NOTA DE APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao Relatório Final do Plano Estratégico e de Acção
2007-2013 para o território do Pinhal Litoral, o qual vem no seguimento de um conjunto de
estudos de carácter prospectivo e estratégico que o CEDRU - Centro de Estudos e
Desenvolvimento Regional e Urbano, Lda., tem vindo a realizar nos últimos anos sobre esta
sub-região.
O estudo privilegia a definição dos referenciais estratégicos e de acção para o território em
questão, tendo como objectivo maior o apoio à tomada de decisão na aplicação dos fundos
financeiros da União Europeia para o período de 2007 a 2013, de acordo com os
respectivos pressupostos e orientações comunitárias e nacionais. Note-se que o estudo
além de ser conformado como um Plano Estratégico para o conjunto da NUT III – Pinhal
Litoral, foi também norteado por objectivos de elaboração de um Plano de Acção
enquadratório das prioridades de investimento municipal, tendo em vista a contratualização
entre a Associação de Municípios do Pinhal Litoral e a Comissão de Coordenação da
Região Centro, no quadro da implementação do Programa Operacional da Região Centro.
A elaboração do Plano fez-se em estreita articulação com a Associação de Municípios, e
beneficiou da colaboração de vários outros protagonistas do desenvolvimento local e subregional que a Equipa teve oportunidade de contactar no decurso dos trabalhos. A todos a
Equipa agradece a disponibilidade e interesse demonstrado.
O documento, agora entregue, encontra-se estruturado nos seguintes grandes capítulos:
Referencial para a Acção – DIAGNÓSTICO
Directrizes da Acção — ESTRATÉGIA
Plano de Acção — INTERVENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO
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Pop. residente sem nível de ensino
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Pop. residente com o ensino médio
Pop. residente com o ensino superior
Postos públicos de acesso à internet
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Médicos por 1000 habitantes
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Centros de Saúde (Com e Sem Internamento)
Pop. Residente c/ 15 ou + anos cujo
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principal meio de vida é Reforma/Pensão
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% de Alojamentos Não Clássicos (Barracas) no total de
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Consumo de energia eléctrica por consumidor agricultura
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Edifícios com recolha de resíduos sólidos urbanos
Edifícios sem recolha de resíduos sólidos urbanos
Consumo de combustível automóvel por habitante
GOVERNANÇA
Taxa de Abstenção na eleição para a Presidência
da República
Taxa de Abstenção na eleição para a Assembleia
da República
Taxa de Abstenção na eleição para o Parlamento Europeu
Taxa de Abstenção na eleição para as Autarquias Locais
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I.1. Competitividade Económica e Territorial
Base Económica
Na década de noventa assistiu-se a um processo de terciarização da economia portuguesa, embora persista uma forte
presença das actividades industriais nas regiões Norte e Centro. No caso do Pinhal Litoral, as actividades industriais,
incluindo a energia e construção, mantiveram uma participação no VAB (Valor Acrescentado Bruto) total da NUTS III na ordem
dos 42% entre 1995 e 2001, um valor muito elevado quando comparado com a média nacional (queda de 32% para 21% no
mesmo período). O relevo das actividades industriais na base económica também se traduz pelo peso do sector no mercado
de trabalho, registando cerca de 41% do total do emprego em 2001, no Pinhal Litoral, de igual modo um valor muito superior
ao do País (31%) (INE, Contas Regionais).

Figura 3 – Evolução do Valor Acrescentado Bruto / Emprego,
1995-2001
22,

(Figura 3). Em 2003, a produtividade era cerca de 90
pontos percentuais do valor nacional (Continente) e de
106 em relação ao da região Centro (NUTS II).

20,
Mil Euros/Emp.

A evolução da produtividade no Pinhal Litoral
acompanhou a média nacional, entre 1995 e 2001

18,
16,

A produtividade no sector industrial é ligeiramente
superior aos valores do País, no Pinhal Litoral,

14,
12,
10,
1995
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Portugal

1997

1998
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Pinhal Litoral

Fonte: INE, Contas Regionais.

confirmando a competitividade das empresas deste
sector e a menor capacidade de criação de riqueza do
sector dos serviços na NUTS III que, registando uma
produtividade superior às actividades industriais, é
inferior ao valor registado no País para os serviços.

Figura 4 – Empresas por concelho da sede, segundo a CAERev.2.1, 20041
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A repartição das empresas em nome individual e das
sociedades em actividade reflecte a especialização
dos concelhos da NUT III nas actividades industriais
e na construção, enquanto as actividades de serviços
prestados às empresas e o mobiliário, assim como o
alojamento e a restauração estão sub-representadas
por comparação com os valores do País em 2004
(Figura4).

Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas.

1
Secção A: Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura; Secção B: Pesca; Secção C: Indústrias Extractivas; Secção D: Indústrias Transformadoras; Secção E: Produção e Distribuição de Electricidade, de
Gás e Água; Secção F: Construção; Secção G: Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso; Pessoal e Doméstico; Secção H: Alojamento e Restauração
(Restaurantes e Similares); Secção I: Transportes, Armazenagem e Comunicações; Secção J: Actividades Financeiras; Secção K: Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas; Secção
L: Administração, Defesa e Segurança Social Obrigatória; Secção M: Educação; Secção N: Saúde e Acção Social; Secção O: Outras Actividades e Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais; Secção P: Famílias
com Empregados Domésticos; Secção Q: Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais.
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Figura 5 – Empresas da indústria transformadora por concelho
da sede, segundo a CAE-Rev.2.1, 20042
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A forte concentração de diversas empresas de sectores
industriais tem estimulado o desenvolvimento de um
sector de serviços intermédios, especialmente na
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actividades de minerais não metálicos (vidro e
cristalaria) e a fabricação de máquinas e equipamentos
(indústria de moldes) (Figura 5). No entanto, a
diversificação tem-se acentuado mais recentemente
devido a vantagens de localização crescentes da
região.
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Esta é uma das poucas regiões no País que reforçou o
seu peso no total do emprego industrial e que
simultaneamente
apresenta
um
padrão
de
especialização em sectores muito dinâmicos e com
forte
vocação
exportadora.
Sobressaem
as

Pinhal Litoral

aglomeração Leiria – Marinha Grande – Pombal,
indispensável à actividade industrial e que é também
um dos factores de competitividade da região.

Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas.

Em toda a região Centro Litoral, as actividades agrícolas apresentam níveis elevados de desenvolvimento e polarizam
cadeias de valor complexas, com fortes potencialidades de expansão. Todavia tem vindo a perder importância no produto e
emprego regional, dominando cada vez mais a pluriactividade. A pecuária, com destaque para a suinicultura e avicultura, é a
componente mais dinâmica.
O turismo emerge como uma importante actividade económica na região, devendo sublinhar-se a sua grande relevância
económica e social. Os produtos Sol/Mar e Saúde/Termalismo/Bem-estar reúnem condições actuais e potenciais de grande
atractividade na região.

Recursos Humanos e Empregabilidade

População (2001)
Variação da população total (91/2001)
População jovem - 0-14 (2001)
Variação da população jovem -0-14 (91/2001)
População em idade activa – 15-64 (2001)
Variação da população em idade activa -15-64 (91/2001)
População idosa - 65 e + anos (2001)
Variação da população idosa -65 e + anos (91/2001))

Fonte: INE – Censos de 1991 e 2001

Porto de
Mós

Pombal

Marinha
Grande

Leiria

Batalha

Pinhal
Litoral

Centro

País

Quadro 1 – Evolução e estrutura etária da população, 1991-2001

N.º 10.356.117 2.348.397 250.990 15.002 119.847 35.571 56.299 24.271
%
5
4
11,9
12,6
16,6
6
9,6
4
N.º
1.656.602
352.388
40.996 2.503
20.558
5.253 8.773
3.909
%
-16
-17,7
-9,5
-6
-6,1
-14,5
-11,4
-16,6
N.º
7.006.022 1.539.331 170.169 9.983
82.675 24.851 36.534 16.126
%
6,9
5,5
13,2
13,5
19,3
5,3
9,7
5
N.º
1.693.493
456.678
39.825 2.516
16.614
5.467 10.992
4.236
%
26,1
22,7
38,7
34,4
43,5
44
34,6
28,4

A evolução demográfica do Pinhal Litoral, durante a década de 90, caracterizou-se, em termos relativos, por um aumento
populacional duas vezes superior ao registado no País (cerca de 12% contra 5%), com especial destaque para os
concelhos de Leiria e Batalha. (Quadro 1). Sublinhe-se a capacidade de atracção de população de Leiria e, em menor grau, de
Pombal, cujos saldos migratórios contribuíram de forma relevante para o acréscimo demográfico.
Os maiores acréscimos populacionais verificaram-se nas sedes de concelho, nos espaços suburbanos e periurbanos.
Intensificaram-se os padrões de urbanização difusa, já esboçados durante períodos anteriores. O padrão de povoamento é
bastante disperso (à excepção do concelho da M. Grande), como resultado de padrões de localização industrial difusos,
definidos pelos principais eixos de comunicação. Este facto coloca problemas de gestão territorial, uma vez que dificilmente se
atingem os limiares mínimos para a construção de determinado tipo de infra-estruturas e equipamentos.
Verificou-se uma tendência para o reforço do peso relativo da população idosa na área em estudo, seguindo uma
tendência nacional, decorrente do aumento da esperança de vida, da queda das taxas de fecundidade e de natalidade.
2

DA – Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco; DB – Indústria Têxtil; DC – Indústria do Couro e dos Produtos de Couro; DD – Indústria da Madeira e da Cortiça e suas Obras; DE – Indústria de Pasta, de
Papel e Cartão e seus Artigos; Edição e Impressão; DF – Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear; DG – Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou
Artificiais; DH – Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas; DI – Fabricação de Outros Produtos Minerais Não Metálicos; DJ – Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos; DK –
Fabricação de Máquinas e Equipamento, n. e. ; DL - Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica; DM – Fabricação de Material de Transporte; DN – Indústrias Transformadoras, n. e.
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Quadro 2 – Evolução das taxas da população activa, por
género, Pinhal Litoral, 1991-2001
Total (%)
1991
2001
44,6
48,2
41,6
45,5
42,8
48,5
43,1
48,1
44,2
50,4
46,0
51,6
36,7
42,1
45,3
49,4

Unidade Geográfica
País
Centro
Pinhal Litoral
Batalha
Leiria
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós

Fonte: INE – Censos 1991 e 2001

Homens (%)
1991
2001
54,3
54,8
52,3
52,9
54,3
55,8
55,4
56,3
55,4
57,0
55,5
57,2
49,8
51,6
57,1
57,3

Mulheres (%)
1991
2001
35,5
42,0
31,6
38,6
31,9
41,5
31,1
40,3
33,6
44,1
36,9
46,2
24,5
33,2
34,1
41,8

Figura 6 – Variação homóloga do desemprego, 2003-2006
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Fonte: IEFP

O aumento da criação de riqueza assentou
especialmente na incorporação de população em idade
activa no mercado de trabalho, tendo-se verificado um
crescimento da taxa de actividade em cerca de 5
pontos percentuais, entre 1991 e 2001, no Pinhal
Litoral (Quadro 2). Este resultado ficou a dever-se
especialmente ao aumento da população activa
feminina.

Ao longo dos últimos cinco anos, a taxa de desemprego
tem vindo a registar aumentos significativos em
Portugal, como resultado da concorrência acrescida
nos mercados internacionais. A taxa de desemprego
atingiu um máximo de 8% em finais de 2005, o dobro
do valor verificado em 2001. Nesta data, o
desemprego era inferior à média nacional nos
concelhos do Pinhal Litoral, exceptuando a Marinha
Grande pelas dificuldades de reestruturação do sector
do vidro e da cristalaria. O ritmo de crescimento do
desemprego, entre 2003 e 2006, evidencia uma
desaceleração, embora o valor registado no Centro de
Emprego de Leiria seja preocupante, atendendo ao
comportamento de referência do Continente (Figura 6).

Segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em Fevereiro de 2006, o Centro de Emprego de Leiria registou 5.627
pedidos de emprego, dos quais 5.205 eram desempregados à procura de novo emprego. No Centro de Emprego da Marinha
Grande estavam inscritos 1.285 indivíduos, 1234 dos quais já tinham exercido actividade profissional anteriormente. O
desemprego atinge especialmente a população do sexo feminino (63% e 57% do total dos desempregados inscritos nos
centros de emprego de Leiria e da Marinha Grande, respectivamente). O Desemprego de Longa Duração (DLD) atinge, na
mesma data, cerca de 1/3 do desemprego total nos dois centros de emprego, valor inferior em cerca de 10 pontos percentuais
ao registado no Continente. Comparativamente ao Continente, o desemprego segundo a estrutura etária revela uma boa
capacidade de inserção dos jovens no mercado de trabalho na Marinha Grande e uma interessante capacidade de reingresso
de activos desempregados entre os 32 e 54 anos de idade na área do Centro de Emprego de Leiria.
Figura 7 – População empregada, segundo os grupos de
profissões, 20013
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A população empregada segundo os grupos de
profissões confirma uma certa tendência para a sobrerepresentação de dois grandes grupos sócioprofissionais – “quadros superiores e dirigentes” e
“operários e trabalhadores de actividades de
montagem” – que é concordante com as características
da base económica e da estrutura empresarial (Figura
7). Evidencia-se, de certo modo, uma menor
representação de profissões criativas e intelectuais
típicas das economias terciarizadas, mas também um
valor muito baixo do emprego agrícola característico
das economias rurais.

Fonte: INE, Censos, 2001

3

0 - Membros das Forças Armadas; 1 - Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa; 2 - Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas; 3 - Técnicos E
Profissionais De Nível Intermédio; 4 - Pessoal Administrativo E Similares; 5 - Pessoal Dos Serviços E Vendedores; 6 - Agricultores E Trabalhadores Qualificados Da Agricultura E Pescas; 7 - Operários, Artífices E
Trabalhadores Similares; 8 - Operadores De Instalações E Máquinas E Trabalhadores Da Montagem; 9 - Trabalhadores Não Qualificados.
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Figura 8 – Pessoal ao serviço nas sociedades, por concelho
da sede, segundo a CAE-Rev.2.1, 20034
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Os três maiores sectores no mercado de emprego
na área do Pinhal Litoral são a “indústria”, o
“comércio por grosso e a retalho e serviços de
reparação” e a “construção”, ocupando cerca de 78%
do total do pessoal ao serviço em 2004, devendo
salientar-se que as actividades industriais representam
mais de metade daquele número. Por comparação com
os valores de referência do País, verifica-se que a
indústria e a construção têm um peso relativamente
elevado, não se verificando o mesmo com as
actividades de comércio a retalho e por grosso e
serviços de reparação (Figura 8).

Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas

Os sectores com menor impacto no mercado de emprego, comparativamente com o País, são as “actividades imobiliárias e
serviços às empresas” e as “actividades financeiras”, podendo este facto constituir um elemento de entrave ao
desenvolvimento económico devido ao papel que estas actividades desempenham no processo de ascensão na cadeia de
valor dos produtos e serviços das empresas da região.

4

Secção A: Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura; Secção B: Pesca; Secção C: Indústrias Extractivas; Secção D: Indústrias Transformadoras; Secção E: Produção e Distribuição de Electricidade, de
Gás e Água; Secção F: Construção; Secção G: Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso; Pessoal e Doméstico; Secção H: Alojamento e Restauração
(Restaurantes e Similares); Secção I: Transportes, Armazenagem e Comunicações; Secção J: Actividades Financeiras; Secção K: Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas; Secção
L: Administração, Defesa e Segurança Social Obrigatória; Secção M: Educação; Secção N: Saúde e Acção Social; Secção O: Outras Actividades e Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais; Secção P: Famílias
com Empregados Domésticos; Secção Q: Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais.
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Acessibilidades
Figura 9 – Principais Acessibilidades e Plataformas
Logísticas Nacionais

A inserção regional e nacional da NUT III – Pinhal Litoral no
quadro actual dos diversos sistemas de acessibilidades e
transportes, confere a esta sub-região uma leitura de
grande conectividade e posicionamento geo-estratégico
favorável, características que irão ser reforçadas a prazo
mediante a concretização de investimentos estruturantes,
já em curso e a realizar, nomeadamente a rede ferroviária
de alta velocidade, o novo aeroporto internacional de
Lisboa (a localizar na Ota), a prossecução do Plano
Rodoviário Nacional 2000 ou a modernização da Linha do
Norte.
O bom nível de serviço rodoviário que é conferido a esta
sub-região pelo PRN 2000 é resultado do atravessamento
e entretecer deste território por diversos Itinerários
Principais e Complementares: IP 1/A1; IC 1/A8; IC 2/EN 1;
IC 8; IC 9 e IC 32, ao que se devem juntar algumas vias
complementares (Estradas Regionais e Nacionais) que
possuem uma importância significativa no cerzir da rede
viária e mobilidade intra-regional (ex: ER 356; EN 109;
EN 113; EN 243).

Fonte: INE – Censos de 1991 e 2001

Figura 10 – Acessibilidades rodo-ferroviárias da subregião

O grau de concretização deste PRN assegura desde já
uma assinalável acessibilidade interna e externa do Pinhal
Litoral dado estarem já em funcionamento, na sua
totalidade ou em parte, eixos estruturantes desta rede:
IP 1/A1; IC 1/A8; IC 1/A17, IC 2/EN 1; IC 8; IC 36.
Figura 11 – A sub-região face aos grandes projectos de
acessibilidades
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Ao nível das acessibilidades rodoviárias, subsistem algumas carências, muitas das quais já antes relevadas no Plano
Estratégico da Alta Estremadura5. Este constitui um facto sintomático de algum défice de investimento recente em
acessibilidades neste território por parte da Administração Central que, volvidos 3 anos, ainda não deu resposta aos principais
estrangulamentos então identificados na rede rodoviária fundamental e que se prendiam com concretização dos eixos
transversais de atravessamento/integração do território: IC 9, reforçando as ligações entre os concelhos da Batalha, Porto de
Mós e Ourém e, porque esta via se constitui também como estruturante das ligações externas da sub-região ao interior e ao
litoral, desta com concelhos limítrofes: Tomar, Alcobaça, Nazaré. Para além do reforço/melhoria das ligações com os eixos
longitudinais estruturantes - IC 1, IP 1 - o IC9 ganhou recentemente acrescida pertinência ao proceder à conexão de
destacados valores patrimoniais da região: Mosteiro da Batalha; Santuário de Fátima: Mosteiro de Alcobaça; Convento de
Cristo; a conclusão do IC 36, ligando em via rápida a A8 e a A1, evitando assim a pressão de tráfego que actualmente se
regista no troço da EN 1 nas imediações da cidade de Leiria.
São de mencionar ainda como estrangulamentos da rede viária sub-regional as descontinuidades do IC 1/A8 bem como a
degradação da qualidade de serviço prestado pela EN 1 em face do elevado volume e características do tráfego que aí
circula. Quanto ao IC 1/A8, terminando actualmente sobre o eixo Leiria – Marinha Grande, não concretiza a desejável
articulação, para Norte, do Pinhal Litoral com o litoral centro – e, designadamente, com a infra-estrutura portuária na Figueira
da Foz – nem a melhoria da ligação Norte-Sul mais junto ao litoral, funções que são presentemente desempenhadas pela
EN 109, com os constrangimentos inerentes às características desta via. Contudo, a conclusão do troço da A17, entre a A8
(Albergaria/Marinha Grande) e Louriçal (Pombal) veio prestar à rede rodoviária da sub-região essa funcionalidade.
Já no que concerne à EN 1, ainda não possui características de IC na totalidade do traçado – não obstante ter sido objecto de
algumas intervenções de beneficiação – facto que se torna especialmente gravoso para a circulação, em termos da sua
qualidade, segurança e eficácia, dadas as características que apresenta: grande número de intersecções;
atravessamento/acessos a aglomerados urbanos (designadamente a necessária concretização da variante do IC2 à vila da
Batalha); proximidade de empresas geradoras de fluxos significativos de veículos ligeiros e pesados.
A inexistência de circulares rodoviárias nos principais centros urbanos da sub-região é também um facto que dificulta o seu
acesso/atravessamento pelas vias existentes. Não obstante alguns projectos estarem já em fase de estudo técnico, importa
dotar rapidamente os aglomerados de maiores dimensões, e que sejam atravessados por estradas de elevado volume de
tráfego, com circulares urbanas, permitindo retirar o tráfego de atravessamento (sobretudo de pesados) das vias de serviço
urbano.
Paulatinamente, a entrada em serviço das vias estruturantes do PRN 2000, vem retirando algum excesso de tráfego que se
verificava em certas estradas nacionais e municipais. Porém, a resolução efectiva desse problema que afecta a rede viária de
nível secundário passará pela conclusão do PRN 2000, no que à sub-região diz respeito, e por intervenções de requalificação
da rede de Estradas Nacionais que serve a sub-região, urgente em vias como a EN 8, EN 109, EN 113, EN 348, EN 362).
A rede ferroviária na área em estudo é constituída por duas linhas de atravessamento Norte-Sul: a Linha do Norte e a Linha
do Oeste. A evolução do nível de serviço de ambas, correlacionado com a dinâmica recente dos investimentos realizados é,
porém, contrastada. Enquanto que a Linha do Norte tem sido objecto de um gradual, ainda que moroso, processo de
modernização (na infra-estrutura e no material circulante), já o mesmo não tem sucedido na Linha do Oeste que,
progressivamente, tem perdido competitividade no transporte intra e inter-regional de pessoas e de mercadorias, em face da
ausência de investimentos qualificantes a que tem sido votada. Os investimentos realizados nesta Linha no âmbito do QCA III
cingiram-se a obras de melhoria da componente de segurança, nomeadamente a supressão de passagens de nível, não
tendo tido repercussões significativas na geração de tráfego.
Todavia, a previsível implementação de uma rede ferroviária nacional de alta velocidade irá alterar de forma substantiva o
nível de serviço e a centralidade desta sub-região neste modo de transporte, uma vez que o eixo de ligação Lisboa-Porto terá
uma estação (a única na sub-região) próxima da cidade de Leiria.
A dinâmica demográfica e empresarial e a ocupação territorial difusa em alguns concelhos justificariam, na óptica do reforço
da coesão sub-regional e da melhoria das mobilidades, a implementação de um sistema de transportes público inter-municipal
que se articule com sistemas de âmbito local já existentes (ex: Mobilis, em Leiria) e a criar e com interfaces multimodais de
serviço nacional (ex: ligações às linhas ferroviária do Norte e Oeste e futura linha de Alta Velocidade).
Analisando os investimentos realizados no âmbito do QCA III no domínio das acessibilidades rodoviárias a cargo da
Administração Central (através do Programa Operacional Acessibilidades e Transportes e dos Programas Operacionais das
Regiões Centro e Lisboa e Vale do Tejo), verifica-se que foram pouco significativos, sendo de salientar apenas as
intervenções relativas a obras de beneficiação da EN 1 (nos concelhos de Leiria, Batalha e Porto de Mós), do IC 8 (Pombal),
da EN 242 (Marinha Grande) e a construção da Variante à EN 356, na Batalha.
5

