaria, como O trajecto turístico e ordinário "clássico",
da baixa da cidade para o castelo, polícia, governo civil, etc,etc! Este muro, e escadas ali adjacentes... sujas, encardidas e feias.
Nunca na sua história levaram um tratamento que não fosse a chuva ou a vassoura de uma varredoura. Por uma Leiria que
convidamos a visitar, que lha apresentemos orgulhosamente bonita e segura. É esta a minha proposta. Ciente de ser oportuna,
lógica, e coerente.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, 
BARREIRA E CORTES

ADMITIDA



N.º Proposta Nome Proponente Área de Intervenção/Temática Descrição Freguesia
Ponderação da avaliação da 

proposta
Fundamento de exclusão

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019 - 2020

LISTA DEFINITIVA DE PROPOSTAS APRESENTADAS EM OP

41 Pedro Manuel Pereira da Silva Requalificação dos equipamentos urbanos

TRAVESSA DAS FLORES – VALE SEPAL – LEIRIA CÓDIGO POSTAL 2410-467 COORDENADAS: 39.754724, -8.788138 Projeto
elaborado por: Pedro Manuel P. Silva – BI nº.:12684830 Morada : Travessa das Flores n 5, 2drtº. Vale Sepal - Leiria Este projeto
tem por objetivo dar utilidade a um local pouco servido por praças e parques infantis. Trata-se de área central, tipo rotatória, ao
final de rua sem saída, onde atualmente há vegetação, mato e arbustos, contando com aproximadamente 30m2. A conversão
do local para um parque infantil atenderia os moradores num raio de cerca de 300m, onde existem diversas edificações e
moradas. O que transformaria o local num ponto atrativo para crianças e pais, onde poderiam se divertir com segurança. O
parque infantil mais próximo está a cerca de 1km do local, de forma que não atende a população que reside na proximidade.
Certamente a conversão do local beneficiaria diversos moradores, ao proporcionar, próximo as suas residências, um parque
para que suas crianças possam brincar, em rua tranquila e sem muito movimento de viaturas. Este projeto consiste basicamente
em retirar toda a vegetação, que no momento é predominantemente mato e relva, colocação de piso com cobertura de
material emborrachado de segurança, instalação de barreira de proteção, tipo grade metálica, com portão. Instalação de
brinquedos infantis e bancos. Pintura do entorno, na guia da calçada em cor amarela e colocação de placa de sinalização de
proibido estacionar no local. Além da conversão da praça, toda a rua deveria receber sinalização de trânsito, com demarcação
de parqueamento, pintura de bordas de calçadas, guias na cor amarela em locais onde é proibido o parqueamento. Sinalização,
na entrada da via de cuidado crianças no local. Ainda, para que se justifique o título da rua, se faz necessário o plantio de
canteiros de flores, ao longo da via de acesso a praça. Assim certamente o local teria uma utilidade pública, com pouco
investimento e muito retorno para os moradores na localidade.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E 
BAROSA

EXCLUÍDA

De acordo com a alínea g) do n.º 7 das Normas de
Participação, por incumprimento do ponto i. da alínea b) do
n.º 6 e alínea b) do n. 7 das mesmas Normas. Embora fora
do prazo estabelecido, foram analisados os argumentos
apresentados em sede de reclamação e considera-se que os
mesmos não alteram o sentido da decisão manifestada na
lista provisória. 

42 CARLA SOFIA RIBEIRO DO CARMO Espaço público e espaço verde

Pretende-se, numa fase inicial, intervir o máximo possível para o conforto ocupacional. Contempla os seguintes trabalhos: 
- Preparação do terreno com a construção de todo o pavimento;
- Instalação da casa modelar em madeira e respectivas pérgulas;
- Plantação da vegetação correspondente à categoria “Audição” (pequeno bosque ou mata). 
Não se tratando de um mero jardim, esta proposta visa criar um espaço verde de caráter sensorial e único no município. 
Área municipal para reabilitação com o objetivo de contributo através de ferramentas de inclusão social, para pessoas com
diversos tipos de necessidades especiais. 
É um local ao ar livre onde é possível o desenvolvimento de atividades para a estimulação/exploração dos cinco sentidos do
corpo humano, através do contacto direto com a natureza.
A Quinta da Carvalha “Despertar dos Sentidos” é um lugar que pretende envolver-se no meio urbano, convidando para o
refúgio tranquilo de onde se pode apreender os sentidos de diversas maneiras.  
Saber observar/identificar: a calma, as cores, as fragâncias e as texturas das plantas, os brilhos dos materiais, o respectivo som. 
É um jardim com musicalidade e em sintonia com a paisagem.
Pretende-se um espaço informal de ensino, onde os educandos podem desenvolver um processo de aprendizagem agradável,
na qual participam activamente num ambiente descontraído. 
Saliente-se que a aprendizagem sensorial estimula a curiosidade, factor importante ao acto de aprender conhecimentos.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARCEIROS E AZOIA EXCLUÍDA

De acordo com a alínea g) do n.º 7 das Normas de
Participação, por incumprimento do ponto viii. da alínea b)
do n.º 6 das mesmas Normas. Analisados os argumentos
apresentados considera-se que os mesmos não alteram o
sentido da decisão manifestada na lista provisória. 


