PROPOSTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017/2018
N.º
Proposta

1

Área de Intervenção/Temática

MOBILIDADE E SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

2

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

3

MOBILIDADE E SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

4

TURISMO E PROMOÇÃO ECONÓMICA

5

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

6

EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

7

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

8

EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

9

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

10

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

11

MOBILIDADE E SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

12

MOBILIDADE E SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

13

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

Descrição

Conhecer Leiria pode ser saudável, económico, ecológico e integrador. Tão depressa pode estar‐se no castelo como a seguir visitar os lindos jardins que percorrem a cidade. Esta visão é
sustentada pelo investimento nas lobas: 20 bicicletas elétricas, 4 triciclos com caixa para pessoas com deficiência motora e 20 bicicletas ditas normais. Estão previstos 5 pontos de
estacionamento das bicicletas dotados com eletricidade alimentada por painel fotovoltaico, sistema de fixação desbloqueado por cartão de utilizador e sistema de comunicação. O utilizador
pode consultar no site visitleiria.pt a localização das bicicletas por posto e quantas estão disponíveis, podendo requisitar o seu cartão físico ou fazer um digital. O cartão físico pode ser
requisitado e levantado na câmara. Este tem de identificar quem requisitou a bicicleta e se a devolveu, podendo incorrer no pagamento da mesma caso esta desapareça. Este projeto pode
aproveitar a base das U‐Bike já pensadas pelo IPL e assim utilizar as mesmas infraestruturas, com a diferenças de que estas serão gratuitas.
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE REGUEIRA DE PONTES ‐ CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO, destinado a cinco valências distribuidas da seguinte forma:
‐ Estrutura Residencial Sénior
‐ Centro de Dia
‐ Serviço de Apoio Domiciliário
‐ Creche
‐ Atividades para Tempos Livres.
Criação de uma ciclovia que faça a ligação entre a pista existente na rotunda D. Dinis e início da Urbanização Santa Clara (junto ao AKI), aproveitando a entiga estrada (que passava por baixo da
ex‐IC2, atual A19) que fazia a ligação entre Leiria e Parceiros. Deste modo, permitiria a passagem, em segurança, de peões e ciclistas que pretendam dirigir‐se a Leiria ou aos Parceiros.
O projeto visa a requalificação da envolvente natural do marco geodésico localizado no lugar de Monte Redondo, promovendo a sua acessibilidade a toda a população e para que esta disfrute
do espaço natural de lazer, sendo este um local emblemático da região e de potencial reconhecido ao nível turístico.
Substiuição do suporte e telhado do edificio ‐ CENTRO DE JUVENTUDE JOSÉ DUARTE E INÁCIA DE JESUS (SEDE ATUAL DO AGRP. DE ESCUTEIROS DE AMOR)
Propõem‐se apetrechar as bibliotecas públicas e escolares do concelho de Leiria com ludotecas de jogos de tabuleiro modernos, possibilitando às comunidades escolares acesso a estas
ferramentas lúdicas de aprendizagem informal e formal. Os novos jogos de tabuleiro são ecologicamente e socialmente sustentáveis, desenvolvem múltiplas competências cognitivas, sociais e
intelectuais. São uma forma diferenciada de convívio e interação social, promovendo a coesão e integração social presencial de um modo divertido e informal. Na biblioteca Municipal a
ludoteca seria de utilização pública e aberta a toda a comunidade.(...)

Freguesia

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

REGUEIRA DE PONTES

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
PARCEIROS E AZOIA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE
REDONDO E CARREIRA
AMOR
TODO CONCELHO