CEDRU, 2003. O âmbito de acção do Plano Estratégico da Alta Estremadura abrange os cinco municípios do Pinhal Litoral e o município de Ourém.
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Inovação e Sistema de Ciência e Tecnologia
Figura 12 – Evolução dos alunos inscritos no Ensino
Superior, 1990-2003

Figura 13 – Evolução dos alunos inscritos no IPL e
ESTGL, 1990-2003
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Fonte: DSEI-OCES (2004)

O aumento da produtividade e a mudança da base económica requerem uma particular atenção aos aspectos da
inovação e da ciência e tecnologia. A estratégia de Lisboa acentua a relevância do conhecimento para o desenvolvimento
económico na Europa. O sistema de ciência e tecnologia e o envolvimento activo das empresas e de instituições de interface
para a difusão do conhecimento tecnológico entre empresas são indispensáveis para a concretização destes objectivos.
A análise do sistema de Ciência e Tecnologia com base no ensino superior, infra-estruturas tecnológicas (tecnopólos e
centros tecnológicos) e laboratórios de Estado e Associados, permite constatar que as cidades médias com equipamentos
de ensino superior de dimensão nacional (Coimbra) e supra-regional (Braga/Guimarães e Aveiro com maior dimensão; Faro,
Viseu, Évora, Vila Real, Leiria com menor número de alunos matriculados) emergem no mapa da ciência e da tecnologia
em Portugal, cabendo-lhes um importante papel de apoio às empresas na inovação tecnológica (PNPOT, 2004). Há que
referir, no entanto, que a despesa em Investigação & Desenvolvimento (I&D) no distrito de Leiria é a terceira mais
baixa em Portugal, tal como os recursos humanos em actividades de I&D no sector do Ensino Superior são modestos no
distrito de Leiria.
A evolução do número de alunos inscritos nos estabelecimentos de ensino superior na área do Pinhal Litoral evidencia um
forte crescimento desde meados dos anos noventa, devendo-se sobretudo à dinâmica do Instituto Politécnico de Leiria,
captando cerca de 92% do total de inscritos (Figura 12). Em grande medida, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Leiria (ESTGL) tem sustentado esse crescimento (Figura 13), com relevo para os cursos da componente de engenharia
(informática, civil, electrónica, mecânica e automóvel) e de gestão (gestão de empresas, contabilidade e finanças e comércio
e marketing). É indiscutível o papel do IPL na formação de quadros para apoiar o desenvolvimento das empresas e da
economia da região.
A oferta de infra-estruturas tecnológicas está de acordo com o padrão de especialização da região, destacando-se o
CENTIMFE (Centro Tecnológico dos Moldes e Ferramentas Especiais e Plásticos), na Marinha Grande, que tem como
missão a prestação de serviços às empresas e uma vertente mais tecnológica nas actividades de I&D e transferência
tecnológica para a indústria. No domínio da formação profissional, destacam-se as instituições como a NERLEI, CEFAMOL
(moldes) e CRISFORM (vidro). Destacam-se duas iniciativas para a transferência de tecnologia: as incubadoras OPEN e D.
Dinis. A ideia da OPEN surge no contexto da elaboração do Pacto Territorial do Emprego para a Marinha Grande e resulta de
uma parceria entre diversos actores, entre os quais a Câmara Municipal da Marinha Grande, a CEFAMOL, o CENTIMFE.
Esta iniciativa visa apoiar o dinamismo empresarial característico do local e estimular a inovação. A OPEN procura incubar
empresas de base tecnológica centrada, principalmente, no sector dos moldes. A Incubadora D. Dinis (IDD), ainda em fase
de implementação, resulta de uma parceria entre o IPL, a Câmara Municipal de Leiria e a NERLEI, tendo surgido no âmbito
do Plano Estratégico para a Criação do Centro de Competências de Leiria. A IDD pretende apoiar a formação de novas
empresas de base tecnológica na região.
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Inovação e Sistema de
Ciência e Tecnologia

Acessibilidades

Recursos Humanos e Empregabilidade

Base Económica

Quadro 3 – SWOT Competitividade Económica e Territorial
PONTOS FORTES
• Elevada densidade do tecido empresarial;
• A dimensão das empresas (pequenas e médias),
permite-lhes resistir mais facilmente a conjunturas
económicas desfavoráveis;
• Padrão de especialização em sectores dinâmicos de
vocação exportadora (vidro, cristalaria, indústria de
moldes);
• Reforço do peso do Pinhal Litoral no total do emprego
industrial;
• Desenvolvimento de um sector de serviços intermédios,
indispensável à actividade industrial, particularmente na
aglomeração Leiria-Marinha Grande-Pombal;
• Actividades agrícolas apresentam níveis elevados de
desenvolvimento;
• Dinamismo da pecuária (suinicultura e avicultura);
• Turismo emerge como uma importante actividade
económica (Batalha, …).

PONTOS FRACOS
• Persistência de fenómenos de mono-especialização, que
reduzem a competitividade de alguns centros urbanos
(caso da Marinha Grande); Excessiva especialização nas
actividades industriais e na construção;
• A dimensão média da generalidade das empresas é
pequena, tornando mais difícil o domínio das cadeias de
valor e dos mercados de exportação;
• A qualidade da oferta turística não atinge ainda os
padrões qualitativos desejáveis.

• Evolução populacional positiva da região, entre 1991 e
2001;
concentração
de
recursos
humanos,
principalmente em Leiria e Pombal;
• Acréscimos populacionais deram-se, principalmente,
nas sedes de concelho, nos espaços suburbanos e periurbanos;
• Grandeza demográfica propícia à obtenção de
economias de aglomeração;
• O desemprego na região era inferior à média nacional;
• Aumento da taxa de actividade;
• Boa capacidade de inserção dos jovens no mercado de
trabalho, na Marinha Grande; interessante capacidade
de reingresso de activos desempregados entre os 32 e
os 54 anos de idade na área do Centro de Emprego de
Leiria;
• Sobre-representação de quadros superiores e
dirigentes; operários e trabalhadores de actividades de
montagem;
• Grande capacidade de atracção de imigrantes.

• Intensificação dos padrões de urbanização difusa coloca
problemas ao nível da gestão territorial/ordenamento do
território;
• O povoamento de forma dispersa dificulta a infraestruturação do território;
• Envelhecimento populacional resultado da quebra de
natalidade;
• O desemprego é maioritariamente feminino;
• Transição de activos para segmentos terminais da
pirâmide etária contribui para avolumar a população
dependente;
• Os níveis de qualificação dos recursos humanos estão
ainda aquém do desejável, dificultando a mobilidade
intersectorial.

• O Pinhal Litoral situa-se numa posição de charneira
entre a AML e a AMP, localização estrategicamente
importante no relacionamento destas duas áreas;
• No contexto nacional e regional o Pinhal Litoral possui
um bom sistema de acessibilidades.

• Carências ao nível das acessibilidades rodoviárias (IC9;
IC36; prolongamento do IC8);
• Descontinuidade de algumas vias (IC1/A8) e degradação
da EN1;
• Inexistência de circulares rodoviárias nos principais
centros urbanos;
• Inexistência de um sistema de transportes público
intermunicipal que se articule com sistemas de âmbito
local já existentes;
• Ausência de investimentos na Linha do Oeste, que
continua obsoleta e desadequada face às necessidades.

• Aumento do número de alunos inscritos no ensino
superior na área do Pinhal Litoral;
• Forte Ligação entre estabelecimentos da rede de ensino
superior com a malha empresarial;
• Oferta diversificada de infra-estruturas tecnológicas
(CENTIMFE; NERLEI; CEFAMOL; CRISFORM);
• Novas iniciativas para a transferência de tecnologia:
Incubadoras OPEN e D. Dinis;
• Importância do IP Leiria no apoio a empresas na
componente inovação tecnológica.
• Implementação pelo IPL do FOR.CET – Rede Regional
de Formações Pós-Secundárias não superiores.

• A despesa em I&D no distrito de Leiria é a terceira mais
baixa em Portugal;
• Permanecem carências em actividades de I&D e em
Centros Tecnológicos;
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OPORTUNIDADES
• Maior aposta no turismo, nos produtos Sol/Mar;
Saúde/Termalismo/Bem-estar, para além dos fluxos de
visitantes já existentes;
• Possibilidades de expansão dos sistemas florestal,
frutícola e hortícola;
• Atrair investimentos industriais estruturantes.

AMEAÇAS
• A agricultura tem vindo a perder importância no produto
e emprego regional, dominando cada vez mais a
pluriactividade;
• Deslocalização de actividades industriais para outras
regiões por falta de disponibilidade de solo industrial, e
em resposta a novos contextos de competitividade.

• Contexto propício à melhoria da qualificação dos
recursos humanos;
• Aproveitamento do potencial em recursos humanos em
particular a nível superior;
• Complementaridades na oferta de emprego no eixo
Leiria/Marinha Grande, bem como nos concelhos do
Pinhal Litoral.

• Oferta de formação e ensino qualificado por parte do
ensino superior privado em recessão;

• Grande
conectividade
e
posicionamento
geoestratégico;
• Implementação de uma rede ferroviária nacional de Alta
Velocidade, com uma estação de serviço em Leiria;
• Caso avance a construção do Aeroporto da Ota, o papel
da região enquanto plataforma logística será reforçado;
• A atractividade regional aumentará com a conclusão dos
principais eixos viários.

• Dispersão do povoamento, levanta problemas de
exiquibilidade de várias infra-estruturas;
• Dependência face ao transporte rodoviário é cada vez
maior, criando problemas ao nível do ordenamento do
território.

• Desenvolvimento de uma rede de inovação e
modernização através da articulação com o tecido
empresarial,
• Dinamismo empresarial;
• Existência de apoios favoráveis ao desenvolvimento da
I&D.
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I.2. Desenvolvimento Social
Equipamentos Sociais
A dotação territorial da rede de equipamentos de apoio à população revelava, em 2003, um bom grau de cobertura, para a
maioria das valências, com redes geograficamente dispersas, níveis diferenciados de equipamentos, estruturados em função
das respectivas hierarquias urbanas concelhias e regional.
Todavia, o diagnóstico realizado aquando do Plano Estratégico da Alta Estremadura (PEAE), porquanto tenha realçado
pontos fortes e algumas oportunidades de expansão, consolidação e qualificação das diversas redes de equipamentos,
revelou igualmente insuficiências que o Programa de Intervenção então gizado se propunha suprimir.
Recuperam-se aqui alguns projectos estruturantes, ainda não implementados, no domínio dos equipamentos sociais, que
eram propostos no PEAE (2003), de acordo com diversos domínios: Ensino, Formação e Investigação (Escola Superior de
Desporto, M. Grande; Escola Profissional de Porto de Mós); Saúde e Acção Social (Novo Hospital Distrital – Nível I de
Pombal; Centro Termal e de Saúde das Brancas, Batalha); Desporto e Cultura (Pavilhão Multiusos Inter-municipal;
Consolidação do Complexo Desportivo Municipal, M. Grande; Museu do Pinhal e da Resina, Pombal).

Ensino e Formação
Figura 14 – Esquema Síntese da Rede de Estabelecimentos de
Ensino e Formação Profissional

Ensino Superior
O Sistema de Ensino Superior na Região cinge-se a
apenas 3 Instituições, um Estabelecimento de ensino
público (Instituto Politécnico de Leiria – IPL) e dois
privados (ISLA e ISDOM).
O IPL tem três das suas cinco escolas superiores
localizadas na área em estudo: Escola Superior de
Educação; Escola Superior de Saúde e Escola
Superior de Tecnologia e Gestão, que disponibilizam
um conjunto de 25 Licenciaturas nestas três grandes
áreas temáticas (ano lectivo 2007/2008).
Uma análise comparativa das Taxas de Ocupação de
vagas nos anos lectivos 2005/2006 e 2006/2007
denunciam um aumento da procura (acréscimo de
78,4% para 82,4%). O IPL, em termos absolutos,
possui o 5º lugar hierárquico ao nível nacional, com
maior oferta de vagas no presente ano lectivo (1.845
vagas, que correspondem a cerca de 8% do total do
Ensino Superior Público Politécnico). No ano lectivo
2006/2007, estavam inscritos nas Escolas do IPL
9441 alunos.

Fonte: DSEI-OCES (2004)

O Ensino Superior Privado faz-se representar pelo
Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA),
em Leiria, e o Instituto Superior Dom Dinis (ISDOM),
na Marinha Grande, este último faz parte do Grupo
Lusófona e resultou da fusão dos Institutos
Superiores de Humanidades e Tecnologias e de
Matemática e Gestão, da Marinha Grande. O
Instituto Superior de Línguas e Administração de
Leiria disponibiliza um total de 7 licenciaturas (uma
outra à espera de aprovação). O ISDOM, por seu
turno, oferece 5 cursos na área das Tecnologias de
Produção, Artes, Contabilidade, Administração e
Gestão.
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No seu todo, a rede de ensino superior centra-se nas cidades de Leiria e Marinha Grande, possuindo uma forte dinâmica e
uma oferta de cursos diversificada e com uma ligação estreita ao tecido económico regional.
No panorama regional destaca-se o Instituto Politécnico de Leira como um dos principais impulsionadores no
desenvolvimento de sinergias com os empresários regionais.

Ensino Pós-Secundário Não Superior

Figura 15 – N.º de alunos inscritos em estabelecimentos de
ensino superior na região, em cursos de especialização
tecnológica (CET), no ano lectivo de 2005-2006
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Em termos genéricos, os estabelecimentos da rede
de ensino superior procuram estabelecer uma
ligação estreita com a malha empresarial da região,
através da realização de: 1) estágios e aulas práticas
em ambiente empresarial; 2) de actividades de
Investigação e Desenvolvimento; 3) de formação
para as empresas. Numa tentativa de dar resposta
às necessidades de formação de quadros
intermédios qualificados, no ano lectivo 2005/2006,
foi iniciada a implementação pelo IPL (FOR.CET) de
uma Rede Regional de Formações Pós-Secundárias
não superiores, de nível IV, uma das principais
insuficiências detectadas no sistema de ensino da
região. A criação de sinergias entre entidades
regionais relevantes possibilita a determinação de
áreas de formação, critérios de funcionamento e
criação dos núcleos a nível concelhio.

Fonte: OCES-MCTES

Actualmente, esta rede compreende cursos de especialização tecnológica (CET) promovidos directamente pelo IPL e cursos
promovidos ao abrigo de protocolos, em Leiria e Marinha Grande. Também o ISLA-Leiria proporciona 6 Cursos enquadrados
nesta tipologia.
Formação Profissional
No território em estudo existem três Centros de Formação Profissional da responsabilidade do Instituto de Emprego e
Formação Profissional. Em Leiria localiza-se o Centro de Formação Profissional de Gestão Participada de Leiria. Na Marinha
Grande localizam-se os Centros Protocolares ligados à Indústria Metalúrgica e Metalomecânica e ao sector da Cristalaria
(CENFIM, CRISFORM).

A dotação de Escolas Profissionais é bastante satisfatória, encontrando-se distribuída equitativamente pelo território: duas
escolas no concelho de Leiria, uma escola em cada um dos restantes concelhos: Pombal, Batalha, Marinha Grande. Apenas
Porto de Mós não possui nenhuma Escola Profissional regulamentada e reconhecida pelo Ministério da Educação. No seu
todo, estas escolas oferecem 26 cursos profissionais. Esta tipologia de ensino tem respondido às necessidades e carências
locais e regionais do mercado de trabalho.
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Figura 16 – Alunos em estabelecimentos de ensino Pré-escolar,
Básico e Secundário, públicos e privados, no ano lectivo
2005/2006, na região (%)
Escola Profissional; 2,50

Escola pré-escolar e
itinerante/Centro de Animação
Infantil e Comunitário; 0,02
Jardim-de-Infância; 14,78

Multi-nível; 17,42

Escola Secundária; 6,09

EB do 1º Ciclo; 23,00

Escola Secundária c/ 3º Ciclo do
EB; 14,17

EB do 1º Ciclo c/ Jardim-deInfância; 1,69
EB do 1º Ciclo e 2º Ciclo; 1,11
EB do 2º e 3º Ciclo c/ E.
Secundário; 3,58

EB Integrada; 2,81
EB do 2º e 3º Ciclo; 11,18

EB do 2º Ciclo; 1,66

Fonte: http://www.giase.min-edu.pt

Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário
A população escolar na região, aqui entendida como
os alunos frequentadores dos estabelecimentos de
educação Pré-escolar da responsabilidade do
Ministério da Educação, os estabelecimentos de
Ensino Básico e Ensino Secundário, privados e
públicos englobava, no ano lectivo 2005-2006,
45.566 alunos num total de 504 estabelecimentos,
dos quais 52,4% dizem respeito a estabelecimentos
do 1º Ciclo do Ensino Básico.
A distribuição destes equipamentos encontra-se
perfeitamente articulada com a hierarquia da rede
urbana, sendo que os estabelecimentos de ensino
pré-escolar e básico assumem maior importância ao
nível local, estando disseminadas por todo o
território, enquanto os restantes níveis de ensino, de
nível hierárquico superior, ocupam posições de maior
centralidade.

Maioritariamente composta por estabelecimentos de ensino público, a importância dos estabelecimentos de ensino privados
na rede regional de estabelecimentos de ensino é maior nos concelhos de Leiria e Marinha Grande, e faz-se sentir
principalmente ao nível do ensino pré-escolar.
Quanto às Escolas secundárias elementares existem apenas nas sedes de concelho de Leiria, Pombal e Marinha Grande,
mas o ensino secundário integrado com outros níveis de ensino encontra-se disperso pelos aglomerados mais populosos:
Maceira, Marrazes, Meirinhas, Amor, Monte Redondo, Vieira de Leiria, Redinha, Louriçal, Guia, Mira de Aire, Juncal.
Figura 17 – Ponto de Situação das “Cartas Educativas” no Pinhal Litoral

No território do Pinhal Litoral, à semelhança
dos restantes territórios educativos nacionais,
está actualmente em curso o reordenamento
da rede educativa. Encontram-se já
homologadas as Cartas Educativas de todos
os concelhos, à excepção da Marinha
Grande, ainda em processo de avaliação. As
Cartas Educativas permitem aos municípios
usufruir de um novo instrumento de
planeamento
e
ordenamento
dos
equipamentos educativos, sendo possível
aferir das necessidades de formação e
optimizar toda a rede, tendo em conta as
variáveis sócio demográficas dos municípios
e as perspectivas de desenvolvimento em
curso.
Os equipamentos de ensino existentes
servem satisfatoriamente a população
discente em todos os diferentes níveis de
ensino e formação: superior, quadros
médios, e escolaridade obrigatória.
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Saúde e Acção Social
Saúde
A rede regional de saúde não sofreu alterações significativas nos últimos anos. O Sistema Nacional de Saúde faz-se
representar no Pinhal Litoral pela Administração Regional de Saúde do Centro (Sub-região de Leiria) Os cuidados de saúde
primários estão a cargo de 7 Centros de Saúde e 66 Extensões, enquanto os cuidados de saúde diferenciados estão a cargo
de 3 Hospitais. A região encontra-se sobre a área de influência de um Hospital Central (Centro Hospitalar de Coimbra), um
Hospital Distrital (Hospital de Santo André - Leiria) e do Hospital de Nível 1 de Pombal. Para além destes existem dois
hospitais particulares, em Leiria e Marinha Grande.
O Hospital com um papel mais preponderante em toda esta área, devido em muito à sua centralidade geográfica é o Hospital
de Santo André, em Leiria. No âmbito do processo de requalificação das urgências, o Hospital de Santo André surge como
SUMC – Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, na rede proposta. Contudo, segundo deliberação da Câmara Municipal,
enviada para o Ministro da Saúde, as urgências hospitalares deverão ser classificadas como SUP – Serviço de Urgência
Polivalente, reunindo todas as condições de base para tal, tais como, a área de influência; o grande leque de tipologias de
urgência atendidas, o que demonstra a sua grande polivalência; aumento do número de doentes atendidos em urgência, que
aumentará previsivelmente com o fecho previsto dos SAP dos centros de saúde de área de influência, a população flutuante,
sazonal, das estâncias termais e balneares; o volume de tráfego dos eixos viários regionais (A1, A8, A17, IC2 e IC8, entre
outras) que compreendem um elevado risco de sinistralidade, do mesmo modo que a actividade industrial da região encerra
elevados riscos de acidentes de trabalho.
Quadro 4 – Movimento hospitalar, 2002

Lotação
internamento
Consultas
externas
Cirurgias bloco
operatório
Urgências

Hospital
Leiria
(N.º)
422

Var.
2002/2000
(%)
4

Hospital
Pombal
(N.º)
59

Var.
2002/2000
(%)
0

101.995

13

14.910

29

7.962

18

2.000

49

142.615

2

49.000

35

Fonte: ARS-Centro.

Figura 18 – Esquema síntese da rede de equipamentos
de saúde do Pinhal Litoral

O modelo existente, ao nível dos cuidados de saúde
primários, corresponde a um Centro de Saúde por concelho
e respectivas extensões. Leiria foge a essa regra, com dois
centros de saúde, o que se justifica pelo volume de
população servida (perto de 400 mil consultas, em 2005).
Leiria apresenta a mais elevada percentagem de utentes
sem médico de família, o que revela enormes carências ao
nível dos recursos humanos (médicos).
Figura 19 – Distribuição dos principais equipamentos de
acção social no Pinhal Litoral

Fonte: Câmaras Municipais do Pinhal Litoral
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Total efectivos

Variação
2004/2005

Total Médicos

Consultas
2005

0,0

N.º
48.609

%
-2,1

N.º
11

N.º
34

14

8,9

215.916

-1,2

34

120

17

8,5

180.068

4,3

37

128

4
17
11
66

4,1
0,0
0,0

142.235
214.355
119.724
920.907

0,1
0,0
0,2

24
39
18
163

86
124
63
555

Extensões
Centros de Saúde
Batalha
Leiria – Gorjão
Henriques
Leiria – Arnaldo
Sampaio
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós
Total

Utentes sem
Médico de
Família

Quadro 5 – Alguns indicadores do sistema regional de
saúde da região

Nº

3

%

Acção Social
O diagnóstico da rede de equipamentos sociais é realizado
sistematicamente pelo Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social, em estreita colaboração com os
Centros Distritais de Segurança Social, desde 2000. Na área
abrangida pelo Centro Distrital de Leiria, segundo dados
estatísticos do MTSS, destacam-se pela sua elevada
dimensão, os equipamentos com valências dirigidas a duas
populações-alvo: “Crianças e jovens” e “Idosos”.
Uma leitura do mapa de distribuição dos equipamentos
seleccionados detecta desde logo grandes lacunas na
cobertura do território. Equipamentos de nível local, como as
Creches, Centros de Dia e Lares de Idosos não se estendem
a todas as freguesias, embora muitas das vezes esta
situação esteja relacionada com o facto de algumas não
atingirem limiares mínimos de população que justifiquem a
implantação destes equipamentos.

Fonte: Ministério da Saúde – ARS – Sub-Região de Saúde de
Leiria.

A rede de lares de idosos está implantada em todas as sedes de concelho e em algumas sedes de freguesia. No futuro,
deverá apostar-se em modelos alternativos, como sejam o apoio domiciliário, permitindo uma maior autonomia do idoso.
Da análise das diversas tipologias de equipamentos, sobressai a necessidade de reforçar a dotação nas grandes áreas
urbanas e sub-urbanas.

Quadro 6 – Grau de cobertura das valências Creche, Centro de
Dia e Lar de Idosos

Creche
Centro de Dia
Lar de Idosos

N.º total de
valências
39
26
42

Freguesias com valência /
Total de freguesias (N.º)
0,59
0,39
0,64

Fonte: DGEEP-MTSS

Desporto e Cultura

Por outro lado, uma larga franja das freguesias
analisadas não possui as 3 valências seleccionadas. O
rácio patente no quadro seguinte revela carências e
assimetrias na cobertura territorial, principalmente no
que concerne à oferta de Centros de Dia e Creches.
Parece evidente e consensual, que uma cobertura
mais eficiente do território terá que resultar da
conjugação de esforços entre Administração Central,
autarquias e iniciativa privada local, principalmente das
Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Desporto
Os montantes financeiros disponibilizados pelo último Quadro Comunitário de Apoio possibilitaram grandes investimentos no
que concerne a equipamentos desportivos. Por todo o país, as autarquias candidataram projectos neste domínio, contribuindo
para a generalização do acesso da população, principalmente estudantil, a equipamentos, como os pequenos campos de
jogos, polivalentes e polidesportivos, e para o fomento da actividade desportiva. A proliferação destes equipamentos decalca
por vezes a rede de estabelecimentos de ensino.
A criação de complementaridades e sinergias no que concerne à rede de equipamentos desportivos é essencial, contribuindo
para uma imbricação regional da malha de equipamentos. No seu todo, o Parque desportivo regional alberga todas as
tipologias de equipamentos necessárias para a realização de eventos desportivos de nível superior, destacando-se as
cidades de Leiria e Marinha Grande como as melhor dotadas em equipamentos de importância regional.
O principal estádio regional localiza-se na cidade de Leiria e tem uma capacidade de cerca de 25 mil lugares, tendo sido
projectado para receber competições desportivas de nível internacional. O Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa,
construído com o intuito principal de albergar alguns jogos do Campeonato Europeu de 2004, em Leiria, destaca-se como o
investimento desportivo financeiramente mais volumoso, realizado na região, albergando também um Centro Nacional de
Lançamentos.
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No que diz respeito à prática de atletismo, existem 2 pistas de 400 m, sintéticas, ao ar livre: duas homologadas pela
Federação Portuguesa de Atletismo (Leiria e Marinha Grande) para 8 corredores. A generalidade dos municípios tem piscinas
municipais cobertas, para além dos pavilhões gimno-desportivos, campos de ténis, entre outras infra-estruturas de
importância concelhia.
Pombal investiu recentemente numa Zona Desportiva. Deste Complexo Desportivo fazem parte Piscinas Cobertas, um
Parque Radical, o Pavilhão Gimnodesportivo Prof. Manuel Eduardo Gomes, o Pavilhão das Actividades Económicas e
Desportivas, o Pavilhão da Caldeira e dois Campos municipais de Mini-golfe, um deles para “felt Golf”.
Cultura
A proliferação de equipamentos culturais não é tão evidente como a de equipamentos desportivos, estando normalmente
restrita às sedes de concelho e aos principais aglomerados, onde há maior procura.
Existem equipamentos perfeitamente generalizados, como as Bibliotecas públicas e os cine-teatros e, mais recentemente, os
centros culturais. Destaque para: o recém-renovado Teatro José Lúcio da Silva, sala polivalente com 730 lugares, a maior do
distrito, que abriu recentemente, aumentando a capacidade de acolhimento regional para espectáculos de teatro, música e
dança; o Centro Cultural de Pombal, no edifício do Celeiro do Marquês de Pombal, também pelo seu elevado valor
patrimonial, e cujo rés-do-chão é ocupado pelo Museu de Arte Popular Portuguesa; o Mercado de Sant’Ana, principal Centro
de Cultura Municipal de Leiria. Pelo conjunto formado, destacam-se também, a Biblioteca e Arquivos Municipais da Marinha
Grande, lado a lado com o Museu do Vidro, junto à praça Stephens.
A oferta museológica é extensa, embora tenham aderido à Rede portuguesa de Museus apenas dois: Museu Escolar de
Marrazes e Museu da Imagem em Movimento, ambos localizados no concelho de Leiria. Futuramente, a região verá
reforçada a oferta museológica: Museu do Moinho de Papel, na cidade de Leiria; Agro-museu D. Julinha, na Ortigosa; Centro
Museológico do Lagar Velho, no Vale do Lapedo; Museu da Comunidade Concelhia Batalhense.
A região está apetrechada de dois equipamentos polivalentes: a Expocentro – Centro Municipal de Exposições de Pombal,
com dois pavilhões, um deles multiusos; o Pavilhão Multiusos da Batalha.
Segurança Pública
Figura 20 – Distribuição das Forças de Segurança no Pinhal
Litoral

As forças de Segurança estão representadas na
região pelas Forças da Guarda Nacional
Republicana e pela Polícia de Segurança Pública. As
sedes dos dois Destacamentos Territoriais da
Guarda Nacional Republicana localizados na região
situam-se em Leiria e Pombal, sub-dividindo-se em 7
postos territoriais.
As 3 esquadras da Polícia de Segurança Pública da
região estão ancoradas na cidade de Leiria,
dependendo, hierarquicamente, deste Comando.
Está prevista para breve a instalação de uma
esquadra da PSP na freguesia de Marrazes.
A cidade de Leiria sobrepõe o Comando do
Destacamento Territorial, o Comando do Posto
Territorial e o Comando de Destacamento de
Trânsito,
da
GNR,
optimizando
assim
a
operacionalidade e funcionalidade desta força militar,
traduzindo-se porventura numa melhor qualidade do
serviço policial.
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Inclusão Social
Figura 21 – Intervenção do PNAI considerando os objectivos
comunitários comuns

Fonte: ISSS, IP

O mais recente relatório conjunto sobre protecção e
inclusão social na Europa (2006) apresenta Portugal
numa posição precária na maioria dos indicadores
utilizados (taxa de risco de pobreza, desigualdades
na distribuição da riqueza, esperança de vida
saudável). No mesmo relatório refere-se, contudo,
que o Plano Nacional de Acção para a Inclusão
(PNAI) “contribuiu para melhorar o nível de
sensibilização geral para as questões de exclusão
social”. Como pontos positivos das medidas tomadas
inclui-se o programa Rede Social, (RCM n.º 197/97,
de 18 de Novembro de 1997), que despoletou uma
nova geração de políticas sociais activas, assentes
no envolvimento dos actores sociais num esforço
conjunto para erradicação da pobreza e exclusão
social.
O PNAI é o instrumento primordial de combate à
exclusão social vigente, com objectivos que se
prendem com: I) a participação no emprego; II) o
acesso a recursos, direitos, bens e serviços para
todos; III) prevenção de riscos de exclusão, agindo
em prol dos mais vulneráveis; IV) a mobilização do
conjunto dos intervenientes.

Numa tentativa de dar continuidade ao Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES), 2000-2006,
intentando a recuperação do atraso de Portugal face aos restantes países europeus, o PNAI 2005/2006, refere que a
estratégia governamental «para o sistema de protecção social e combate à pobreza, pretende combater a exclusão e
promover o desenvolvimento», este último entendido como crescimento económico, coesão social e mais e melhor emprego.
Na generalidade, as preocupações de integração e coesão social, numa perspectiva de igualdade de oportunidades, fazemse sentir a vários níveis, tantos quantas as formas de exclusão social. Sendo que a exclusão é um fenómeno que se revela
multifacetado, atingindo diferentes grupos: imigrantes e minorias étnicas socialmente desenquadrados, grupos discriminados
devido a situações de pobreza e incapacidades físicas, idosos – vítimas de isolamento e solidão, desempregados,
toxicodependentes.
As diferentes facetas de exclusão
Imigrantes e minorias étnicas
A presença de imigrantes faz-se sentir em todos os domínios da sociedade: emprego, segurança social, educação e saúde.
Apesar disso, é difícil quantificar os estrangeiros residentes em Portugal uma vez que grande parte são indocumentados
(mesmo no grupo dos imigrantes documentados há que distinguir aqueles que têm apenas autorização de permanência dos
que têm autorização de residência).
Leiria, à semelhança de outras capitais de distrito, foi alvo de diversos pedidos de autorização de permanência e de
residência. No período 2001-2004, segundo informação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), foram feitos 12.765
pedidos no distrito (2,8% do total de pedidos do país).
Dados provisórios da mesma fonte, relativos ao ano de 2005, referem 4.108 residentes estrangeiros no distrito de Leiria.
Contudo, estima-se que possam existir cerca de 20.000 imigrantes documentados nesta Zona de Intervenção do SEF e cerca
de 40.000 indocumentados, valores que se situam muito acima das estatísticas oficiais.
O Centro Local de Apoio ao Imigrante (CLAI), em Leiria, tem como instituição anfitriã a Associação AMIGRANTE e possui
uma abrangência territorial que engloba o distrito de Leiria e alguns concelhos do distrito de Santarém. A parceria entre o Alto
Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) e a Associação AMIGRANTE proporciona um atendimento e
acompanhamento mais eficaz, sendo que as actividades mais relevantes dizem respeito à satisfação de necessidades de
curto-prazo, abarcando questões processuais de legalização, apoio jurídico e social, o ensino e cultura portuguesa, apoio
moral e religioso. Desde a abertura do CLAI (em Abril de 2003) os técnicos, maioritariamente voluntários, realizaram mais de
5.500 atendimentos (2.235 dos quais em 2005).
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O CLAI (Centro Local de Apoio ao Imigrante) passou recentemente a CLAII de 2ª Geração (Centro Local de Apoio à
Integração de Imigrantes), com um papel que se pretende mais pró-activo e mais intervencionista à escala local.
Tendo como referência a tipologia de utentes do CLAI, os imigrantes da área de intervenção são predominantemente
brasileiros (mais de 50%), secundarizados pelos imigrantes provenientes dos “países de leste” (Ucrânia, Moldávia, Roménia,
Uzbequistão, Rússia). Segundo informação disponibilizada pelo CLAI, nos últimos anos, observa-se um aumento da afluência
de brasileiros, enquanto o afluxo de imigrantes de leste diminui, neste caso mantendo-se sobretudo as deslocações
relacionadas com o reagrupamento familiar. Os últimos distinguem-se dos primeiros principalmente pelo mais elevado nível
de qualificação. No que se refere aos imigrantes africanos, menos numerosos na área de intervenção, têm uma rede de
apoio, mais sólida e enraizada, não recorrendo ao Centro com tanta frequência.
Situações de pobreza
Um inquérito conduzido pela Comissão Diocesana Justiça e Paz, divulgado em Junho de 2006, concluiu que na Diocese
Leiria-Fátima (Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós e Ourém, bem como parte dos concelhos de Pombal e
Alcobaça)) cerca de 1.300 famílias se encontram em situação de pobreza.
A maioria das situações de pobreza foi detectada nos concelhos de Marinha Grande e Leiria, concretamente nas paróquias
de Marinha Grande, Marrazes e Vieira de Leiria. Segundo o estudo, estes casos de pobreza estão directamente relacionados
com comportamentos auto-destrutivos, como o alcoolismo, a toxicodependência e a prostituição, com rupturas ou
enfraquecimento dos laços familiares e sociais, questões do foro mental e problemas de inserção de minorias étnicas.
Outra perspectiva do fenómeno da pobreza na região poderá ser dada através da análise da informação estatística
proveniente da instituição Banco Alimentar contra a Fome, que viu duplicar o número de toneladas de alimentos distribuídos,
entre os anos de 2003 e 2004, bem como as instituições apoiadas.

Quadro 7 – Evolução do número de alimentos recolhidos,
instituições apoiadas e pessoas assistidas, Banco Alimentar LeiriaFátima
2003

2004

2005

Tonelagem recolhida e distribuída

Ano

37

76

101

Instituições Apoiadas

14

36

34

1.270

4.185

4.005

Pessoas Assistidas

Fonte: Banco Alimentar Contra a Fome

Grandes números do Rendimento Social de
Inserção – CDSS de Leiria (Janeiro a Junho 2006)
1.054 Requerimentos entrados;
1.380 Requerimentos diferidos;
1.477 Famílias com requerimento de RSI
diferido e não cessado;
1.306 Famílias com processamento de RSI;
3.577 Beneficiários com processamento de RSI.

Figura 22 – População com mais de 15 anos segundo o principal
meio de vida, em 2001 (%)
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Outra Situação

A pobreza está intimamente ligada ao
funcionamento do mercado de emprego e às
próprias migrações/deslocações de recursos
humanos em busca de trabalho.
As situações de desemprego colmatadas com a
atribuição de subsídios, ou as de emprego
precário, em que os trabalhadores auferem
baixos vencimentos dão azo a privações.
Usualmente,
baixas
qualificações
são
indicativas de precariedade de emprego e
baixas remunerações. Em 2001, as taxas de
desemprego
na
área
de
intervenção
apresentavam-se bastante inferiores à taxa de
desemprego global do Continente (5,8%),
sendo que a população a auferir de subsídio de
desemprego representava apenas 1,2%.

Fonte: INE
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Quadro 8 – Valor médio anual das pensões, em Euros
Portugal
Batalha
Leiria
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós

Total Invalidez Velhice Sobrevivência
3.563
3.654
4.124
2.103
2.986
3.311
3.367
1.774
3.359
3.661
3.811
1.997
4.093
4.649
4.617
2.272
2.803
3.175
3.126
1.774
3.158
3.448
3.552
1.869

Fonte: INE

O envelhecimento populacional é sinónimo de
aumento do número de pensionistas e
reformados, que auferem baixas reformas. A
população
em
situação
de
reforma
representava cerca de 25% da população total,
em 2001, auferindo rendimentos cuja média
anual oscilava entre os 2.803 Euros (Pombal) e
os 4.093 Euros (Marinha Grande).

Para alguns idosos começou a ser implementado, em 2006 o Complemento Solidário para Idosos, uma prestação
extraordinária de combate à pobreza dos reformados com rendimento inferior a 300 Euros.
Para além das questões directamente relacionadas como os vencimentos, existem outras vulnerabilidades que colocam
determinados segmentos da população em posição de desvantagem no acesso à educação e ao emprego, e por
consequência a melhores rendimentos, como aquelas suscitadas pela própria condição física da população.
Os grupos mais vulneráveis, como a população deficiente, desempregados de longa duração, minorias étnicas,
toxicodependentes, são vítimas fáceis da exclusão sócio-profissional, uma vez que, simultaneamente, têm dificuldades em
aceder à educação e ao emprego. Por outro lado, torna-se imprescindível impulsionar a generalização do acesso à Internet
nas actividades educativas e aos cidadãos com necessidades especiais, de modo a diminuir as taxas de insucesso escolar e
a designada info-exclusão.
Envelhecimento
Figura 23 – Pirâmide Etária dos concelhos do Pinhal
Litoral, 1991/2001

O envelhecimento da população é uma realidade
incontornável na área de intervenção. O avolumar do
quantitativo populacional no topo da pirâmide etária do
Pinhal Litoral exige medidas de combate ao provável
isolamento e exclusão social a que poderão estar sujeitos
os grupos etários mais elevados.
Uma rede de equipamentos de apoio social organizada
(principalmente no que diz respeito aos Centros de Dia e
Centros de Convívio) é essencial para a promoção da
autonomia e diminuição das situações de dependência dos
idosos.
A existência de um instrumento como a Carta de
Equipamentos Sociais do Pinhal Litoral, actualmente em
elaboração, com informação devidamente geo-referenciada
de toda a rede de equipamentos e serviços, que trace um
panorama da oferta de modo a poder adequar a rede
existente às mutações do contexto social em toda a região
revela-se uma mais-valia para os decisores políticos.
Actualmente existem Cartas de Equipamentos Sociais
concelhias em Batalha, Marinha Grande e Pombal.

Quadro 9 – Oferta de equipamentos para Idosos na área
de Intervenção (n.º)

Valências
Capacidade total
Utentes

Serviço de
Apoio
Domiciliári
o
48
2.043
1.742

Centro de
Convívio

Centro de
Dia

Lar
para
Idosos

13
345
211

26
690
496

42
1.374
1.377

Fonte: Carta Social, MTSS-DGEEP.

Total
129
4452
3826

O Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos
Sociais (Programa Pares) pode constituir uma importante
fonte de financiamento para a construção de novos
equipamentos nos domínios mais carenciados. É no entanto
de referir que as actuais taxas médias de comparticipação
rondam apenas os 30%, o que tem dificultado o
surgimento/concretização de diversos projectos.
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Quadro 10 – Lugares a criar até 2009, nas redes solidária
e privada, pelo Programa Pares
N.º de Lugares

Áreas

Rede Solidária

Infância e Juventude

Rede Pública

25.400

Pessoas com Deficiência

5.750

1.180

-

Idosos

12.920

450

Total

39.500

6.200

Fonte: Programa Pares

Tendo como população-alvo os idosos, os principais
objectivos do Programa passam por conseguir a
permanência destes em suas casas, com maior autonomia e
qualidade de vida, aumentando o número de lugares em
centros de dia e reforçando significativamente os serviços
de apoio domiciliário, permitindo melhorar a resposta ao
envelhecimento e a situações de dependência dos idosos.
Deve realçar-se que a maior participação dos privados na
comummente designada economia social, o terceiro sector,
– recentemente incentivada com a criação do Programa de
Apoio ao Investimento em Equipamentos Sociais 6 (PAIES)
(Portaria n.º 869/2006, de 29 de Agosto) – permitirá com
maior celeridade colmatar as carências existentes.

Violência doméstica
Quadro 11 – Ocorrências registadas na GNR e PSP de
Leiria
2002
2003
2004
Julho 2005
Total

Homens
67
62
58
26
213

GNR
Mulheres
571
409
379
204
1.563

Total
638
471
437
230
1.776

PSP
Total
338
360
307
203
1.208

No seio familiar podem coexistir diferentes situações de
violência, cujas vítimas são crianças e/ou adultos, e que
ameaçam a sua qualidade de vida. As relações familiares
podem converter-se, por vezes, em relações de maus-tratos
que poderão ter origem em questões de género,
dependência (drogas, álcool), desemprego.

O II Plano Nacional contra a Violência Doméstica (2003-2006) contém as principais linhas de orientação e combate ao
problema já reconhecido como crime público e como questão de direitos humanos. A implantação deste Plano tem
implicações fundamentalmente nos domínios da segurança pública e da saúde, sendo a violência doméstica considerada
uma área prioritária no mais recente Plano de Acção para a Saúde.
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) contabilizou, no 1º trimestre de 2006, 3.537 crimes praticados contra os
utentes dos diferentes Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV) do território nacional. Os crimes de violência doméstica
representam 88% do total, neste domínio, 33,2% dizem respeito a maus-tratos psíquicos e 31,7% a maus-tratos físicos. As
autoridades policiais (GNR, PSP), também com um papel importante no encaminhamento das vítimas para outras instituições.
Informações alusivas ao ano de 2004 referem que nos GAV de Coimbra, Lisboa, Porto e Portimão foram atendidas 146
pessoas residentes no distrito de Leiria.
Para além de um gabinete de apoio para atendimento e recepção de queixas, a GNR, em Leiria, criou um núcleo de apoio às
vítimas de violência doméstica designado “Mulher Menor”, no âmbito do projecto INOVAR. No primeiro trimestre do ano de
2005, segundo os responsáveis pelo núcleo, Pombal foi um dos concelhos onde foram participados mais casos de violência
doméstica (34 queixas, num total de 84 situações participadas à GNR). No mesmo período, a PSP, responsável pelas
queixas em áreas urbanas, registou 53 participações (26 delas na cidade de Leiria). Entre 2002 e Julho de 2005 foram
apresentadas na GNR e PSP de Leiria cerca de 3 mil queixas referentes a violência doméstica. Muitas mulheres vítimas de
maus-tratos são encaminhadas para a Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, na Redinha/Pombal. Esta
unidade residencial destinada ao acolhimento temporário, com capacidade para 12 mulheres vítimas de violência, a primeira
a ser criada no país, pretende promover aptidões pessoais, sociais, e profissionais das utentes de modo à sua integração
plena na sociedade.
Actualmente, o Programa para a Inclusão e Desenvolvimento (PROGRIDE), da responsabilidade do Ministério da Segurança
Social e do Trabalho, está a ser implementado no distrito pelo CDSS de Leiria, e apresenta como principal objectivo o
combate à pobreza. A Medida 1, que visa apoiar o desenvolvimento de projectos que combatam fenómenos graves de
exclusão, privilegiou essencialmente a zona norte do distrito, enquanto a Medida 2 que visa apoiar o desenvolvimento de
projectos direccionados para a promoção da inclusão e da melhoria das condições de vida de grupos específicos, tem sido
implementada em todo o distrito. Nesta segunda medida enquadram-se as vítimas de violência / as crianças em risco, cujo
apoio passa pela construção de casas de abrigo e centros de apoio à vida. Ao nível europeu, o Programa de Acção
Comunitário DAPHNE II, apresenta medidas preventivas para o combate à violência contra crianças, jovens e mulheres e
medidas de ajuda às vítimas e aos grupos de risco, poderá e deverá ser outra importante fonte de financiamento para apoio a
projectos neste domínio.