Os pais da EB de A‐dos‐Pretos, vêm propor a colocação de parede de vidro laminado amovível e de fixos de alumínio também com vidro laminado, no telheiro da EB de A‐dos‐Pretos.
MACEIRA
O objectivo é tornar utilizável o espaço do telheiro durante dias de Inverno com frio mais rigoroso e em dias de chuva, para isso bastará fechar as portas em vidro, voltando a abrir‐se estas de
novo nos dias em que as condições climatéricas sejam mais favoráveis, desta forma aproveita‐se um espaço aberto e amplo que normalmente só funciona sobre determinadas condições
atmosféricas, e desta maneira torna‐se útil o ano inteiro, fechado ou aberto conforme o tempo, não se perdem as características do telheiro, pelo contrário, maximiza‐se a sua utilização.(...)
Monte Real é uma Vila visitada por centenas de turistas em busca da calma que este local proporciona e da proximidade do pinhal de Leiria e das praias vizinhas, tem como principal lacuna a
falta de um espaço verde de lazer acessível a todos. Este espaço de encontros pretende ser um parque intergeracional de lazer para toda a família, onde se pode associar o lazer (parque infantil UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE
e espaço de picnic) com o desporto (circuito de manutenção), aproveitando os recursos naturais da zona (pequeno riacho), a proximidade aos campos do lis e do Rio Lis, da Pista de Pesca de
REAL E CARVIDE
Monte Real e do circuito pedestre (Rota das Termas D'El Rei). (...)
Afluente da Ribeira da Bajouca
Proposta:
Desportiva:
1 ‐ Reabilitação da parte pública da pista de corta‐mato/manutenção na extensão desta intervenção.
Reposição de legalidade dos atravessadouros com três pontes pedonais que permitam a ligação entre as partes publica/privadas da extensa pista de corta mato/manutenção.
Verde:
2 ‐ Continuidade da re‐florestação, consolidação de taludes e limpeza do afluente em harmonia com o território do parque desportivo.
Nas traseiras dos prédios sitos na Rua António Santos Serrador, na localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes, existe um espaço verde com cerca de 1800 m2 subaproveitado, sem qualquer
equipamento ou infraestrutura instalados, que necessita de ser melhorado e onde se propõe a criação de um Parque Multiusos, que sirva todos os seus moradores e visitantes.
Nesta zona residem centenas de famílias e é notória a inexistência de uma zona de lazer para os mais pequenos, propondo‐se a construção de um parque infantil, por forma a criar uma zona de
brincadeira para melhorar as condições e experiências dos nossos moradores mais novos e das suas famílias. Nas imediações deste local propõe‐se ainda a criação de um ginásio ao ar livre com
equipamentos/máquinas para promoção do exercício físico.
O espaço deveria ser reabilitado para garantir a sua utilização coletiva, devidamente enquadrado na estrutura ecológica municipal, promovendo as funções de proteção e valorização ambiental
e paisagística, através da criação de um jardim com equipamentos para uso comum(...)
QUINTA DO TABORDA ‐ HILL SIDE ‐ Ampliação do parque de estacionamento público existente

AVENIDA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ‐ QUINTA DO TABORDA ‐ colocação de barreiras acústicas absorventes para minimização da poluição sonora.

RUA DR. LUÍS TITTO S. PEREIRA BANDEIRA, QUINTA DO TABORDA ‐ substituição de contentores de resíduos sólidos urbanos de superfície por contentores enterrados

BAJOUCA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
MARRAZES E BAROSA

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

1/3

PROPOSTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017/2018
N.º
Proposta

Área de Intervenção/Temática

14

MOBILIDADE E SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

Descrição

AVENIDAS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ‐ colocação de limitador de velocidade rodoviária

Freguesia

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE REGUEIRA DE PONTES ‐ SALA DE ACTIVIDADES DE CENTRO DE DIA PARA IDOSOS
‐Proporcionar à população da freguesia de Regueira de Pontes e freguesias limítrofes um conjunto de serviços adequados às suas necessidades, tendo em vista a promoção e desenvolvimento
psicossocial;
‐Criar um espaço aberto, promotor das potencialidades de cada indivíduo por forma a facilitar a sua realização como pessoa, contribuindo para o seu bem estar

REGUEIRA DE PONTES

16

EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Novo Jardim da Almoinha Grande: Propomos a criação de um Centro Lúdico, multigeracional, onde miúdos e/ou graúdos se possam encontrar para brincar, jogar, construir; um espaço para as
famílias, mas também para os profissionais beberem novas práticas e promoveram a geração de novos conhecimentos através da investigação. Um espaço lúdico agregador da parte mais
urbana da cidade, com a parte mais rural. Um espaço intergeracional que reúna crianças e seniores em redor do jogo. Um espaço lúdico que privilegie o contacto com a natureza.(...)
Em síntese, o que queremos que aconteça neste Centro Lúdico:
1) Ludoteca: a) com brinquedos e mediadores lúdicos para promover a expressão; b) com jogos criteriosamente selecionados para crianças, adultos (seniores) e famílias(...)
2) Um espaço de expressão lúdico‐artística e oficina de criação de brinquedos, jogos e brincadeiras não digitais(...)
3) Um espaço de formação, que suporte a comunidade educativa do Concelho, e que ajude a difundir boas práticas de educação através do jogo/ brincar.
4) Um espaço de investigação, versátil, estruturado de forma a poder facilitar a integração de investigadores quer da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (...)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