6

Pretende incentivar o investimento privado, apoiando as entidades gestoras ao nível dos juros, permitindo o recurso ao crédito e, consequentemente, que parte do investimento seja suportado com o
equipamento social em funcionamento. O PAIES tem como intuito principal a “correcção de assimetrias existentes ao nível da distribuição da capacidade instalada no território, promovendo uma maior equidade
no acesso às respostas sociais por parte dos cidadãos”
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Toxicodependência
Figura 24 – Evolução do número de utentes da rede
pública, no distrito de Leiria
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Fonte: Relatório Anual 2004 – A situação do país em matéria de
drogas e toxicodependências.

Unidade Assistencial da Marinha Grande;
Comunidade Terapêutica em Leiria (1);
Equipa de Rua em Leiria;
Centro de Dissuasão de Leiria.

No âmbito do Plano de Acção de Luta contra a Droga e Toxicodependências – Horizonte 2004, 4 dos 5 municípios da área de
intervenção firmaram Planos Municipais de Prevenção Primária das Toxicodependências (Leiria, desde 2001, Marinha
Grande e Pombal, desde 2002, Porto de Mós, desde 2003).
Constituem objectivos destes Planos: responder a especificidades locais; valorizar recursos do concelho; garantir a qualidade
técnica dos projectos; uniformizar procedimentos técnicos; racionalizar apoios financeiros.
Estes Planos têm o intuito de concertar esforços entre o Instituto da Droga e da Toxicodependência, as Câmaras Municipais e
a Sociedade Civil, visando, designadamente, promover o desenvolvimento conjunto de uma política activa de intervenção em
áreas prioritárias, tais como: meio escolar, meio familiar, jovens em situações de abandono escolar, espaços recreativos, de
lazer e desportivos.
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Requalificação Urbana
Figura 25 – Incidência do investimento do QCA III no
domínio “Qualificação Urbana” (componente FEDER) na
Rede Urbana do Pinhal Litoral (> 500 habitantes)

O Território do Pinhal Litoral, porquanto integrado numa faixa
litoral
continental
densamente
povoada,
evidencia
assinaláveis contrastes internos, entre uma área de maior
concentração populacional – correspondente aos eixos de
ligação entre os núcleos urbanos de Marinha Grande —
Leiria — Pombal— Leiria— Batalha— Porto de Mós — e o
restante território, a N-NE (contrafortes da Serra de Sicó) e a
Sul (Serra de Aire).
A rede urbana replica em larga medida esta concentração
demográfica, multiplicando-se os lugares na área envolvente
aos eixos atrás referidos e aí se afirmando os aglomerados
mais relevantes do sistema urbano sub-regional (Figura 25).
Detenhamo-nos sobre os núcleos mais importantes dessa
hierarquia urbana, considerando para o efeito os lugares com
mais de 500 habitantes em 2001, que, numa larga maioria, se
dispõem na área de influência dos eixos vertebradores do
sistema urbano sub-regional.
Investimento qualificante de matiz diversificada nos centros
urbanos estruturantes (grandes aglomerados e sedes de
concelho). As intervenções qualificadoras nos centros
urbanos do Pinhal Litoral podem subdividir-se em dois
grandes grupos: os investimentos efectuados em
equipamentos; e os investimentos realizados em Infraestruturas. Destaca-se, claramente, pelo maior volume de
investimento, o concelho de Leiria, como aquele onde
incidiram maiores e mais variados investimentos, quer em
equipamentos quer em infra-estruturas.

Fonte: DGDR

Quadro 12 – Investimento apoiado pelo QCA III, no
domínio Qualificação Urbana
Concelho
Batalha
Leiria
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós
Sub-Total
Pinhal Litoral
Total

Fonte: DGDR

Investimento (euros)
2.997.042,13
74.682.340,04
10.154.528,21
9.973.669,44
3.730.428,38
101.538.008,20
5.642.618,29
107.180.626,49

Aproximadamente 15% do investimento realizado na área de
intervenção, diz respeito a um único equipamento, de cariz
desportivo, concretamente à remodelação e ampliação do
Estádio Municipal de Leiria “Dr. Magalhães Pessoa”
(incluindo pista de atletismo e um Centro Nacional de
Lançamentos).
Foi dada prioridade a investimentos em equipamentos e infraestruturas locais, nomeadamente estradas regionais/locais e
construção e remodelação de equipamentos como as
piscinas municipais (Pombal, Porto de Mós e Leiria), ou a
transformação do ex-Mercado de Santana, em Leiria, num
Centro Cultural.
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Figura 26 – Incidência do investimento do QCA III,
sistema de incentivos URBCOM, segundo o ano de
homologação dos projectos

Os investimentos apoiados pela medida Acções Especificas
de Valorização Territorial (P. O. Centro) incidiram nos
domínios de reabilitação urbana e ordenamento e
requalificação.
Surgem depois, ainda com um peso importante, os
investimentos no domínio do Ambiente e Recursos Naturais,
nomeadamente em infra-estruturas de abastecimento de
água (captação, distribuição e tratamento de água potável,
tratamento de águas residuais).
O domínio “Acessibilidades e transportes” reporta-se a dois
projectos no concelho de Leiria: acessibilidades à cidade,
conclusão da Circular Sul da Cidade; requalificação do
espaço público da Vila de Termas de Monte Real. A
construção da variante à EN356, na Batalha, é outro
investimento importante que foi possível concretizar.
A intervenção POLIS de Leiria ocupa um lugar de destaque
(7% do total do investimento realizado na área de
intervenção).

FONTE: PRIME/Min. Economia

Quadro 13 – Projectos URBCOM
Região
Centro
Batalha
Leiria
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós
Total

Nº
544
1
37
6
27
2
617

(mil euros)
Projectos Apoiados
Investimento
Incentivo
58.416
29.852
33
23
4.580
2.581
1.884
957
1.848
970
60
45
66.821
34.428

Os projectos URBCOM assumem diferentes tipologias de
intervenção: a modernização física dos estabelecimentos; a
melhoria do nível de qualidade dos produtos e serviços
prestados; o reforço da oferta comercial, através do incentivo
ao desenvolvimento de ramos de comércio especializado.
O aparelho comercial do Pinhal Litoral é constituído por
largas dezenas de estabelecimentos comerciais distribuídos
pelos vários ramos do comércio.

Fonte: PRIME/Min. Economia

O urbanismo comercial foi apresentado no contexto do Programa Operacional da Economia (POE), como um instrumento de
promoção do desenvolvimento “das cidades e outros espaços urbanos de menor dimensão, em simultâneo com uma
organização territorial mais equilibrada, activando e dinamizando sinergias entre o comércio e a defesa do património, sem
esquecer o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos.”
Os projectos visam a modernização das actividades empresariais do comércio e de alguns serviços, a qualificação do espaço
público envolvente e a promoção do respectivo projecto global, integrados em áreas limitadas dos centros urbanos com
características de elevada densidade comercial, centralidade, multifuncionalidade e de desenvolvimento económico,
patrimonial e social.
Recentemente foram reabertos períodos para apresentação de candidaturas ao URBCOM nos concelhos de Porto de Mós e
Batalha.

32

PLANO ESTRATÉGICO E DE ACÇÃO PARA O TERRITÓRIO DO PINHAL LITORAL – DIAGNÓSTICO

Requalificação
Urbana

Inclusão

Equipamentos
Sociais

Requalificação
Urbana

Inclusão

Equipamentos
Sociais

Quadro 14 – SWOT Desenvolvimento Social
Pontos Fortes
• A maioria dos centros urbanos possui um bom nível de
infra-estruturação e de oferta de equipamentos;
• Dinamismo no ensino: existência de três Instituições de
Ensino Superior (IPL, ISLA, ISDOM); existência de
Centros de Formação Profissional Protocolares ligados à
Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, ao sector da
cristalaria;
• Os equipamentos de ensino servem satisfatoriamente a
população discente em todos os diferentes níveis de
ensino e formação.
• O parque desportivo regional alberga todas as tipologias
de equipamentos necessárias para a realização de
eventos desportivos de nível superior; A relação
instalação desportiva/população é progressivamente mais
satisfatória;
• Dois importantes salões de exposições: o Expocentro –
Centro Municipal de Exposições de Pombal; Pavilhão
Multi-usos da Batalha.
• Progressiva melhoria nos cuidados de saúde primários e
em equipamentos de acção social;
• Existência de um hospital de nível distrital que proporciona
um bom serviço de cuidados de saúde diferenciados.

Pontos Fracos
• Carência de recursos humanos e meios complementares
de diagnóstico nos serviços de saúde;
• Resposta do sistema de ensino e de formação às
solicitações do tecido empresarial ainda insuficiente;
• Os recursos patrimoniais e os equipamentos culturais são
insuficientemente fruídos.
• Persistem lacunas na rede de equipamentos de acção
social.
• Algumas carências ao nível de equipamentos e eventos
culturais de maior projecção.

• Importante papel do Banco Alimentar contra a Fome, que
aumentou número de alimentos distribuídos e famílias
apoiadas;
• Baixa taxa de desemprego, comparativamente ao
panorama nacional;
• Maior preparação e esclarecimento das forças de
segurança e da população em geral para o fenómeno da
violência doméstica.
• Esforço continuado de recuperação urbana, sobretudo
nos principais centros históricos, favorecida pela
implementação dos sucessivos quadros comunitários de
apoio,
sendo
de
destacar
particularmente
os
investimentos surgidos com o PROSIURB, o URBCOM e
Programa POLIS (Leiria, Marinha Grande).

• Aumento do número de imigrantes a necessitar de apoio,
desconhece-se o número de imigrantes indocumentados;
• Casos de pobreza relacionados com comportamentos
auto-destrutivos;
• População em situação de reforma representava 25% da
população total, em 2001, grande parte com prestações
baixas;
• Aumento do nº de vítimas de violência doméstica;
• Atrasos na implementação dos POLIS (ou a sua não
conclusão), em virtude da falta de financiamento e atrasos
nas aprovação dos Planos de Pormenor;

Oportunidades
Ameaças
• O reordenamento da rede educativa, actualmente em • Deficiente articulação entre centros de saúde e Hospital
curso, permitirá aferir das necessidades de formação e
Distrital;
optimizar toda a rede;
• O crescente dinamismo das áreas urbanas poderá gerar
• Dinamismo das autarquias na construção de
problemas
de
sub-dimensionamento
de
alguns
equipamentos;
equipamentos.

• Novos serviços de apoio aos imigrantes, vítimas de • O surgimento de fenómenos de suburbanização e periviolência e outros grupos carenciados;
urbanização, terá repercussões negativas na qualidade de
vida da população;

• O Programa POLIS XXI abre novas oportunidades de • A emergência de centralidades periféricas (de comércio e
financiamento a projectos de requalificação urbana,
serviços) pode conduzir ao declínio dos tecidos
neste novo formato mais abrangentes, quer em termos
económicos e sociais de alguns centros históricos,
da Natureza e tipologia de intervenções, quer no número
acentuando processos de abandono que a prazo terão
de aglomerações que estima abranger até 2015;
consequências negativas na manutenção da qualidade
urbanística das centralidades tradicionais.
• Os investimentos em requalificação urbana poderão
tornar as cidades mais apelativas para o turista;
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I.3. Qualidade Ambiental
Infra-estruturas Ambientais
A preconizada convergência com a Europa não deve confinar-se exclusivamente aos indicadores económicos, devendo o país, e
este território em particular, atingir níveis de protecção ambiental e de qualidade de vida equivalentes aos dos restantes Estados
Membros e das suas Regiões mais desenvolvidas. Para tal, a aposta deve continuar a passar por qualificar as infra-estruturas
ambientais e respectiva gestão, de modo a alcançar elevados níveis de atendimento, em domínios como o abastecimento de água, o
saneamento básico e o tratamento de resíduos.
É inequívoco que o ambiente, pela transversalidade que possui (serviços prestados à população, património a preservar e valorizar e
ainda pela componente urbana), constitui um dos sectores chave do desenvolvimento do território. Nos últimos anos, em termos
globais, têm-se verificado mudanças positivas, colmatando importantes atrasos estruturais.
Durante o III Quadro Comunitário de Apoio, nomeadamente ao nível do Fundo de Coesão e do Programa Operacional da Região
Centro, o território em estudo, recebeu importantes montantes financeiros com potencial influência no desempenho ambiental, que
permitiram: i) melhorar os sistemas de saneamento básico (nomeadamente drenagem e tratamento de águas residuais e recolha e
tratamento de resíduos sólidos urbanos); ii) melhorar o desempenho ambiental das actividades económicas; iii) melhorar os domínios
da gestão sustentável e da gestão de recursos hídricos e valorização do ambiente; iv) melhorar a eficiência energética e os sistemas
de aproveitamento de fontes de energia renováveis. Foram, igualmente, apoiados projectos e estudos de monitorização, educação e
sensibilização ambiental que assumirão um papel fundamental na educação para a cidadania e para uma gestão ambiental
sustentável. Contudo, o sub-dimensionamento das verbas do QCA III destinadas a este domínio não permitiu que se atingissem as
metas previamente estabelecidas.
Saneamento básico
Um dos maiores flagelos existentes neste território prende-se com os problemas ambientais (poluição), existentes na Bacia
hidrográfica do Rio Lis. A constituição da SIMLIS – Sistema Multimunicipal de Saneamento do Lis (projecto de parceria entre a
empresa de capitais públicos Águas de Portugal – 70,6% do capital, e os municípios de Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de
Mós e Ourém, com um investimento global de 87 milhões de euros), em 1999, no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio,
apresenta-se como o elemento marcante ocorrido no sector nos últimos anos. Desde então e até ao final de 2005, a empresa
elaborou estudos e projectos que lhe permitiram construir as ETAR de Fátima, Juncal e Pedreiras, 11 estações elevatórias e 230 km
de emissários. Simultaneamente, recolheu e tratou, das redes municipais, 28 milhões de m3 de águas residuais.
No final de 2007, estará concluída a ETAR Norte, e respectivos emissários e estações elevatórias, prevendo-se o tratamento dos
esgotos de 90% da população deste território (220 mil habitantes) e de um número considerável de indústrias – será a maior ETAR
da Região Centro. Com a abertura desta ETAR, serão desactivadas as ETAR da Ponte das Mestras, Monte Real e Coimbrão, em
Leiria, Escoura e Garcia, na Marinha Grande. No início de 2008, com a conclusão de todas as infra-estruturas no terreno, estarão
construídos 330 km de emissários e estarão 10 ETAR em funcionamento.
No 2º semestre de 2009, está prevista a entrada em funcionamento de uma ETAR com sistema de pré-tratamento dos efluentes das
suiniculturas, projecto a ser desenvolvido pela RECILIS (empresa constituída pelas associações de suinicultores a que a SIMLIS
presta assessoria técnica). Esta estrutura irá tratar os efluentes das 350 suiniculturas dos concelhos de Leiria, Batalha e Porto de
Mós (estão contabilizados na área cerca de 270 mil suínos, o que equivale aos esgotos produzidos por 1,2 milhões de habitantes),
que posteriormente serão enviados para o emissário da SIMLIS, para tratamento na ETAR Norte.
A introdução de um sistema de telegestão, permitirá controlar os processos e equipamentos através de duas centrais de
telecomando, localizadas na ETAR de Olhalvas e na ETAR Norte, conhecendo-se, por exemplo, em tempo real os fluxos em cada
emissário e diversos parâmetros de qualidade (identificando pontos de fuga e avarias, por exemplo).
Clara melhoria da qualidade dos recursos hídricos na Região e da qualidade do ambiente, em termos gerais. É previsível um salto
qualitativo na qualidade do serviço prestado através da introdução de sistemas de monitorização da qualidade da água fornecida.

É espectável que no próximo período de programação, pós-2007, a SIMLIS poderá substituir-se aos municípios na criação,
remodelação, requalificação da “rede em baixa”, de modo a tornar mais célere o cumprimento das metas definidas pelo Estado.
Aliás, parece óbvio que a construção/implementação da “rede em baixa” se deveria processar ao mesmo ritmo que a “rede em alta”,
de modo a permitir atingir os valores de caudal suficientes para “chegar” à rede em alta.
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Neste contexto, é notório que se registou um acréscimo na percentagem de população servida por sistemas de tratamento de águas
residuais e por redes de drenagem de águas residuais.
Resíduos sólidos
Melhoria na percentagem de população servida por sistemas de recolha de resíduos, após a entrada em funcionamento de um
conjunto de infra-estruturas financiadas por Quadros Comunitários anteriores. Os investimentos realizados permitiram o
encerramento de várias lixeiras e a entrada em funcionamento de um Aterro Sanitário, uma Estação de Triagem e um Ecocentro
(Leiria). A constituição da VALORLIS, em 1996, permitiu efectuar investimentos num conjunto de infra-estruturas e equipamentos,
capazes de acolher e tratar cerca de 100.000 toneladas de resíduos /ano. Com o encerramento das diversas lixeiras a céu aberto
existentes, reduziram-se substancialmente os focos de poluição ambiental e de ameaça à saúde pública
Foi criado, em 2002, o aterro de resíduos não perigosos (industriais) em Parceiros, numa área de 20ha, que possuirá uma vida útil
de 10 anos. Foi dimensionado para um quantitativo de 305.597 toneladas de resíduos e é gerido pela RESILEI – Tratamento de
Resíduos Industriais.
Deverão prosseguir e ser intensificadas as políticas de redução, reciclagem e reutilização, bem como assegurar as necessárias infraestruturas de tratamento e eliminação.
Ao nível dos resíduos sólidos urbanos, é necessário recuperar o atraso no cumprimento das metas europeias de reciclagem e
valorização, continuando a investir neste domínio. Não obstante, os últimos anos têm sido caracterizados por uma progressiva
valorização do vidro, papel e embalagens.
Abastecimento de água
Quadro 15 – Sistema SIMLIS, no final de 2005
Concluídas

ETAR

Emissários

Estações
elevatórias

Rede de
Saneamento

• Juncal
• Pedreiras

• Vieira de Leiria
• Olhalvas (1ª fase)
• Ponte das Mestras (1ª
fase)
• Pequenos
troços
dos
emissários de Ponte das
Mestras e Olhalvas (1ª
fase)
• Pedreiras e Boeira
• Rede
de
saneamento
doméstico de Maceira
(fase 1 e 2)
• Novo sistema elevatório de
Ponte das Mestras
• Vieira de Leiria

Obras
Em fase de conclusão
• Olhalvas Norte e Sul,
fase 2

• Troço
final
e
de
reabilitação
dos
emissários
do Vale
Gracioso

Em curso

Iniciadas
• ETAR Norte
• Remodelação
da
ETAR de Olhalvas

• Ponte das Mestras Sul, fase 2
• Emissários nascentes, 1ª fase
do subsistema Norte
• G1 e G2, estação e conduta
elevatória da Pedra e troço
inicial do interceptor geral
• Interceptor geral e emissários
Poente do subsistema Norte

• Estações
elevatórias
Norte

e
do

condutas
subsistema

• Maceira

• Rede
de
saneamento
doméstico de Maceira 3ª, 5ª e
6ª fase

Fonte: SIMLIS

Não obstante a taxa de cobertura em abastecimento de água ser bastante elevada, desde os finais da década de 90, existiam alguns
problemas ao nível da qualidade da água, dada a insuficiente qualidade dos aquíferos (grande vulnerabilidade dos aquíferos
calcários e problemas decorrentes da poluição das suiniculturas).
Estes Sistemas permitiram acabar com um número considerável de furos e captações, cuja qualidade era difícil de controlar.
A tendência para a concentração populacional nos principais centros urbanos, está a originar problemas decorrentes do facto das
redes antigas se tornarem desadequadas e obsoletas, face às necessidades actuais. É urgente canalizar investimentos para a
resolução destes constrangimentos.
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Figura 27 – Dados previsíveis sobre o tratamento de efluentes
(população correspondente e quantidade tratada/dia)
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Figura 28 – Distribuição concelhia, dos efluentes
(esgoto) tratados pela SIMLIS, em 2005
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Fonte: SIMLIS

Leiria

Batalha

Porto de Mós

Quantidade (m3/ afluent es dia)

Fonte: SIMLIS

Figura 29 – Rede de infra-estruturas da SIMLIS, existente e programada, 2005-2008

Fonte: SIMLIS
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Quadro 16 – Consumo de água abastecida pela rede pública, drenagem e tratamento de águas residuais, por concelho, 2003
Unidade: milhares de m3
Drenagem de caudais efluentes
produzidos
Origem
Total
Residencial e
Industrial
serviços
526.111
428.304
97.807
504.106
410.703
93.403
95.754
79.760
15.994
8.875
8.493
382
554
554
4.751
4.500
251

Consumo
Total
Portugal
Continente
Centro
Pinhal Litoral
Batalha
Leiria
Marinha
Grande
Pombal
Porto de Mós

655.580
599.890
140.001
17.030
839
9.427

Tipo de uso
Residencial e de
Industrial
serviços
484.503
100.213
450.186
90.106
103.856
17.918
12.154
2.105
732
107
7.108
1.339

Outros
70.864
59.598
18.227
2.771
980

Tratamento de águas residuais em ETAR e
fossas sépticas municipais
433.011
415.677
84.654
8.875
554
4.751

2.263

1.912

140

211

2.152

2.121

31

2.152

3.087
1.414

1.374
1.028

287
232

1.426
154

1.114
304

1.014
304

100
-

1.114
304

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente
Nota: A rubrica "Outros" inclui todos os tipos de consumo não previstos nas rubricas anteriores (segurança contra incêndios, lavagem de rua,
rega, etc.).

Quadro 17 – Indicadores de ambiente por concelho, 2003
População servida por
Sistemas de
abastecimento
de água
Portugal
Continente
Centro
Pinhal Litoral
Batalha
Leiria
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós

Estações de
tratamento de
águas
residuais
(ETAR)

Sistemas de
drenagem de
águas
residuais

92,0
91,8
96,6
99,1
100,0
100,0
100,0
97,0
98,0

%

73,7
74,9
70,3
48,7
67,0
43,7
85,0
38,2
32,2

Consumo de
água
residencial e
dos serviços
por habitante

Taxa de
tratamento
de águas
residuais

Organizações não
governamentais de
ambiente (ONGA)
por 100 mil
habitantes

m3

%

N.º

60,6
61,6
59,7
50,1
67,0
43,7
100,0
35,0
32,2

46
45
44
47
48
58
51
24
42

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente
Nota: O "Consumo de água" refere-se apenas à água abastecida pela rede pública.

82,3
82,5
88,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,9
0,9
1,1
0,8
0,8
1,7
-

Despesas dos municípios
por 1 000 habitantes
Gestão de
águas
residuais

Gestão
de
resíduos

Protecção da
biodiversidade e
da paisagem

17.156
17.179
24.299
26.006
107.415
2.661
73.118
25.944
19.524

34.136
33.706
26.907
23.229
41.706
22.784
27.952
18.031
18.872

4.732
4.432
6.975
5.624
2.222
2.019
15.799
7.782
5.061

Quadro 18 – Abastecimento de água por concelho, 2003

Portugal
Continente
Centro
Pinhal Litoral
Batalha
Leiria
Marinha
Grande
Pombal
Porto de Mós

Caudal captado por
Câmaras municipais e serviços
municipalizados
Total
Origem
Total
Superficial
Subterrânea
1.006.633
447.880
123.938
323.942
909.857
398.750
122.825
275.925
195.234
141.631
38.983
102.648
22.086
21.075
2.949
18.126
1.632
1.540
1.540
9.770
9.427
2.716
6.711

Outras entidades
gestoras
558.753
511.107
53.603
1.011
92
343

Unidade: milhares de m3
Caudal tratado por
Câmaras municipais e serviços
municipalizados
Total
Origem
Total
Superficial
Subterrânea
861.274
302.521
117.952
184.569
790.382
279.275
116.918
162.357
177.906
124.303
36.791
87.512
22.086
21.075
2.949
18.126
1.632
1.540
1.540
9.770
9.427
2.716
6.711

Outras entidades
gestoras
558.753
511.107
53.603
1.011
92
343

3.629

3.629

-

3.629

-

3.629

3.629

-

3.629

-

3.717
3.338

3.717
2.762

233
-

3.484
2.762

576

3.717
3.338

3.717
2.762

233
-

3.484
2.762

576

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente

Quadro 19 – Receitas e despesas dos municípios, por concelho, segundo os domínios de gestão e protecção do ambiente,
2003
Unidade: milhares de euros
Total
Portugal
Continente
Centro
Pinhal Litoral
Batalha
Leiria
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós

218.194
202.022
49.093
8.016
719
3.704
1.875
1.218
500

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente

Gestão de
águas
residuais
120.342
112.853
22.426
4.483
527
2.514
1.075
313
54

Receitas
dos quais
Gestão de
resíduos
88.013
79.463
23.092
3.316
192
1.115
768
878
364

Protecção da
biodiversidade e da
paisagem
9.298
9.201
3.167
217
75
32
28
82

Total
599.637
564.865
139.071
14.227
2.380
3.367
4.404
3.012
1.063

Gestão de
águas
residuais
179.125
171.097
57.361
6.689
1.644
325
2.748
1.494
478

Despesas
dos quais
Gestão de
resíduos
356.415
335.692
63.518
5.975
638
2.786
1.051
1.038
462

Protecção da
biodiversidade e
da paisagem
49.408
44.142
16.464
1.447
34
247
594
448
124
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Abastecimento Público de Água

Entidade Gestora
Empresa Pública de Águas Livres, S. A. (valores globais)
2 estações de tratamento de água
725Km de condutas adutoras
31 estações elevatórias
28 poços com elevação
37 reservatórios
6
3
O sistema aduziu 268,1*10 m de água.
Águas do Lena, S. A. (valores globais)
5.990 alojamentos
2 captações subterrâneas
2 pontos de cloragem
200Km de redes e condutas adutoras
9 estações elevatórias
34 reservatórios
6
3
O sistema aduziu 1,9*10 m de água.
Águas do Mondego, S.A.
36 milhões m3/ano de água abastecida em todo o sistema multimunicipal;

Concelhos do Pinhal Litoral abrangidos

Batalha, Leiria, Ourém, Porto de Mós

Batalha

Leiria.

Saneamento de águas residuais urbanas

SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A. (valores globais)
59.704 alojamentos
111Km de interceptores e emissários
6 estações elevatórias
14 estações de tratamento de águas residuais
O sistema recolheu 5,8*106 m3 de águas residuais
Fonte: IRAR, 2004.

Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós

Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos

VALORLIS – Valorização e tratamento de resíduos sólidos, S. A. (valores globais)
297.000 habitantes
1 aterro sanitário
4 ecocentros
1 unidade de triagem
3 estações de transferência
685 ecopontos
Deram entrada 121.774 toneladas nas unidades de processamento de resíduos

Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Porto
de Mós

Energias Renováveis
O Protocolo de Quioto, adoptado em 1997, definiu o regime mundial de combate às mudanças climáticas resultantes do aquecimento
global. O móbil mundial centrou-se em produzir os mesmos quantitativos de energia utilizando tecnologias limpas. Na Europa, para o
cumprimento do Protocolo de Quioto, foi criada a directiva comunitária das energias renováveis, com o intuito de incrementar a
utilização de electricidade produzida a partir destas fontes de energia: a directiva 2001/77/CE. A Directiva considera como fontes de
energia renováveis, as fontes não fósseis renováveis (energia eólica, solar, geotérmica, das ondas, das marés, hidráulica, de
biomassa, de gases dos aterros, de gases das instalações de tratamento de lixos e do biogás).
Consensualmente reconhecida, a diversificação das fontes de energia deve constituir um imperativo estratégico nacional, de modo a
criar uma maior independência face às energias fósseis. Não obstante possam e devam ser adoptadas medidas de poupança de
energia, a aposta nas Fontes de Energia Renováveis assume uma importância fulcral para a competitividade do país e da região.
Até 2010, Portugal comprometeu-se a consumir 39% da energia eléctrica a partir de fontes de energia renováveis (FER), o que
corresponde a 9.680 MW. No final do 1º trimestre de 2005, Portugal tinha instalado 5.790 MW. Esta meta assumida por Portugal
exige uma decidida intensificação do apoio ao investimento nas energias renováveis, sendo fundamental agir determinadamente ao
nível da eficiência energética (utilização da energia nos edifícios, nomeadamente públicos).
No ano de 2003, Portugal importava 85% da energia consumida e tinha dos piores níveis de eficiência energética dos 15 Estados
Membros. Apesar disso, é o terceiro país da UE15 com maior incorporação de Fontes de Energia Renováveis.
Por outro lado, estima-se que Portugal tenha já ultrapassado, no ano 2000, as emissões de carbono estabelecidas pelo protocolo de
Quioto para o ano 2012. Em 2000, as emissões tinham aumentado 30,1% relativamente aos valores de 1990, quando o limite seria
de 27% até 2012. Neste quadro de referência, é cada vez mais premente diversificar as fontes de energia, de forma a criar uma
maior independência face às energias não renováveis/fósseis e cumprir as metas estabelecidas.
Ou seja, uma das medidas a adoptar para garantir a segurança do abastecimento nacional passa pela redução da dependência
externa de energia primária e consequentemente pela promoção e incentivos às energias renováveis.
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Figura 30 – Produção de electricidade na UE a partir de
energias renováveis (2003)

Fonte: EU

Figura 31 – Consumo e produção de energia na União Europeia
(2002)

126
63
84
168
420
420
525
630
557
2.993

16
9
9
18
70
53
53
53
53
334

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
66
48
60
120
0
0
0
294

Total

30
15
15
23
45
75
90
105
30
428

Ondas

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Fotovoltaica

Nota: Cálculos feitos a partir das obrigações comunitárias e das
necessidades energéticas nacionais, em consonância com a revisão de
2003 do Plano de Reforço de Interligações da REN.
Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2003.

Ano

RSU

Capacidade a instalar
até 2010
(megawatts)
3.750
400
150
50
130
50
150
5.000
9.680

Biomassa+
Biogás

Eólicos
Pequenos aproveit. hídricos
Biomassa
Biogás
Resíduos sólidos urbanos
Ondas
Fotovoltaico
Hídricos
Total

Capacidade instalada
em 2001
(megawatts)
101
215
10
1
66
0
1
4.209
4.603

Eólica

Recursos endógenos

Quadro 21 – Investimentos em produção eléctrica a partir
de FER, 2002-2010 (M )
Hídricas
(PRE)

Quadro 20 – Metas indicativas para a produção de energia
eléctrica a partir das fontes de energia renovável

3
5
8
16
0
0
0
0
0
32

175
92
182
273
595
668
668
788
640
4.081

Observação: Não são contabilizados os investimentos nas centrais
hídricas do SEP.
Fonte: REN

Dada a enorme dependência do nosso país relativamente à
disponibilidade de energia e com o agravamento progressivo
dos custos aquisitivos, com reflexos negativos nos custos dos
factores de produção, um melhor aproveitamento do potencial
das energias renováveis reduz a dependência da energia
proveniente do exterior. Simultaneamente, possibilita a
redução da volatilidade da factura energética resultante das
alterações dos preços do petróleo e de factores associados
aos câmbios.
Esta preocupação está bem patente no “Livro Verde” (2000),
“Se nada se fizer, dentro de 20 a 30 anos a UE estará a cobrir
70% das suas necessidades energéticas com produtos
importados, contra os actuais 50%. A dependência reflecte-se
em todos os sectores da economia.” Assim, a aplicação do
conceito de sustentabilidade ao uso de energia conduz a três
abordagens fundamentais:
o

Diminuir a poluição causada pelas tecnologias de
produção a partir de combustíveis fósseis e nucleares;

o

Aumentar a eficiência dos actuais sistemas
produção e conversão de energia;

o

Recorrer às chamadas “energias alternativas” [em
relação aos combustíveis fósseis].

Fonte: EU
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Energia eólica
Figura 32 – Potencial de Energia Eólica em Portugal
Continental

Figura 33 – Localização dos Parques Eólicos/ Turbinas em
Portugal Continental (Dezembro 2004)

Fonte: Atlas do Potencial Eólico em Portugal Continental, Ed.
INETI, 2004

Fonte INETI

Uma das principais questões a abordar centra-se na necessidade de conceder uma maior rapidez no licenciamento de parques
eólicos (em 2002, a média de morosidade para a entrada em funcionamento de um parque eólico em Portugal foi de seis anos,
devido, sobretudo, a questões ambientais). Em alguns casos, o processo de reconhecimento público a que alguns projectos estão
sujeitos chega a demorar mais de dois anos.
Portugal é já o quinto maior mercado europeu de energia eólica, tendo ocupado posição idêntica, a nível mundial, relativamente à
construção de nova potência durante o ano de 2005.
Os principais mercados europeus, em 2005, foram a Alemanha (1.808 MW), a Espanha (1.764 MW), Portugal (500 MW), Itália (452
MW) e o Reino Unido (446 MW). Em termos de capacidade acumulada, dois países têm mais de 10 GW: a Alemanha e a Espanha,
com 18.428 MW e 10.027 MW, respectivamente. Portugal conta com 1.022 MW ligados à rede eléctrica nacional. Em fase de
construção encontram-se, porém, mais 953 MW.
Segundo a Associação Portuguesa das Energias Renováveis (APREN), aponta-se para uma contribuição de 10.600 GWh, em
2010/2012, provenientes da força do vento (este valor inclui a potência relativa aos parques eólicos já em funcionamento, em
construção e objecto de licenciamento), 1.600 MW, os quais deverão estar operacionais no final de 2008. A este acresce os 1.700
MW que o Governo decidiu atribuir em concurso (actualmente a decorrer).
No território em estudo, a implantação de parques eólicos, tem sido também uma realidade. Pela sua dimensão podem destacar-se
Vale Grande (Porto de Mós), Sicó (Pombal).
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Biomassa
Figura 34 – Potencial de produção de biomassa sólida no
Pinhal Litoral e territórios adjacentes

Figura 35 – Área total (ha) e peso relativo de matas e
florestas (% da superfície total), por freguesia

Fonte: RGA, 1999

Segundo a Directiva 2001/77/EC de 27 de Setembro de 2001, considera-se biomassa a “fracção biodegradável de produtos e
resíduos da agricultura (incluindo substâncias vegetais e animais), da floresta e das indústrias conexas, bem como a fracção
biodegradável dos resíduos industriais e urbanos”.
Actualmente, é comummente aceite que a fileira da biomassa deve ser encarada como uma área estratégica de interesse nacional,
merecedora de um planeamento global integrado, garantindo o seu devido escoamento, incluindo os usos para fins energéticos.
Deve ser vista como um combustível endógeno e alternativo, capaz de minorar o efeito de estufa e, simultaneamente, diminuir a
aquisição ao exterior dos combustíveis fósseis. A capacidade de substituição de combustíveis fósseis pelos vários tipos de biomassa
proporcionará evidentes ganhos ambientais e sociais.
Neste quadro de referência, parece evidente a enorme importância que poderá e deverá assumir a biomassa florestal (38% da área
do território nacional é coberto pela floresta), dada a disponibilidade de materiais ligno-celulósicos e dos resíduos e desperdícios
obtidos do sector de transformação da madeira (não sujeitos a outro tipo de valorização).
Com base em alguns valores estimados, o recurso à biomassa poderá vir a representar mais 230 MWe de potência eléctrica, em
2010. Assim, será possível injectar na Rede Eléctrica Nacional, mais 1,4 TWh/ano.
Em Fevereiro de 2006, o Governo lançou concurso para 15 centrais de biomassa florestal (para queimar resíduos florestais
transformando-os em energia eléctrica).
O território do Pinhal Litoral, pela diversidade e quantidade de matas e florestas que possui, encerra um enorme potencial de
captação de biomassa, podendo ser uma das apostas estratégias a empreender de um modo sustentado neste território.
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Quadro 22 – Outras oportunidades com potencial energético

Sector
Pecuário

ETAR

Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU)

Principais características/ Potencial energético
O potencial energético/dia do excreta das explorações de suínos ronda os 244 000 m3/d de biogás, correspondendo um valor
equivalente anual de 48 300 tep – potencial global de 226 GWh/ano de electricidade.
O território do Pinhal Litoral, pela enorme quantidade de explorações de suínos e bovinos que possui (cerca de 270 mil porcos),
possui inegáveis potencialidades para apostar de um modo consistente nesta matéria.
Em aglomerados urbanos com mais de 15 000 habitantes é económico proceder-se à digestão anaeróbia das lamas com
consequente produção de biogás. A construção de ETAR multimunicipais ou que recebem efluentes de várias pequenas
povoações, concede à região um enorme potencial.
Para o país, o potencial disponível aproveitado por cogeração poderá atingir os 157 GWh/ano de energia eléctrica. A energia
térmica é empregue no aquecimento da digestão das lamas, sendo o excedente usado na higienização e secagem dos sólidos
digeridos.
A substituição das tradicionais e insalubres lixeiras municipais pelo aterro sanitário regional (onde a recolha e eliminação do
biogás é obrigatória), poderá originar a produção de electricidade, através do aproveitamento do biogás (incluindo a sua
introdução na rede de gás natural).
Em Portugal, estima-se que até ao momento tenham sido depositadas em aterro uma média anual de 2.000.000 de toneladas
de RSU (produção média estimada de 200 milhões de m3 de biogás por ano) – potencial disponível de 383 GWh/ano de
energia eléctrica.

Figura 36 – Explorações de suínos e bovinos na área de intervenção da SIMLIS, 2006

Fonte: SIMLIS
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Prevenção de Riscos
Quadro 23 – Riscos colectivos, segundo a origem

Riscos naturais

Riscos tecnológicos (antrópicos)

Sismos

Vagas de frio

Cheias

Nevões

Secas
Incêndios florestais
Precipitações
intensas
Trovoadas
Ondas de calor

Nevoeiros e
geadas
Ciclones

Segurança de barragens
Substâncias perigosas em
indústrias e armazenagens
Transporte de mercadorias
perigosas
Gasodutos e oleodutos

Tornados

Emergências radiológicas

Acidentes
geomorfológicos

Ameaças NRBQ

A ideia de risco está associada quer a origens naturais, quer a
origens artificiais ou tecnológicas, que podem originar perdas
de vidas e bens, causar danos ambientais e patrimoniais. No
domínio da prevenção de riscos, o Serviço Nacional de
Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC), considera como
principais riscos colectivos as catástrofes ou calamidades,
nomeadamente cheias, secas e incêndios florestais.

Fonte: SNBPC.

Figura 37 – Regiões hidrográficas portuguesas

A água, nos seus diferentes estados, por excesso ou por
escassez, é uma das principais origens de situações de
risco. Um dos requisitos impostos pela Directiva-Quadro da
Água, de Dezembro de 2000, era a caracterização das
Regiões Hidrográficas Europeias seguindo critérios comuns.
O Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de Abril, subdivide o
território nacional em 10 regiões hidrográficas. A área de
incidência do Plano de Acção corresponde à Região
Hidrográfica 4 (Vouga/Mondego/Lis).
O Plano Nacional da Água sistematiza as áreas mais
vulneráveis às secas e às cheias. Nesta caracterização, a
Região Centro, genericamente, não se enquadra nas
principais zonas de risco em situação de seca, não
apresentando problemas significativos relativamente ao
abastecimento
doméstico.
No
que
concerne
à
vulnerabilidade às cheias, o Rio Lis, não apresenta grandes
problemas de cheias ao nível de consequências humanas,
as zonas mais afectadas localizam-se em terrenos agrícolas.
A área de incidência do presente Plano de Acção é
abrangida pelo Plano de Bacia Hidrográfica do rio Lis
(Decreto Regulamentar Nº 23/2002, de 3 Abril).

Fonte: INAG – Relatório síntese sobre a caracterização das Regiões
Hidrográficas

Quadro 24 – Área abrangida pelo PBH do Lis
Concelhos
Marinha Grande
Batalha
Leiria
Pombal
Porto de Mós
Ourém

Área abrangida (%)
100
76
91
9
33
10

Fonte: Decreto Regulamentar Nº 23/2002

O PBH do Lis abrange uma área total de 1.009 Km2 e inclui
a bacia do rio Lis, as ribeiras da costa atlântica dos
concelhos da Marinha Grande e Leiria e o poldge de MiraMinde.
O Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos,
do INAG, permite observar as áreas do território nacional
sujeitas a inundação. Na área de intervenção, o troço
considerado mais crítico localiza-se no concelho de Leiria.
Para além deste troço, existem 5 pontos de inundação: um
em Pombal, dois na Marinha Grande, um em Leiria e um na
Batalha.
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Figura 38 – Zonas sujeitas a inundações

Fonte: INAG – SNIRH

Historicamente, as secas graves no rio Lis têm uma duração não superior a um ano e afectam cerca de 70% da bacia do Lis, com
períodos de retorno estimados entre os 5 e 60 anos. No que se refere às cheias, as zonas críticas de inundação correspondem às
sedes dos concelhos de Leiria, Marinha Grande e Batalha. Quando da realização do Plano de Bacia Hidrográfica, identificaram-se
ainda algumas situações de risco na freguesia de Vieira de Leiria.

Quadro 25 – Caudais de ponta (m3 / segundo)

Períodos de Retorno
T=50
T=100
anos
anos
Lis até à confluência com Sirol
192
216
Sirol
158
259
Lis até confluência com Lena
604
683
Fonte: Decreto Regulamentar Nº 23/2002

No que diz respeito ao risco de erosão, o regime hidrológico
da bacia do Lis é torrencial. O forte poder erosivo da chuva
nas vertentes mais expostas permite o transporte de grandes
quantidades de sedimentos grosseiros com as pontas de
cheia. Uma parte substancial da bacia do Lis apresenta
moderado risco de erosão real (43%), enquanto 21%
apresenta elevado risco de erosão real. A erosão é mais
eficiente quando as encostas estão despidas de vegetação.

As características geológicas do Maciço Calcário Estremenho (MCE) e as características da economia regional, concretamente a
tradição existente na prática de actividades de pecuária, cujo expoente máximo é a suinicultura, e a forte componente agrícola
exigente em fertilizantes e pesticidas e o regadio são propícias a acidentes de poluição. Os aquíferos existentes nesta área,
maioritariamente de relevo cársico, têm um elevado grau de vulnerabilidade à poluição devido à facilidade de transporte de
substâncias contaminadas na água, surgindo depois nas múltiplas exsurgências/nascentes. A depressão cársica designada por
Poldge de Minde que inunda com as precipitações mais intensas alimenta as nascentes dos rios. Quaisquer infiltrações resultantes
da ocupação do solo do MCE ou quaisquer acidentes na Auto-estrada que rasga a região podem alterar a qualidade da água.
A cidade de Leiria, a mais populosa do sistema urbano do Pinhal Litoral, é, em parte, abastecida através de captações no rio Lis.
A ocupação humana provoca incidentes ambientais, tal como as unidades industriais e as descargas das ETAR. O PBH do Lis
refere a freguesia da Marinha Grande como aquela onde se localizam unidades industriais com potencial elevado de poluição. Com
risco moderado encontram-se as freguesias de Vieira de Leiria, Marrazes e Colmeias.
As situações hidrológicas extremas e acidentes de poluição têm efeitos económicos e sociais que é necessário minimizar. Na Bacia
do Lis, os objectivos de curto-prazo delineados para assegurar a protecção contra situações hidrológicas extremas e de poluição
ambiental são os seguintes:
•

Assegurar a minimização dos efeitos resultantes das situações de cheia decorrentes de caudais extremos ou de chuvas
muito intensas;

•

Assegurar a minimização dos efeitos resultantes das situações de seca;

•

Assegurar a protecção contra acidentes graves de poluição;
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Figura 39 – Situações de Cheia

No Plano Nacional da Água, a Bacia Hidrográfica do Lis,
merece referências especiais, ao nível de intervenções a
consignar no Eixo 1 – Sustentabilidade Ambiental,
Programa 1 – Protecção, recuperação e promoção da
qualidade dos recursos hídricos, nomeadamente no que
concerne à:
o Medida 2 – Avaliação e controlo das fontes de poluição;
o Medida 3 – Protecção das origens da água destinada à
produção de água para consumo humano;
o Medida 4 – Minimização dos efeitos das secas;
o Medida 5 – Minimização de acidentes de poluição.