17

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

Construção de casas de banho publicas no skate parque da Guimarota.
Enquanto residente em Leiria e frequentadora do Skate parque da Guimarota sei da existência de um considerável número de utilizadores daquele espaço sobretudo jovens e crianças. Sendo
este um espaço dedicado à actividade física e ao lazer, onde os utentes podem passar algumas horas, é imperativa a existência de casas de banho publicas que sirvam dignamente esse espaço.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

18

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

19

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

20

MOBILIDADE E SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

15

21

EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

22

MOBILIDADE E SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

23

EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

24

MOBILIDADE E SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

Largo da Comissão Municipal de Turismo (Rotunda do Sinaleiro) ‐ Instalação de uma estátua/monumento alusivo à figura do Policia Sinaleiro, pela qual a rotunda é conhecida na cidade, em que
envoque a função que este tinha na regulação do trânsito neste cruzamento da cidade e que perdure para as
gerações futuras a memória deste icon tão importante.
Projeto integrado da envolvente da Lagoa da Ervedeira , através de 4 áreas : interpretação de fauna e flora , promoção da vida familiar e promoção de desporto.
Inclusão de placas interpretativas , com sinalética especifica da área da Lagoa da Ervedeira (fauna , flora e historia local) , mata nacional do Pedrogão e mata nacional do Urso e com texto em
braile , promovendo maior inclusão , bem como criação de um espaço para observação de aves. reabertura de acordo com a legislação em vigor do parque infantil que se encontra junto ao
parque de merendas na Lagoa da Ervedeira , A 4. a urgente manutenção e requalificação das infraestruturas do parque de merendas , visando a preservação e proteção de toda a area
envolvente à Lagoa da Ervedeira e finalmente o quarto eixo da proposta incide em reativar e promover os percursos pedestres existentes , o primeiro resultado de projeto do agrupamento de
escolas Rainha Santa Isabel , que une a Carreira à Lagoa da Ervedeira, bem como promover a ciclovia que une a Lagoa da Ervedeira à praia do Pedrogão.
Criação de um resguardo, em estrutura metálica e com cobertura, com cerca de 10 metros de comprimento, para o estacionamento de bicicletas e motociclos. O resguardo deverá ser colocado
junto da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo a ser utilizado pelos estudantes que se deslocam neste tipo de veículos. Deverá ainda contemplar a intervenção nos passeios bem como a
respectiva marcação dos lugares de estacionamento
Piso superior do Pavilhão Gimnodesportivo de Barreiros : Término da construção do piso superior do Pavilhão Gimnodesportivo de Barreiros.
O objetivo da intervenção é terminar as obras no piso superior do Pavilhão. As obras pretendidas abrangem o fecho das instalações, colocação dos alumínios, reboco, piso, eletricidade e
esgotos;
• Dividir o espaço para alocar o ginásio, sala de reuniões e espaço livre para a realização de eventos abertos à comunidade.
Construção de passagem aérea entre a urbanização de Santa Clara e a Rotunda D. Dinis em direção à Rua Dr. João Soares.
Sendo a Urbanização de Santa Clara uma zona residencial e constituída sobretudo por famílias com crianças e jovens em idade escolar é imperativa a construção de uma passagem aérea para
peões sobre o IC2 para que esses jovens disponham de autonomia, seguração e mobilidade para se deslocarem para os diversos centros escolares como a Escola Preparatória D. Dinis, a Escola
Secundária Francisco Rodrigues Lobo, Escola Superior de Educação.
Esta proposta insere‐se na crescente preocupação com as acessibilidades e mobilidade na cidade de Leiria, que tem vindo a ser discutida publicamente pelos cidadãos.
Construção de pequeno parque infantil na aldeia das Cortes.
Aproveitando as obras em curso na referida localidade e a renovação do espaço envolvente na entrada da aldeia seria interessante a construção de um parque infantil nas imediações.
Actualmente, as Cortes é já uma aldeia com uma grande dinâmica. A renovação do espaço envolvente, as esplanadas soalheiras de ambos os cafés, o mercadinho ao Domingo, a rota
gastronómica, os caminhos pedestres e os múltiplos ciclistas que por ali passeiam já justificam a construção de um parque infantil para os residentes e seus visitantes.