Adaptado de Plano Nacional da Água

Figura 40 – Acidentes Graves de Poluição

Figura 41 – Situações de Seca

Adaptado de Plano Nacional da Água

A problemática associada às cheias no rio Lis, tem merecido nos últimos anos uma atenção especial pelas autoridades
competentes, que começaram a implementar algumas das medidas/projectos preconizados no Plano de Bacia. Durante o ano de
2003 foi lançado um concurso público internacional para a elaboração do projecto de execução das infra-estruturas de rega,
drenagem e caminhos do aproveitamento hidroagrícola do vale do Lis e intervenções em elementos do sistema de defesa contra
cheias. Posteriormente, já em 2004, foi lançado pelo IDRHa, um Estudo sobre o Modelo de Gestão da Obra do Lis e da Viabilidade
Económica do Aproveitamento Hidroagrícola, que tinha como principais características:
o A Avaliação das condições de funcionamento dos sistemas de defesa contra cheias e de drenagem da Obra do Lis;
o Avaliação de impactes ambientais, sociais e económicos resultantes da evolução dos sistemas de defesa contra cheias e
de drenagem do vale do Lis.
o A dimensão e extensão dos fogos florestais que deflagraram nos últimos anos (em 2003 contabilizaram-se quase 400 mil
hectares de área ardida, em 2004 arderam 139 mil hectares de floresta e 293 mil hectares foram consumidos pelas
chamas em 2005) conduziu à criação de planos de emergência de modo a avaliar e minimizar as repercussões dos
incêndios nos meios hídricos.
o Por outro lado, estão já concluídos e aprovados os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) que visam
estabelecer regras de plantação florestal, em que se inclui a existência obrigatória de acessos às propriedades privadas,
para facilitar a circulação dos veículos de bombeiros em caso de incêndio, bem como a limpeza da florestas e dos
perímetros envolventes.
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Figura 42 – Prevenção de Riscos

A União Europeia dotou-se, nos últimos anos, de um novo
instrumento (Fundo de Solidariedade), para rapidamente
mobilizar recursos financeiros destinados aos Estados
Membros vítimas de catástrofes naturais excepcionais,
nomeadamente incêndios, inundações, …, capazes de
perturbar as infra-estruturas socio-económicas e delapidar o
património cultural e ambiental. Estas ajudas são
maioritariamente
canalizadas
para
a
recuperação/reabilitação das redes de água, produção e
distribuição de energia, infra-estruturas de transporte.
Também ao nível nacional, existem recursos financeiros que
poderão ser accionados em caso de catástrofe, de modo a
responder a necessidades prioritárias. Não obstante, em
qualquer dos casos são medidas claramente reactivas,
disponibilizadas a posteriori para lidar e reagir com situações
já perpetradas.

As orientações da Comissão Europeia para aplicação dos Fundos Estruturais no período 2007-2013 indicam a prevenção de riscos
como uma prioridade, devendo as regiões estabelecer estratégias que levem em conta riscos naturais e tecnológicos. Serão
apoiados planos que visem prevenir e gerir riscos naturais e tecnológicos, que abordem temáticas como a protecção contra
inundações e a protecção de lençóis freáticos, a prevenção e protecção contra a erosão e os deslizamentos e desmoronamentos de
terras, entre outros. A União apoiará, igualmente, o desenvolvimento de infra-estruturas e o fornecimento de equipamento, com
vista à prevenção e reparação dos riscos naturais e tecnológicos.
A prevenção deverá assumir um papel relevante, pelo que será fundamental a elaboração de um programa coerente e global de
protecção civil, nas suas variadas vertentes, robustecido por um conjunto de acções e projectos (medidas preventivas) susceptíveis
de minorar preocupações e evitar ou reduzir potenciais riscos.
Sendo um território com linhas de água estratégicas e um território agro-florestal de relevância (extensas áreas de pinheiro bravo),
este domínio deverá merecer uma atenção especial, podendo apontar-se como principais riscos:
• Ao nível ambiental:
a) As cheias do Lis, espacialmente centradas em Leiria;
b) Os incêndios florestais;
•Ao nível tecnológico:
a) Actividades desenvolvidas pelas agro-pecuárias, devido à inexistência ou incorrecta utilização de estações de tratamentos;
b) Pequenas unidades industriais transformadoras. Deverão encontrar-se boas soluções técnicas de tratamento e reciclagem
dos desperdícios de algumas actividades.
A protecção e prevenção de riscos, mediante um conjunto de acções e projectos, deverão assumir um significado especial.
Integrados num programa global de protecção, alguns projectos de alavancagem (em curso ou previstos) poderão desde já ser
referenciados e susceptíveis de acolhimento comunitário:
•Sistemas de Alerta e Vigilância contra Incêndios;
• Sistemas de Cartografia de Riscos (aplicação de SIG);
•Sistemas de Protecção contra Inundações e Monitorização de Leitos de Cheia;
•Monitorização das florestas com vista à prevenção de fogos florestais;
•Reforço de meios materiais, designadamente a aquisição de equipamentos especiais de combate aos incêndios.

46

PLANO ESTRATÉGICO E DE ACÇÃO PARA O TERRITÓRIO DO PINHAL LITORAL – DIAGNÓSTICO

Prevenção de
Riscos

Energias Renováveis

Saneamento básico/Resíduos
sólidos/Abastec. de água

Prevenção
de Riscos

Energias
Renováveis

Saneamento
básico/Resíduos
sólidos/Abast. de água

Quadro 26 – SWOT Qualidade Ambiental
Pontos Fortes
• Criação de um Sistema Multimunicipal, responsável pela
implementação de equipamentos e infra-estruturas
ambientais relevantes;
• Construção de ETAR, para tratamento dos efluentes da
suinicultura, trará inegáveis melhorias na qualidade
ambiental;
• Construção do aterro de resíduos não perigosos
(industriais), em Parceiros;
• A integração dos municípios em sistemas multimunicipais
de abastecimento de água, permite melhorar e controlar a
qualidade da água a consumir.
• Diversidade e quantidade de matas e florestas – encerra
um enorme potencial de captação de biomassa;
• Existência de locais propícios à exploração do recurso
vento, enquanto fonte de energia;
• Uma das regiões do país com maior número de
explorações de suínos – potencial energético (biogás).
• As cheias do Lis não provocam danos avultados ao nível
humano e físico;
• A atenção que tem vindo a ser prestada pelas
autoridades competentes à resolução e prevenção dos
problemas decorrentes das cheias no Lis.

Pontos Fracos
• Problemas financeiros têm originado atrasos evidentes
na implementação da rede em baixa, em alguns
municípios;
• Atraso evidente ao nível da reciclagem e valorização dos
resíduos sólidos urbanos, apesar da evolução bastante
positiva verificada nos últimos anos.

Oportunidades
• Melhoria considerável da água devolvida ao meio
ambiente permitirá a sua utilização pela actividade
agrícola;
• Melhoria das condições oferecidas aos banhistas na Praia
de Vieira de Leiria (qualidade da água);
• Com o tratamento dos efluentes das suiniculturas, criarse-á biogás que será canalizado para motores de
combustão, que possibilitarão a produção de energia
eléctrica;
• As acções de sensibilização para os problemas
ambientais, que estão a ser levadas a cabo junto dos
públicos infanto-juvenil, deverá despertar consciências e
produzir resultados no futuro próximo.
• Directiva 2001/77/CE – procura incrementar a utilização
de electricidade produzida a partir de fontes de energia
renováveis;
• Portugal comprometeu-se a consumir 39% da energia
eléctrica a partir de fontes de energia renováveis, até
2010;
• A enorme importância que poderá e deverá assumir a
biomassa florestal, colocará este território numa posição
privilegiada;
• Potencial energético, associado ao biogás;
• Atribuição pelo governo em concurso de 1.700 MW,
destinados à produção de energia, através do recurso a
Parques Eólicos.
• Prioridade concedida à prevenção de riscos, para
aplicação dos Fundos Estruturais no período 2007-2013;
• Possibilidade de apoiar o desenvolvimento de infraestruturas e o fornecimento de equipamento, com vista à
prevenção e reparação dos riscos naturais e tecnológicos;

Ameaças
• A existência de atrasos na implementação da rede em
baixa, condicionando a rentabilidade dos avultados
investimentos realizados na rede em alta;
• A antiguidade das redes (desadequadas e obsoletas),
nos principais centros urbanos, poderá acarretar
problemas num futuro próximo.

• A dependência do país relativamente à disponibilidade
de energia – agravamento progressivo dos custos
aquisitivos.

• Os riscos originados pelas actividades desenvolvidas
pelas agro-pecuárias, dada a inexistência de estações
de tratamentos (a resolver brevemente);
• Inexistência de eficazes sistemas de alerta e vigilância
contra incêndios.

• Morosidade no licenciamento de parques eólicos.

• Continuação do flagelo dos incêndios florestais nos
próximos anos;
• A prática da suinicultura e a forte componente agrícola
exigente em fertilizantes e pesticidas são propícias a
acidentes de poluição;
• Os aquíferos existentes, maioritariamente de relevo
cársico, têm um elevado grau de vulnerabilidade,
ameaçando seriamente os lençóis freáticos e
consequentemente a qualidade da água.
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II.1. Referenciais para o desenvolvimento do território
II.1.1. – O novo contexto da política regional
Das grandes linhas da reforma da política de coesão europeia
A Comissão Europeia delineou propostas para a reforma da política de coesão que pretendem assegurar acções estruturais:
• Mais centradas nas orientações estratégicas da UE (compromissos de Lisboa e de Gotemburgo, de uma «economia do
conhecimento», competitiva e sustentável e Estratégia Europeia para o Emprego);
• Mais concentradas nas regiões mais desfavorecidas, antecipando a evolução no resto da União;
• Mais descentralizadas e executadas de uma forma simplificada, mais transparente e mais eficaz.
A reforma proposta tem uma grande extensão, uma vez que se destina a redesenhar o quadro da solidariedade europeia numa União
alargada e no contexto da globalização económica e do desenvolvimento da economia baseada no conhecimento. São propostas
importantes inovações e simplificações, nomeadamente:
• Lançamento de um diálogo estratégico anual com os Estados-Membros no quadro do Conselho, assim como com o Parlamento
Europeu, o Comité Económico e Social e o Comité das Regiões para garantir o respeito das prioridades europeias ao longo de todo
o período;
• Pleno reconhecimento e um reforço do financiamento das zonas com desvantagens naturais, bem como maior atenção à dimensão
urbana;
• Maior delegação de responsabilidades nos Estados-Membros e nas regiões, nomeadamente em matéria de controlo, mas mantendo
o rigor financeiro;
• Redução do número de instrumentos financeiros da coesão (serão três em vez de seis);
• Integração do âmbito de acção das actuais iniciativas comunitárias URBAN e EQUAL e das acções inovadoras nas prioridades dos
programas operacionais dos Estados-Membros ou das regiões;
• Financiamento dos programas operacionais por um único fundo (FEDER ou FSE), excepto no que se refere aos programas «infraestruturas», em que o FEDER e o Fundo de Coesão intervêm conjuntamente;
• Para o Fundo de Coesão, a programação plurianual e as mesmas regras que para os fundos estruturais;
• Todos os territórios e cidadãos da União poderão beneficiar da nova política de coesão, centrada nos mais desfavorecidos, mas
modulada de acordo com as situações.

Dos novos objectivos prioritários da politica de coesão 2007-2013
A estratégia e os recursos da política de coesão serão reorganizados em torno de três novos objectivos prioritários das acções
estruturais (de forma abreviada: convergência, competitividade e emprego e cooperação), substituindo os actuais três objectivos
prioritários dos fundos – objectivo n.º 1: regiões menos desenvolvidas; objectivo n.º 2: zonas em reconversão económica e social;
objectivo n.º 3: sistemas de formação e promoção do emprego.
Objectivo «Convergência» – (FEDER, FSE e Fundo de Coesão)
Próximo do actual objectivo n.º 1, este Objectivo destina-se a acelerar a convergência económica e das regiões menos desenvolvidas:
melhoria das condições de crescimento e de emprego graças ao investimento em recursos materiais e humanos; inovação e sociedade
do conhecimento; adaptabilidade às mudanças económicas e sociais; protecção do ambiente; eficácia administrativa.
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Elegibilidade
•

O Objectivo Convergência centrar-se-á nas regiões cujo produto interno bruto por habitante (PIB/habitante), calculado a partir
dos dados disponíveis dos últimos três anos antes da adopção do regulamento, não atinge 75% da média da UE alargada, o que
é principalmente o caso da maioria dos novos Estados-Membros;

•

Para consolidar os resultados dos programas anteriores, prevê-se um apoio transitório e específico, de carácter degressivo até
2013, para as regiões que ultrapassarem o índice de 75% apenas devido ao efeito estatístico do alargamento (phasing-out);

•

As regiões ultraperiféricas (RUP) dos Açores, Madeira, Canárias e departamentos ultramarinos franceses, sejam ou não
abrangidas pelo Objectivo Convergência, beneficiarão de um financiamento específico do FEDER para a sua integração no
mercado interno e para ter em conta as suas desvantagens específicas;

•

O Objectivo Convergência cobrirá, tal como anteriormente, as intervenções do Fundo de Coesão nos Estados-Membros cujo
rendimento nacional bruto (RNB) não atinge 90% da média da UE, destinadas a ajudá-los a satisfazer as exigências da União
Económica e Monetária.

Objectivo «Competitividade regional e emprego» – (FEDER e FSE)
Para o resto da União propõe-se uma dupla abordagem. Por um lado, pretende-se reforçar, através de programas de desenvolvimento
regional (FEDER), a competitividade e a atractividade das regiões, antecipando as mutações económicas e sociais e apoiando a
inovação, a sociedade do conhecimento, o espírito empresarial a protecção do ambiente e a prevenção de riscos. Por outro lado,
através de programas nacionais ou de nível territorial adequado financiados pelo FSE, pretende-se favorecer, com base na Estratégia
Europeia para o Emprego, a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas e o desenvolvimento de mercados de trabalho orientados
para a inclusão social. O Objectivo Competitividade terá um papel essencial para evitar que surjam novos desequilíbrios em detrimento
de regiões que, de outro modo, sofreriam as consequências de factores socioeconómicos desfavoráveis sem dispor de suficiente apoio
público.

Elegibilidade
Todas as zonas não abrangidas pelo objectivo convergência poderão beneficiar do Objectivo Competitividade. Caberá aos EstadosMembros elaborar a lista das regiões em relação às quais apresentarão um programa a co-financiar, pelo FEDER; o zonamento prévio
comunitário do actual objectivo n.º 2 será portanto suprimido;
As regiões do actual Objectivo 1 que em 2007 não forem elegíveis para o Objectivo Convergência devido aos seus progressos
económicos receberão, no quadro do Objectivo Competitividade e de maneira degressiva até 2013, um apoio específico e transitório
(phasing-in) para consolidar a sua recuperação. A lista destas regiões será publicada pela Comissão logo que o regulamento entre em
vigor.
Objectivo «Cooperação territorial europeia» (FEDER)
O desafio deste objectivo, inspirado na experiência da iniciativa comunitária INTERREG, consiste em intensificar a cooperação a três
níveis: cooperação transfronteiriça, através de programas conjuntos; cooperação a nível de zonas transnacionais; redes de cooperação
e de intercâmbio de experiências no conjunto da União. O Objectivo Cooperação favorecerá deste modo um desenvolvimento
equilibrado, harmonioso e sustentável do território europeu. Salienta-se que fora do Objectivo Cooperação os programas dos Objectivos
Convergência e Competitividade cobrirão acções de cooperação especificamente inter-regionais entre as autoridades participantes num
programa e as de pelo menos outro Estado-Membro.

Elegibilidade
A cooperação transfronteiriça abrangerá as regiões situadas ao longo das fronteiras terrestres internas e de algumas fronteiras terrestres
externas, bem como certas regiões situadas ao longo de fronteiras marítimas. Além disso, contribuirá para as vertentes transfronteiriças
dos futuros Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria e Instrumento de pré-adesão. Estes instrumentos substituirão os actuais
programas Phare, TACIS, MEOA, CAROS, ISPA e Sapard. A Comissão adoptará, na altura da entrada em vigor do regulamento, a lista
das regiões transfronteiriças elegíveis, bem como a das zonas de cooperação transnacional.
O território da União é elegível na totalidade para o financiamento de redes europeias de cooperação e de intercâmbio.
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Quadro 27 – Coesão 2007-2013: objectivos e instrumentos propostos pela Comissão Europeia
2000-2006
Instrumentos Financeiros
Fundo de Coesão
FEDER
FSE
FEOGA – Garantia e Orientação
IFOP
FEDER
FSE
FSE

Objectivos
Fundo de Coesão
Objectivo nº 1

Objectivo nº 2
Objectivo nº 3

Interreg
URBAN
EQUAL
Leader +
Desenvolvimento rural e
reestruturação do sector da
pesca fora do objectivo nº 1
9 Objectivos

FEDER
FEDER
FSE
FEOGA – Orientação
FEOGA – Garantia
IFOP
6 Instrumentos

2007-2013
Instrumentos Financeiros
FEDER
FSE
Fundo de Coesão

Objectivos
Convergência

Competitividade regional e
emprego
Nível regional
Nível nacional: Estratégia
Europeia para o Emprego
Cooperação territorial
europeia

FEDER
FSE
FEDER

3 Objectivos

3 Instrumentos

Quadro 28 – Política de Coesão 2007-2013 (336,1 mil milhões de euros)
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Figura 43 – Política de Coesão 2007-2013: repartição por
objectivos em milhares de milhões de euros

51

PLANO ESTRATÉGICO E DE ACÇÃO PARA O TERRITÓRIO DO PINHAL LITORAL – ESTRATÉGIA

Especificidades territoriais
A programação terá especialmente em conta as seguintes especificidades dos territórios:
o

As cidades, nomeadamente as cidades médias, cujo papel no desenvolvimento regional será valorizado pelas ajudas à revitalização
urbana, aproveitando a experiência da iniciativa comunitária URBAN, e nas quais, poderão ser subdelegadas responsabilidades
directas;

o

As zonas rurais ou dependentes da pesca, que serão objecto de acções de diversificação financiadas pelos fundos estruturais de
modo complementar e coordenado com as dos novos Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER) e Fundo
Europeu para as Pescas (FEP). Com efeito, estes fundos substituirão a Secção Orientação e as contribuições específicas da Secção
Garantia do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA) para o desenvolvimento rural, bem como o Instrumento
Financeiro de Orientação das Pescas (IFOP), mas não farão parte dos fundos estruturais;

o

As RUP, as zonas com desvantagens naturais (ilhas e zonas de montanha) ou de reduzida ou muito reduzida densidade populacional
e as zonas que eram fronteiras externas da Comunidade e deixaram de ser a partir de 30 de Abril de 2004.
Estratégia, descentralização e simplificação

A proposta de reforma mantém os princípios de base das acções estruturais: programação plurianual, que proporciona uma garantia
comunitária de duração e concentração suficientes; uma parceria vasta e eficaz dos agentes envolvidos em diferentes níveis;
co-financiamento baseado na complementaridade das ajudas comunitárias e nacionais; avaliação do desempenho e da qualidade nas
diferentes fases do processo. Introduz no entanto uma série de inovações importantes destinadas a melhorar a eficácia da política de
coesão. Eis as principais, em resumo:
Estratégia
A abordagem da programação será mais estratégica, centrada nas «Orientações Estratégicas da Comunidade para a Coesão», nas
prioridades da Comissão e nos novos quadros de referência estratégica nacionais. Estes documentos de referência substituirão os
actuais quadros comunitários de apoio (QCA) e os documentos únicos de programação (DOCUP), bem como os complementos de
programação. Apresentando uma descrição sucinta da estratégia do Estado-Membro e das principais orientações daí resultantes, cada
um constituirá um mapa político para a elaboração dos programas operacionais. A gestão das intervenções só será efectuada ao nível
destes últimos.
É neste contexto que todos os anos as instituições europeias examinarão os progressos realizados em relação às prioridades
estratégicas da União, com base num relatório da Comissão elaborado a partir dos relatórios de actividades nacionais e transmitidos ao
Conselho, juntamente com o relatório de execução das «Orientações gerais para as políticas económicas» (OGPE).
Descentralização e simplificação
A proposta visa uma delimitação clara do quadro, da natureza e da partilha das diferentes responsabilidades entre os intervenientes
responsáveis pela gestão do orçamento comunitário e pelo controlo da boa realização dos programas: Estados-Membros, regiões e
organismos de execução, por um lado, e Comissão por outro. Os desafios da descentralização conjugam-se com os da simplificação e
de uma maior eficácia do processo. O regulamento proposto precisa as disposições gerais dos sistemas de gestão e de controlo, as
funções da autoridade de gestão de cada programa, da autoridade de certificação das despesas, da autoridade responsável pela
auditoria e do comité de acompanhamento.
Em matéria de gestão financeira são introduzidos três elementos de simplificação importantes. Primeiro, os pagamentos e a gestão
financeira serão efectuados ao nível das prioridades e não das medidas. Depois, a contribuição comunitária será calculada unicamente
com base nas despesas públicas. E por último as regras de elegibilidade das despesas deixarão de ser comunitárias, passando em
grande parte a ser nacionais, com excepção de um pequeno número de domínios, como o IVA, que continua a não ser elegível.
Em matéria de controlos será depositada maior confiança nos sistemas nacionais de controlo financeiro e de certificação das despesas
quando os Estados-Membros forem os principais contribuintes financeiros e a Comissão tiver obtido garantias da fiabilidade destes
sistemas, com base, nomeadamente, no parecer de um organismo de auditoria independente. Este novo princípio de
«proporcionalidade» permitirá à Comissão limitar os seus próprios controlos e auditorias.
Será tornada mais coerente a acção de cada fundo estrutural (FEDER e FSE) graças ao princípio «um fundo por programa», associado
à possibilidade de financiar, até 5%, actividades que relevam do outro fundo, mas que estão directamente ligadas às operações
programadas. Esta margem pode atingir 10% no que se refere ao FSE, nos casos de programas de regeneração social urbana.
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Pelo contrário, para se conseguir uma melhor coordenação dos investimentos importantes do FEDER e do Fundo de Coesão, este
último deixa de financiar projectos separados, passando a financiar prioridades – incluindo os «grandes projectos» que ultrapassem um
montante de 25 milhões de euros no domínio do ambiente e de 50 milhões de euros nos outros domínios – no quadro de programas
comuns FEDER/Fundo de Coesão. As intervenções ficarão sujeitas às mesmas regras do FEDER e do FSE, incluindo a regra da
anulação automática das dotações não utilizadas nos dois anos seguintes à sua autorização («n+2»).
Propostas de regulamentos do FEDER, do FSE, Fundo de Coesão e FEADER
Fora dos pontos que resultam do regulamento geral, podem salientar-se resumidamente os seguintes elementos das propostas de
regulamentos dos quatro instrumentos financeiros.
FEDER
o No objectivo convergência, a par do reforço das infra-estruturas – transportes, ambiente, energia, educação e saúde – e das ajudas às
PME, é colocada uma nova tónica na investigação e na inovação, bem como na prevenção de riscos.
o No objectivo competitividade, as intervenções inserem-se numa temática tripla: inovação e economia do conhecimento, ambiente e
prevenção de riscos e acessibilidade – fora dos grandes centros urbanos – aos serviços de transporte e de telecomunicações de
interesse económico geral.
o No objectivo cooperação, os programas transfronteiriços acentuarão nomeadamente o espírito empresarial, a gestão conjunta do
ambiente e a partilha de infra-estruturas; os programas transnacionais incluirão a protecção e a gestão das águas, a acessibilidade às
grandes redes e a interoperabilidade dos sistemas, a prevenção de riscos e as actividades conjuntas de investigação e
desenvolvimento tecnológico.
o O regulamento do FEDER define igualmente disposições específicas relativas à dimensão urbana, às zonas com desvantagens
naturais, às regiões ultraperiféricas e às zonas rurais ou dependentes da pesca. Nestas últimas, as intervenções do FEDER incidirão
em actividades diferentes da agricultura e das pescas, bem como na acessibilidade e na melhoria das ligações entre as cidades e as
zonas rurais.
FSE
o Será estabelecida maior ligação entre o FSE, a Estratégia Europeia para o Emprego e as prioridades da União em matéria de inclusão
social, de educação e formação e de igualdade de oportunidades, a fim de antecipar as mudanças resultantes de reestruturações
económicas e sociais, do desenvolvimento da economia do conhecimento e da evolução demográfica.
o No objectivo convergência pretende-se essencialmente reforçar os recursos humanos para aumentar o potencial de emprego e a
produtividade do trabalho e incentivar o crescimento, bem como apoiar a boa governação e o reforço das instituições e das
capacidades administrativas.
o No objectivo competitividade, a acção vai centrar-se na capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas, no acesso ao
mercado do trabalho, na inclusão social dos mais desfavorecidos, na luta contra as discriminações e no desenvolvimento de parcerias
e de redes para o emprego e a inclusão.
o As actividades de inovação serão integradas completamente nos programas do FSE, bem como as acções de cooperação
transnacional.
Fundo de Coesão
o A proposta de regulamento mantém as condições das intervenções do Fundo de Coesão: respeito dos critérios de convergência
económica, controlo da despesa pública e aplicação de programas de estabilidade.
o No que diz respeito às redes transeuropeias de transportes, a acção do fundo visa em especial os projectos prioritários de interesse
europeu.
o Para dar resposta às necessidades avultadas dos novos Estados-Membros, as intervenções cobrirão não apenas as grandes infraestruturas de transportes e de protecção do ambiente, mas também domínios que apresentem uma vertente ambiental clara, como a
eficiência energética e as energias renováveis ou como a intermodalidade dos transportes, os transportes urbanos e colectivos, etc.
FEADER
o Os grandes objectivos a prosseguir com este fundo, centram-se no aumento da competitividade dos sectores agrícola e florestal, na
melhoria do ambiente, da gestão do espaço rural e da qualidade de vida. O fundo contribuirá, igualmente, para diversificar as
actividades nas zonas rurais. Simultaneamente, financiará estratégias de desenvolvimento local a algumas acções de assistência
técnica (pequenos projectos, do tipo “LEADER”);
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o No objectivo “aumento da competitividade da agricultura e da silvicultura através do apoio à reestruturação”, as acções estarão
centradas na melhoria do potencial humano (acções de formação profissional e informação nos domínios técnico e económico), do
capital físico (modernização das explorações agrícolas e florestais e melhoria do seu desempenho económico) e da qualidade da
produção agrícola (aumentar a qualidade dos alimentos de modo a oferecer garantias aos consumidores quanto à qualidade do
produto ou do processo de produção).
o Quanto ao objectivo “Melhoria do ambiente e do espaço rural através do apoio ao ordenamento do território”, as acções centrar-se-ão
no incentivo aos agricultores e/ou proprietários florestais para que empreguem métodos de gestão compatíveis com a necessidade de
preservar o ambiente e as paisagens naturais e simultaneamente, capazes de proteger e melhorar os recursos naturais.
o O objectivo “Promoção da qualidade de vida nas zonas rurais e da diversificação das actividades económicas”, pretende-se
essencialmente diversificar a economia rural, através de apoios à criação e ao desenvolvimento de microempresas, de incentivos às
actividades turísticas e de protecção, modernização e gestão do património natural. A renovação e desenvolvimento dos pequenos
aglomerados populacionais assumir-se-á também como uma preocupação central.

Aplicabilidade das propostas de regulamento ao território do Pinhal Litoral
Perante este novo contexto da política de coesão da União Europeia para o período 2007-2013, a NUT III do Pinhal Litoral, irá aceder
aos objectivos, procedimentos e financiamentos estipulados para o Objectivo Convergência que, se destina a apoiar regiões menos
desenvolvidas (PIB per capita inferior a 75% da média da UE25), promovendo o crescimento e a criação de emprego.
De acordo com as propostas de regulamento dos quatro instrumentos financeiros – FEDER, FSE e Fundo de Coesão – são
estabelecidos domínios prioritários de intervenção, de acordo com cada Objectivo, que em seguida se passam a enunciar (com
incidência no território nacional):
FEDER
Investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT), inovação e espírito empresarial.
Sociedade da informação.
Ambiente.
Prevenção de riscos.
Turismo.
Investimento nos transportes.
Energia.
Investimento em prol da educação.
Investimento em prol da saúde.
Ajuda directa ao investimento nas pequenas e médias empresas (PME)
FSE
Desenvolvimento de sistemas de aprendizagem ao longo da vida;
Transparência no que respeita às qualificações e competências;
Promoção do espírito empresarial e inovação;
Modernizar e reforçar as instituições, designadamente os serviços de emprego;
Aplicar medidas activas e preventivas para identificar antecipadamente as necessidades;
Desenvolvimento de acções específicas com vista à participação das mulheres no mercado do trabalho e ao reforço da integração
social dos migrantes;
Reforçar a inclusão social das pessoas desfavorecidas e luta contra a discriminação;
Incentivar reformas em matéria de emprego e de inclusão mediante a criação de parcerias;
Reforma dos sistemas de ensino e de formação; Maior participação na educação e na formação ao longo da vida;
Desenvolvimento do potencial humano no domínio da investigação e da inovação;
Reforço da capacidade e da eficácia institucionais com vista a contribuir para a boa governança.
Fundo de Coesão 7
Ambiente;
Redes transeuropeias de transportes, em particular os projectos prioritários de interesse europeu;
FEADER
Agricultura
• Introdução de novas tecnologias nas explorações agrícolas
• Desenvolvimento de acções de formação profissional e informação
• Aumentar a eficiência nos sectores da transformação e da comercialização das produções primárias
• Promover o restabelecimento do potencial de produção agrícola afectado por catástrofes naturais
Silvicultura
•
Introdução de novas tecnologias nas explorações florestais
•
Desenvolvimento de acções de formação profissional e informação

Para os novos países da União o Fundo de Coesão pode também financiar acções que tenham uma dimensão ambiental clara e que favoreçam o
desenvolvimento sustentável, como a eficácia energética e as energias renováveis ou infra-estruturas no domínio dos transportes, como o caminho- (
)
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Estes domínios priorizados para as regiões Objectivo Convergência no próximo período de programação de fundos estruturais
comunitários deverão ser alvo de cruzamento com os domínios prioritários de intervenção para o território do Pinhal Litoral, que relevam
da avaliação do diagnóstico e das linhas de orientação estratégica.
O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)
O actual período de programação 2007-2013 procura materializar as linhas de orientação das Estratégias de Lisboa e de Gotemburgo,
que validam os três pilares do desenvolvimento sustentável: competitividade, emprego e inclusão social e ambiente e prevenção do
risco. Assim, o QREN determina como principal desígnio estratégico a qualificação dos portugueses, “valorizando o conhecimento, a
ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e sóciocultural e de qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e, bem assim, do aumento da eficiência e
qualidade das instituições públicas”.
Os instrumentos financeiros são reduzidos para três: FEDER; FSE e Fundo de Coesão. O FEDER incidirá nos domínios da inovação e
economia baseada no conhecimento, do ambiente e prevenção de riscos, da acessibilidade e serviços de interesse económico geral e
da cooperação territorial ao nível transfronteiriço, transnacional e interregional. O FSE actuará no domínio do emprego e da inserção
social, em conformidade com os objectivos e orientações da Estratégia Europeia para o Emprego (EEE). O Fundo de Coesão destina-se
a apoiar, em articulação com o FEDER, o reforço das infra-estruturas de transportes e de ambiente. A abordagem territorial compreende
a dimensão urbana, as áreas com desvantagens geográficas e naturais e as regiões ultraperiféricas.
O Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) traduz de forma coerente as orientações estratégicas da UE na definição das
prioridades nacionais e regionais de desenvolvimento de Portugal, bem como estabelece os níveis de despesa pública e garante o
funcionamento de mecanismos de coordenação interna dos fundos e das intervenções.
O quadro seguinte sistematiza as principais diferenças entre o anterior e o actual período de programação.

• Concentração operacional;
• Selectividade nos investimentos e nas acções de
desenvolvimento;
• Viabilidade económica e sustentabilidade financeira das
operações;
• Coesão e valorização territoriais;
• Gestão e monitorização estratégica das intervenções.

Fonte: DGDR (2005)

A orientação estratégica do QREN segue cinco prioridades, em articulação com os objectivos definidos pela Comissão Europeia para este
período de programação:
• Promover a qualificação dos Portugueses
• Promover o crescimento sustentado
• Garantir a coesão social
• Assegurar a qualificação do território e das cidades
• Aumentar a eficiência da governação.

O texto baseia-se numa comunicação realizada pelo Coordenador do Grupo de Trabalho do QREN, Dr. Nuno Vitorino, no Vimeiro (17/02/2006).
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A organização da intervenção assenta em três Programas Operacionais temáticos, de natureza inter-sectorial, visando uma redução da
dispersão dos programas:
•

Factores de Competitividade
O PO actuará nas vertentes da redução dos custos de transacção, estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico,
modernização e internacionalização do tecido empresarial, promoção da sociedade do conhecimento. Ou seja abrange
intervenções centradas no impulso e estímulo à qualificação do tecido produtivo, através da inovação, do desenvolvimento
tecnológico e do empreendedorismo, simultaneamente com a melhoria das diversas componentes da envolvente da actividade
empresarial.

•

Potencial Humano
Este PO estimulará a educação e a formação avançada, a mobilidade e a coesão social e a igualdade de oportunidades num
contexto de desenvolvimento tecnológico e de ambiente inovador. Ou seja será promovido um conjunto das intervenções que
visem promover a qualificação escolar e profissional dos portugueses, bem como promover o emprego e a inclusão social. Das
diversas dimensões a promover destacam-se a qualificação inicial, a adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida, a gestão
e aperfeiçoamento profissional, a formação avançada para a competitividade, o apoio ao empreendedorismo e à transição para a
vida activa.

•

Valorização Territorial
O PO procurará qualificar e reforçar a dotação de infra-estruturas, redes, equipamentos em diversos domínios, logística,
transportes, energia, ambiente, património, prevenção e gestão de riscos e equipamentos sociais. Ou seja, estará centrado em
intervenções que possibilitem dotar o país de melhores condições de atractividade para o investimento produtivo e de melhores
condições de vida e bem-estar para as populações.

A intervenção contempla ainda sete programas operacionais regionais, por NUTS II, PO de Cooperação Territorial (transfronteiriça,
transnacional e interregional) e PO de Assistência Técnica.
Os PO Regionais do Continente deverão assegurar, à escala regional, os objectivos temáticos da competitividade e da valorização
territorial, atendendo às características da região, admitindo-se, deste modo, uma diferenciação na estrutura (medidas e acções dos PO
regionais). Este facto permite enquadrar convenientemente a estratégia e o plano de acção que vier a ser aprovado pela AMLEI.

O Programa Operacional da Região Centro
Introdução
Com o novo ciclo de fundos comunitários a iniciar-se, começaram a ser ventiladas as primeiras informações relativamente a prioridades,
opções ou definição de orientações a seguir pelo Estado Português relativamente ao país e à Região em particular.
Negociadas as Perspectivas Financeiras para o período 2007-2013, foi estruturado um instrumento, o Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN), onde se procura definir o modo de utilizar com eficácia os novos montantes financeiros que nos foram consignados, e
definir as linhas mestras para a operacionalização dos diversos fundos.
Relativamente aos anteriores períodos de programação, observa-se que para 2007-2013, é notória a valorização da intervenção
estrutural comunitária. O QREN passa a ser um documento de programação estratégico, deixando de incluir, relativamente aos PDR e
aos QCA, a maior parte das suas componentes operacionais (que constarão quase exclusivamente dos Programas Operacionais) e
fomentando a deslocação da prioridade política da coesão para a competitividade.
Tendo como objectivo conferir maior eficácia às intervenções estruturais, a Comissão propõe que as intervenções do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE) se materializem num único fundo por programa (abordagem
monofundo), permitindo ao FEDER e ao FSE financiar actividades relacionadas com o capital humano e físico. A esta lógica de um
instrumento por domínio político e um fundo por programa, adiciona-se outra alteração: a integração do Fundo de Coesão (FdC) na
programação do FEDER. O FdC e o FEDER passaram a ter um único sistema de programação no que respeita às infra-estruturas de
transportes e de ambiente, o que simplifica e torna mais coerentes as suas intervenções.
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De modo a contribuir para o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), a CCDR Centro, idealizou uma reflexão estratégica
aprofundada, que viria a estar na base da proposta de Programa Operacional para a Região Centro, recentemente apresentado. Este
instrumento contempla já a nova configuração administrativa da Região Centro, que contem:
• mais 22 concelhos das Regiões do Oeste e Médio Tejo (passou de 78 para 100), o que representa um acréscimo de 28%;
• 2,35 milhões de pessoas (no anterior período de programação eram 1,8 milhões);
• 28.200 quilómetros quadrados, contra os anteriores 23.700 Km2.

A Região está estruturada em agrupamentos de municípios, nomeadamente em 3 Grandes Áreas Metropolitanas (Aveiro, Coimbra e
Viseu), duas Comunidades Intermunicipais (Pinhal e Beira Centro) e 4 Comunidades Urbanas, nas quais se integra o território em
estudo: (Leiria, Beiras, Médio Tejo e Oeste).
Programa Operacional – Região Centro
Foram estabelecidas pelo Estado português as principais prioridades estratégicas nacionais que deverão nortear o QREN e todos os
respectivos PO:
• Promover a qualificação dos portugueses;
• Promover o crescimento sustentado;
• Garantir a coesão social;
• Assegurar a qualificação do território e das cidades;
• Aumentar a eficiência da governação.
Para além disso, foi estabelecido que deveria ser atribuída prioridade aos domínios do conhecimento, da ciência, da tecnologia e da
inovação e que ao nível da infra-estruturação as prioridades se centrem em projectos integrados e estruturantes, à escala supramunicipal, regional e nacional. Paralelamente é inequívoco que deverão assumir uma especial relevância a sustentabilidade financeira,
económica, social e ambiental dos diversos projectos a financiar.
Por outro lado, deverão ser produzidos planos de acção subregionais, que seguindo um conjunto de referenciais estabelecidos pelas
CCDR estimulem as Câmaras Municipais a desenvolver projectos intermunicipais, que sejam a base do processos de contratualização.
O reforço da geração de projectos numa lógica intermunicipal revela-se ainda extremamente pertinente no sentido de alcançar uma
maior selectividade territorial nos investimentos co-financiados e uma intensificação e concentração de investimento em projectos com
maior potencial de alavancagem de dinâmicas territoriais.
Segundo o PO Região Centro a aposta regional para os próximos anos, deverá alicerçar-se nas intervenções a centrar em 4 grandes
prioridades estratégicas: Formação de Recursos Humanos; Reforço da Inovação e da Competitividade; Valorização do Território e
Cooperação Territorial. O Programa deverá ser, fundamentalmente, um instrumento financeiro que concretize de forma muito bem
definida a estratégia de desenvolvimento regional preconizada.
Neste quadro de referência, com base na estratégia regional, nas orientações politicas do governo e face ao volume de recursos
financeiros afectos ao PO Centro, o Programa está estruturado em 5 grandes Eixos Estratégicos (FEDER):
1.

Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento;

2.

Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos;

3.

Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais;

4.

Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental;

5.

Eixo 5 – Governação e Capacitação Institucional.

Relativamente ao Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento, que possui uma dotação financeira superior, são objectivos
específicos do Eixo a promoção do empreendedorismo (impulso à criação de micro e pequenas empresas portadoras de inovação; I&DT
com fins industriais ou comerciais), a promoção da inovação nas pequenas empresas (qualificação das micro e pequenas empresas;
operar o upgrading tecnológico ou organizacional) e a mobilização do sistema científico e tecnológico (desenvolvimento da sociedade do
conhecimento; estimulo às actividades de investigação cientifica e tecnológica com uma base territorial; apoio a áreas de acolhimento
para a inovação empresarial e promoção de acções colectivas de desenvolvimento empresarial).
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O Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, possui como objectivos específicos a regeneração urbana (apoio a
iniciativas, em parceria, com vista a melhorar a qualidade de vida, o ambiente e a coesão dos centros urbanos), a promoção da
competitividade das cidades (criação de redes de competitividade e inovação urbanas, de modo a ganhar escala e a pensar os
aglomerados no contexto dos respectivos sistemas urbanos – quadro de cooperação intermunicipal) e a consolidação do sistema
urbano. Também o apoio à mobilidade urbana será um objectivo a prosseguir, dada a importância para conciliar eficazmente a vida
familiar, profissional e pessoal (serão apoiadas intervenções como as variantes a centros urbanos, transporte público, percursos
pedonais…).
No que se refere ao Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais, a aposta, a centrar particularmente nas áreas de
baixa densidade, passará pela promoção de iniciativas com enfoque no reforço da coesão física e social dos territórios e na valorização
dos seus recursos específicos e diferenciadores. Para além da concretização de algumas infra-estruturas e equipamentos ainda em
falta, a aposta passará pelo desenvolvimento qualificado de alguns serviços em áreas estratégicas, como a educação, saúde, ambiente
e mobilidade. Ou seja serão apoiadas intervenções centradas na rede escolar do 1º ciclo e na rede de educação pré-escolar, na
requalificação dos serviços de urgência e dos cuidados primários de saúde, bem como no património cultural nacional (ao nível da
salvaguarda, valorização e animação).
Relativamente ao Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental, os objectivos específicos a atingir passam pela prevenção, gestão e
valorização ambiental. Assim, serão privilegiadas algumas áreas de intervenção, nomeadamente: gestão de recursos hídricos; gestão
activa da Rede Natura e Biodiversidade; valorização e ordenamento da Orla Costeira; protecção e valorização de outras zonas sensíveis
e qualificação da paisagem; prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos.
Finalmente, no que diz respeito ao Eixo 5 – Governação e Capacitação Institucional, os seus principais objectivos centram-se na redução
dos custos de contexto para a actividade empresarial, bem como em facilitar a relação das empresas e dos cidadãos em geral, com a
administração pública, nomeadamente através da promoção do Governo Electrónico regional e local. Registe-se, ainda, a aposta nos
territórios de baixa densidade populacional, com o apoio e estimulo à criação de lojas do cidadão, que incluam diversas valências, num
quadro de prestação ambulatória de serviços de interesse geral (centros multi-serviços).
Outras reflexões estratégicas
Na actual fase do período de programação, convém realizar uma breve reflexão prospectiva, enumerando, desde logo, alguns
princípios/dualidades.
Uma das principais questões a levar em linha de conta, passa pela dualidade entre um aumento dos níveis de cobertura, com equidade
na cobertura territorial, ou uma opção por investimento estratégico centrado em alguns territórios específicos, gerando, naturalmente,
diferenças territoriais. Parece óbvio que a resposta deverá encontrar-se no equilíbrio de ambas. Por um lado, uma maior selectividade
dos investimentos a realizar; por outro, uma preocupação com a “equidade”, fomentando a coesão regional e a satisfação transversal
das principais necessidades das populações da Região.
Outra dualidade a emergir, centra-se nos domínios da competitividade e do emprego. Ou seja, em paralelo com a futura aposta na
inovação enquanto instrumento privilegiado para a melhoria da competitividade regional e nacional, encontra-se o desígnio do pleno
emprego. Não existindo dúvidas quanto à importância da inovação na definição de estratégias futuras, as questões associadas ao
emprego, e aos reconhecidos desajustes entre a procura e a oferta de mão-de-obra (qualificada versus desqualificada), terão de
merecer uma especial abordagem, através de uma visão que ultrapasse o restrito domínio do emprego.
Por outro lado, a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver de um modo gradual, ao longo dos diversos períodos de programação,
um esforço assinalável ao nível da desconcentração de competências. Este esforço radica na assumpção de que a aproximação da
decisão do território gera indubitavelmente ganhos de eficácia e eficiência na gestão e implementação dos programas comunitários, para
além de responsabilizar e dinamizar os próprios actores locais no processo de desenvolvimento.
Admitindo que neste período de programação, deverão continuar a ser dados saltos qualitativos neste âmbito, parece evidente que tal
situação poderá e deverá alicerçar-se na contratualização com as Associações de Municípios, a partir de um Plano de Acção
plenamente assumido, dos investimentos municipais a realizar no âmbito das medidas de incidência subregional. Estas medidas
deverão contribuir para o reforço das práticas de planeamento e gestão de projectos intermunicipais, como forma de robustecer o tecido
institucional e elevar os níveis de concentração e selectividade dos investimentos. Nesse sentido é fundamental que se desenvolvam
experiências de contratualização suportadas em Planos de Acção desenhados pelas Associações de Municípios a partir de referenciais
definidos pela CCDR.
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II.1.2 – O novo contexto da política de emprego e de inovação
PNACE – Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 2005/2008
O Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 2005/2008 é uma resposta do governo português aos desafios
colocados pela Estratégia de Lisboa. O PNACE procura responder a um triplo desafio: linhas de orientação aprovadas pelo Conselho
Europeu; recomendações gerais de política económica e de emprego para Portugal formuladas pela Comissão Europeia; prioridades
identificadas para Portugal pela Comissão Europeia no quadro de elaboração do Plano Nacional de Reformas. O PNACE enquadra o
Programa de Estabilidade e Crescimento, o Plano Tecnológico e o Plano Nacional de Emprego. A elaboração do PNACE levou em
linha de conta as orientações do QREN 2007-2013.
Figura 44 – PNACE