Execução de passeios e escoamento de àguas pluviais na Rua de Santa Maria ‐ Parceiros
A Rua de Santa Maria não possui qualquer transporte público, pelo que as crianças quando vêm das escolas ficam na rua dos parceiros e necessitam, para se deslocarem para as suas casas, de
percorrer a Rua de Santa Maria a pé. Esta rua, não possui qualquer tipo de passeios que sirva de proteção aos menores dos carros que passam muitas vezes a alta velocidade. É uma rua estreita,
que quando passam dois carros em simultâneo obrigam os peões a "saltarem" para os terrenos para se protegerem. É uma situação que já dura à demasiado tempo.(...)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

COIMBRÃO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

AMOR

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
PARCEIROS E AZOIA
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26

Área de Intervenção/Temática

Descrição

Freguesia

EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Grupo Recreativo Amigos da Juventude situado em Touria, Pousos: Conclusão de muro suporte terras, criação de Parque Infantil e Parque de Merendas.
Nas Instalaçoes do GRAJ, situado em Touria Pousos,temos várias carências, mas a mais premente seria a conclusão da construção dum muro suporte de terras, já iniciado, mas devido a
indisponibilidade financeira nunca foi possivel concluir.
Depois de concluída esta obra e de nivelamento de terras, temos condições físicas para a construção do parque infantil com 200m2 e parque de merendas com 400m2, de modo a fomentarmos
cada vez mais a confraternização social.
Serviria também como apoio à Escola Básica da Touria vizinha que irá usofruir das novas instalções, assim como as população em geral.(...)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Vem esta Junta apresentar um projecto para a requalificação da "Casa do Guarda" na Rua da Casa do Guarda Florestal, Charneca do Bailadouro, Zona Industrial de Pousos ‐ LEIRIA.
Esta antiga e emblemática casa, onde antigamente os guardas florestais residiam, foi mais recentemente, abrigo do agrupamento dos escuteiros 877 dos Pousos, que ali mantêm a sede oficial.
Hoje, devido ao seu estado avançado de degradação, provocado principalmente aquando das obras na EN 113, corre o risco de desmoronamento.
Caso não se intervenha especialmente ao nível estrutura, poder‐se‐à perder uma parte da memória dos Pousos mais recente.
Assim, solicitamos a requalificação deste imóvel, património autárquico, mantendo a sua traça original e renovando a respetiva estrutura e condições gerais de salubridade e conforto,
garantindo que possa ter novamente vida. (...)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES

Construção de balneários na zona desportiva, educativa e social de Boa Vista.
Considerando os dois relvados sintéticos existentes e o elevado número de crianças e jovens que praticam desporto regularmente (mais de duas centenas x 3 a 4 vezes por semana) a que
acresce o elevado estado de degradação das instalações existentes, propõe‐se:
Construção de balneários na zona desportiva, educativa e social de Boa Vista, para apoio aos relvado sintéticos (FUT 11 e FUT 7).
Mais de propõe que em fase de projeto / obra, fique previsto / equacionada a possibilidade de, posteriormente, numa 2a fase, se desenvolver um espaço / centro de convívio no piso superior
(piso 1), atendendo à envolvente (pais que esperam as crianças das escolas, filhos nos treinos, etc.(...)
Espaço Público ‐ implantação de Ilhas Ecológicas em Santa Eufémia e Boa Vista
O objetivo da proposta é promover a substituição de contentorização de superfície para resíduos urbanos, por ilhas ecológicas em Boa Vista e Santa Eufémia (5 ou 6). As ilhas ecológicas
propostas abrangem a implantação de 5/6 kits completos de cubas com contentores subterrâneos / em profundidade, com capacidade unitária de 3 m3, sendo cada Kit constituído por: 1
contentor destinado a resíduos indiferenciados; 1 contentor para papel/cartão (cónico); 1 contentor para embalagens de plástico e metal; 1 contentor de vidro.
Localização: espaço público em Santa Eufémia e Boa Vista (ver anexo 1)(...)

27

EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

28

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

29

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

PRAIA INCLUSIVA NO PEDRÓGÃO ‐ Freguesia do Coimbrão: Modernizar a prestação do serviço público da Autarquia de Leiria, na área social apoiando a população idosa e a população com
deficiência, promovendo‐lhes o seu bem‐estar. Atrair mais público visando o aumento de receita autárquica e eventualmente combater o desemprego admitindo pessoal técnico especializado
na área social.

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO TERAPÊUTICO DE CINOTERAPIA no Estádio Municipal ou no Parque Radical ‐ Guimarota ‐ Leiria
Promover o serviço social com uma inovadora área a "Cinoterapia", desenvolvida com modernas e dinâmicas atividades interativas do deficiente e o cão, à semelhança das atuais atividades
desenvolvidas com a Hipoterapia.
Promover postos de trabalho a jovens qualificados.
Enriquecer a Imagem Institucional do Município de Leiria, como marca de excelência pela Inclusão leiriense e atrair mais público para o seu concelho.

30

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA
EUFÉMIA E BOA VISTA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA
EUFÉMIA E BOA VISTA

COIMBRÃO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA,
POUSOS, BARREIRA E CORTES
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