PROGRAMA DE
ESTABILIDADE E
CRESCIMENTO

Macroeconomia

PLANO
TECNOLÓGICO

Competitividade

PNACE
2005/2008

QREN
2007 -2013

Qualificação

PLANO
NACIONAL DE
EMPREGO
Emprego

Os objectivos do PNACE são muito ambiciosos, atendendo a que define como metas a redução do deficit público para 2,8% do PIB,
triplicar o investimento privado em I&D e atingir uma taxa de crescimento anual do PIB de 2,6% e uma taxa de emprego global de
69%.
Actuando nos domínios macroeconómico, microeconómico e da qualificação, emprego e coesão social, o PNACE enuncia 18
prioridades (ver quadro). Estas 18 prioridades configuram um conjunto de políticas organizadas em de 7 grupos:
• Crescimento económico e sustentabilidade das contas públicas
• Governação e administração pública
• Competitividade e empreendedorismo
• Investigação, desenvolvimento e inovação
• Coesão territorial e sustentabilidade ambiental
• Eficiência dos mercados
• Qualificação e coesão social
Domínio Macroeconómico
1. Fomentar o Crescimento, consolidar as contas públicas e controlar o deficit externo.
2. Reorientar a aplicação dos recursos públicos dando prioridade aos investimentos indutores de crescimento e criadores de emprego.
3. Garantir a equidade e a sustentabilidade do sistema de protecção social.
4. Desburocratizar os procedimentos no âmbito da função reguladora e fiscalizadora do Estado e melhorar as condições de livre
concorrência.
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5. Promover a concertação estratégica no domínio das relações laborais e das grandes opções de desenvolvimento do País.
6. Retomar um processo de convergência real com os níveis médios de rendimento da União Europeia.
Domínio Micro económico
1. Criar um ambiente de negócios mais atractivo para a iniciativa privada num contexto de regulação reforçada, desburocratizando
procedimentos e desenvolvendo a cultura empresarial.
2. Incrementar o investimento em investigação e desenvolvimento, quer de origem pública quer de origem privada e promover a
incorporação dos resultados nos processos produtivos, aumentando a competitividade das empresas portuguesas.
3. Promover a inovação, disseminar o acesso às tecnologias da informação de forma inclusiva, explorar vantagens competitivas e
reforçar a capacidade de criação de valor pelas empresas.
4. Melhorar a eficiência dos mercados e, em particular, a regulamentação dos serviços, garantindo maior concorrência efectiva, maior
competitividade e acesso a “inputs” produtivos em condições mais favoráveis.
5. Promover um uso mais sustentável dos recursos naturais.
6. Preservar um Estado Social dinâmico e evolutivo, promovendo a coesão social, territorial e ambiental.
Domínio da Qualificação, Emprego e Coesão Social
1. Reforçar a educação e a qualificação dos portugueses e adaptar os sistemas de educação e formação às necessidades de criação
de novas competências.
2. Promover a criação de emprego e atrair e reter o maior número de pessoas no emprego, prevenindo e combatendo o desemprego,
nomeadamente de jovens e de longa duração.
3. Gerir de forma preventiva e precoce os processos de reestruturação e deslocalização empresarial.
4. Promover a flexibilidade com segurança no emprego num quadro de reforço do diálogo e concertação social.
5. Modernizar o Sistema de Protecção Social.
6. Desenvolver o carácter inclusivo do mercado de trabalho, promovendo, a igualdade de oportunidades para todos, a reabilitação e a
reinserção, a conciliação entre a vida social e profissional e a igualdade de género.
+
&

. /0( +
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Encontram-se definidas 125 medidas estruturantes, algumas sem uma particular tradução no território, especialmente as políticas
para crescimento económico e a sustentabilidade das contas públicas e governação e administração pública. Em todas as outras,
identificam-se medidas com forte impacte territorial e, nesse sentido, devem ser consideradas na definição de uma estratégia e plano
de acção para a AMLEI.

Plano Tecnológico
O Plano Tecnológico é um instrumento de política proposto pelo XVII Governo Constitucional para melhorar os níveis de
competitividade de Portugal. Na verdade, o Plano Tecnológico é o principal referencial para a política de crescimento económico,
articulando um conjunto de políticas, algumas já existentes, em torno de três eixos fortemente orientados pelos objectivos da
Estratégia de Lisboa de 2000:
•

Conhecimento – qualificar os portugueses para a sociedade do conhecimento

•

Tecnologia – vencer o atraso científico e tecnológico

•

Inovação – imprimir um novo impulso à inovação

No domínio do Conhecimento, as orientações estratégicas subdividem-se em três categorias: recursos humanos; sociedade de
informação e do conhecimento; indústrias criativas. Para os recursos humanos pretende-se apoiar iniciativas que permitam obter
ganhos significativos de produtividade e gerar dinâmicas inovadoras nas empresas e cidadãos. As orientações para a Sociedade de
Informação e do conhecimento assentam no projecto “Ligar Portugal” e nas iniciativas que lhe estão associadas, que visam, no
essencial, alargar o uso da internet de banda larga e a criação de conteúdos. A aposta nas indústrias criativas surge como um
resultado da valorização da criatividade no novo modelo de economia e sociedade centrada no conhecimento.
O domínio da Tecnologia compreende cinco sub-grupos: actores; transferência de tecnologia; energia; transportes e logística;
grandes projectos de investimento. Os objectivos para a primeira categoria prendem-se com a necessidade de melhorar as relações
entre os actores envolvidos na inovação tecnológica, sejam eles empresas, universidade ou outras organizações, no sentido da
construção de um sistema de inovação. A transferência de tecnologia é considerada essencial para a difusão de inovações, aspecto
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em que a economia portuguesa apresenta resultados pouco animadores, justificando-se portanto a definição de um conjunto de
medidas para ultrapassar este problema. As orientações específicas para os sectores da energia, transportes e logística justificam-se
pela relevância dos sectores para o funcionamento da economia, bem como importa apoiar, mediante critérios de maior exigência ao
nível da integração sectorial e territorial, projectos de investimento estruturantes para a inovação e desenvolvimento económico.
No domínio da Inovação, as orientações estratégicas estão divididas pelas seguintes categorias: sectores e clusters; financiamento;
internacionalização; administração pública. No primeiro caso, pretende-se reforçar as dinâmicas de clusterização da economia
portuguesa, aproximando as empresas orientadas para a procura e guiadas pela inovação, criando massa crítica e densificando as
redes de relações no cluster. No que diz respeito ao financiamento, procura-se apoiar novas formas de providenciar capital para as
empresas inovadoras. A internacionalização surge como uma das categorias privilegiadas ao nível da acção, procurando qualificar e
“imbricar” o investimento estrangeiro e dinamizar as exportações da economia portuguesa. As orientações para a Administração
Pública visam reduzir custos de contexto e tornar mais eficiente o papel do estado na sociedade, reduzindo a burocracia,
desmaterializando processos, simplificando procedimentos e promovendo a mobilidade dos funcionários da Administração Pública.
O Plano Tecnológico enquadra um conjunto de medidas muito relevantes para a definição de uma estratégia de desenvolvimento e
de um Plano de Acção para a AMLEI, muitas das quais terão um suporte financeiro adequado por via do QREN 2007-2013. A
implementação das medidas e da criação de novas medidas do Plano Tecnológico será objecto de análise circunstanciada durante a
elaboração do Plano de Acção para a AMLEI.

PNE – Plano Nacional de Emprego
O PNE 2005-2008 procura enfrentar os problemas conjunturais e estruturais do país em matéria de emprego, que limitam o
desenvolvimento do país. O PNE encontra-se integrado com o PNACE, garantindo uma articulação das políticas para o
desenvolvimento do sistema de emprego. O PNE pretende ser uma resposta às recomendações feitas a Portugal no quadro da
Estratégia Europeia para o Emprego (EEE). Do ponto de vista financeiro, o PNE 2005-2008 enquadra algumas acções no âmbito do
QCA III e do QREN 2007-2013.
O Plano Nacional de Emprego procura enfrentar cinco desafios estratégicos e grandes prioridades para o período 2005-2008:
•

Promover a criação de emprego, prevenir e combater o desemprego

•

Antecipar e gerir positivamente as reestruturações

•

Promover a flexibilidade com segurança no emprego

•

Reforçar a educação e qualificação da população

•

Modernizar o sistema de protecção social

São três os eixos que procuram consubstanciar as prioridades do PNE:
•

Atrair e reter um maior número de pessoas na situação de emprego, aumentar a oferta de mão-de-obra e modernizar os
sistemas de protecção social

•

Melhorar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas

•

Investir mais em capital humano melhorando a educação e as competências

No primeiro eixo, o PNE preconiza uma actuação em diferentes domínios, tais como programas para jovens desempregados,
diplomados desempregados, estágios, incentivo ao envelhecimento activo, aumento da participação das mulheres na vida activa,
apoio a públicos especiais com dificuldades de inserção. Paralelamente, procura actuar do lado da procura junto das entidades
empregadoras e verifica-se um reforço da abordagem territorial e sectorial das políticas de emprego.
No eixo relativo à melhoria da adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas, o PNE identifica um conjunto de medidas que se
destinam a actuar preventivamente no caso de reestruturações empresariais, a prevenir riscos profissionais e a melhorar as relações
laborais, bem como a autonomizar o salário mínimo.
No último eixo, o PNE visa uma actuação ao nível da oferta de formação, passando pela reforma do ensino básico, aumento dos
níveis de escolaridade e também do número de alunos em cursos tecnológicos e profissionais e, de igual modo, aumento das
qualificações de activos.
Pela relevância deste programa e pelas características da base económica e do mercado de emprego na área da AMLEI, o PNE é
um também um referencial de orientação para as políticas de desenvolvimento económico e social desta sub-região.
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II.1.3 – O novo contexto da política de ordenamento do território
PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) enquadra um conjunto de orientações para um modelo de
organização territorial, considerando o sistema urbano, as redes, as infra-estruturas e os equipamentos de interesse nacional, as
áreas de interesse nacional em termos agrícolas, ambientais e patrimoniais.
Enquanto um instrumento estratégico de referência para as intervenções com impacte territorial, incluindo as apoiadas pelos futuros
Programas Operacionais para o período de 2007/2013, o PNPOT será considerado na definição do Programa de Acção para a
AMLEI.
A sua relevância aconselha a que se refiram desde já os objectivos estratégicos, o modelo territorial preconizado e algumas
orientações para o Centro Litoral e o Pinhal Interior.
Os objectivos estratégicos do PNPOT são os seguintes (http://www.dgotdu.pt/):
•

Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos
energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos

•

Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e global

•

Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à integração e à coesão
territoriais

•

Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a universalidade no acesso
aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social

•

Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos
cidadãos, empresas e administração pública

•

Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, activa e responsável dos
cidadãos e das instituições

O modelo territorial preconizado dá suficiente relevo ao sistema metropolitano do Centro Litoral, ao longo do Grande Corredor do
Litoral, podendo afirmar-se como uma rótula com a ligação ao Interior. Encontra-se bem servido pela redes de transporte de nível
superior, como o Comboio de Alta Velocidade, bem como está na área de influência do novo aeroporto internacional de Lisboa, que
constituirá, por certo, uma vantagem competitiva a explorar pela sub-região da AMLEI. Os quadros seguintes foram extraídos do
relatório do PNPOT e contêm as principais opções de desenvolvimento identificadas para o Centro Litoral e Pinhal Interior, que serão
levadas em linha de conta pela equipa na preparação do Plano de Acção para a AMLEI.
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Figura 45 – Sistema urbano, acessibilidades e povoamento

Fonte: PNPOT – Relatório (2006, pag. 9)
Centro Litoral – Opções para o Desenvolvimento do Território
Reforçar as dinâmicas industriais que valorizem competências em sectores de alto valor acrescentado e susceptíveis de elevados
ganhos de produtividade;
Valorizar o novo quadro de acessibilidades resultantes dos investimentos na construção, melhoramento ou conclusão de infraestruturas de transporte e logística, nomeadamente relacionados com o TGV, os Portos da Figueira da Foz e Aveiro (incluindo a
plataforma logística em Cacia) e a A17;
Promover a estrutura policêntrica dos sistemas urbanos do litoral, reforçando os eixos urbanos centrados em Leiria – Marinha Grande
e Coimbra – Figueira da Foz e a constelação urbana de Aveiro;
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Promover a cooperação interurbana de proximidade para criar a escala e a integração funcional necessárias ao desenvolvimento e
sofisticação dos serviços e valorizar o novo quadro de acessibilidades para concorrer com as actividades terciárias instaladas em
Lisboa e Porto;
Fomentar o desenvolvimento do eixo de ensino, ciência e inovação tecnológica de Aveiro – Coimbra -Leiria como elemento
fundamental para sustentar dinâmicas de competitividade e inovação territorial;
Valorizar os grandes projectos hidroagrícolas do Baixo Mondego, Baixo Vouga e do Vale do Liz;
Compatibilizar o modelo de urbanização e de industrialização difuso com a preservação e valorização do potencial de
desenvolvimento das actividades agropecuárias e do turismo e com a salvaguarda dos valores ambientais, patrimoniais e
paisagísticos;
Favorecer o reordenamento industrial, sobretudo nas áreas do Pinhal Litoral e Baixo Vouga, no sentido de criar espaços de
localização empresarial que contribuam para o reforço da estrutura policêntrica do sistema urbano e que promovam factores
potenciadores da inovação e do desenvolvimento tecnológico;
Promover a valorização integrada dos recursos do litoral, e gerir a pressão urbano/turística na faixa litoral/orla costeira de forma a
assegurar a exploração sustentável dos recursos naturais, a qualificação da paisagem e a adequada prevenção dos riscos;
Valorizar os recursos hídricos e concluir os projectos de despoluição integrada das bacias do Liz, do Mondego e do Vouga,
destacando-se a importância da despoluição da Ria de Aveiro.
&
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II.2. GRANDES ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O PINHAL
LITORAL
II.2.1. Síntese do pano de fundo de uma estratégia
Como se sublinhou em estudos anteriores, o Pinhal Litoral é um território dinâmico e atractivo,
com grande diversidade económica e com uma assinalável tradição de internacionalização e de
inovação. Acresce que estamos perante um território de grandes valores patrimoniais e
identitários, muitos dos quais projectados ao nível nacional e alguns mesmo ao nível
internacional.
Um território atractivo e urbanizado e com grandes vantagens locativas
Desde logo, é uma área de grande centralidade geográfica, numa posição de intermediação
entre Lisboa e Porto, servida pelas principais infra-estruturas de acessibilidades e transportes
do país e, inserida no corredor urbano-industrial do Litoral, posição que desde cedo favoreceu
a atractividade e fixação populacional e que contribuiu para a emergência de uma rede urbana
desenvolvida e robusta, e que é hoje um dos maiores pilares da organização e da
dinamização territorial do Pinhal Litoral.
Um território líder em diversas fileiras industriais e com propensão para a inovação
e internacionalização
Por outro lado, é uma área líder no domínio das indústrias do vidro, plásticos e moldes,
liderança que começou por ser sustentada num processo com raízes seculares de radicação e
afirmação da indústria do vidro e que, posteriormente, no Pós II Grande Guerra, se consolidaria
com a internalização do know-how industrial local no desenvolvimento da indústria de moldes
em sintonia e articulação com a emergência da indústria das matérias plásticas.
O Pinhal Litoral é, igualmente, uma das áreas destacadas na exploração e transformação da
pedra (sobretudo calcários) para a construção civil, bem como na produção de cerâmica
estrutural, utilitária e decorativa. No campo das actividades agro-pecuárias, apesar de, nas
últimas décadas, o potencial de desenvolvimento ter sido bastante afectado pelo alastramento
difuso das dinâmicas urbano industriais e pela recessão demográfica das áreas de matriz mais
rural, a área continua a ter bastante relevo na produção suinícola, bem como na produção de
aves e sobretudo de ovos.
Um território com valores patrimoniais relevantes e crescente apetência para o
turismo
O Pinhal Litoral é também uma área de crescente apetência para o turismo, porque o Mosteiro
da Batalha (recentemente considerado pelos portugueses como uma das 7 Maravilhas do país)
está inscrito na lista de Património Mundial da UNESCO, mas também porque os restantes
valores patrimoniais naturais, histórico-monumentais e culturais propiciam a ancoragem de um
vasto leque de produtos turísticos (urbano/cultural, natureza, touring, activo, sol e mar, rural,...).
Acresce que o vizinho lugar de Fátima é um dos locais mais visitados do país (estimam-se
anualmente cerca de 5 milhões de visitantes).
Mas, um território que ainda carece de um esforço continuado de investimento
Apesar de tais capacidades de ancoragem da estratégia de desenvolvimento territorial, o Pinhal
Litoral apresenta ainda diversas fragilidades que importa remover de modo a utilizar todos os
potenciais de que desfruta.
Efectivamente, ao nível infraestrutural a região continua a carecer de um conjunto de projectos
estruturantes, mormente nos domínios das acessibilidades inter e intra-regionais (sendo de
notar que existem troços de IC e diversas variantes urbanas por concretizar), do saneamento
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básico (releve-se algumas necessidades de conclusão e conexão de sistemas em «alta» e em
«baixa»), da produção de energias renováveis (para o qual existem vários potenciais, desde os
associados à energia eólica aos associados à biomassa, energia solar, e à incineração), dos
espaços de acolhimento de empresas (tendo em vista não só a necessidade de robustecimento
do tecido empresarial regional, como também a melhoria do ordenamento do território e a
requalificação das paisagens), e dos equipamentos colectivos (visando quer a melhoria de
quadros de vida das populações, quer a atractividade de visitantes e turistas). Outro aspecto
fundamental para o reforço da competitividade económica e territorial da região é o da
preparação dos recursos humanos disponíveis e mobilizáveis para a estratégia de
desenvolvimento do Pinhal Litoral.
Dados de partida para uma intervenção estratégica

Pilares de
sustentação

Factores

Atributos

Centralidade
geográfica

Território de grande centralidade geográfica no contexto do país, inserido no corredor
urbano/industrial do Litoral.

Papel de
intermediação
regional

Espaço-charneira a várias escalas e em múltiplos contextos: entre o Norte e o Sul;
entre a Área Metropolitana de Lisboa e a Área Metropolitana do Porto; entre o Oeste, o
Médio Tejo e o Baixo Mondego; entre o Litoral e o Interior.
Território atravessado longitudinalmente pelos principais itinerários rodo e ferroviários
do país: IP1/A1 e linha ferroviária do Norte, assegurando assim ligações fáceis às
grandes cidades, aeroportos e portos do país.

Posição
geográfica
Acessibilidades
vantajosas

Beneficia ainda de importantes itinerários complementares, quer longitudinais –
IC1/A8, quer transversais – IC8 (que facilita a ligação ao Interior e à fronteira
espanhola). Rede interregional que se reforçará substancialmente com a conclusão, do
IC9 e do IC36 e do reperfilamento da EN1/IC2. Referência ainda para a linha
ferroviária do Oeste, se bem que carenciada de fortes investimentos de beneficiação.

66

PLANO ESTRATÉGICO E DE ACÇÃO PARA O TERRITÓRIO DO PINHAL LITORAL – ESTRATÉGIA

Pilares de
sustentação

Factores

Tradição
industrial

Dinamismo
empresarial e forte
internacionalizaçã
o

Forte
associativismo
industrial

Dinamismo
industrial e
empresarial

Oferta
significativa de
infra-estruturas e
equipamentos de
apoio à actividade
industrial e
empresarial

Alguma
capacidade de
inovação
tecnológica e de
formação

Atributos

Alimentares e bebidas; cerâmica, faiança e porcelana; cimento e gesso; rochas
ornamentais e industriais; vidro e cristalaria; moldes e plásticos; metalomecânicas,
metalúrgicas e têxteis.
Mais de 5 mil empresas ligadas à indústria extractiva e transformadora, assegurando
cerca de 3,3% do volume de vendas do sector ao nível nacional.
Mais de 35 mil empresas sediadas, mais de 60 mil trabalhadores ao serviço
declarados.
7 empresas colocadas no ranking das 500 maiores empresas do país: Roca, Cimentos
Maceira, Santos Barosa Vidros, Redcats Portugal, Movicortes, Ricardo Gallo e Promor.
NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria; ACIL – Associação Comercial
e Industrial de Leiria; AIC – Associação Industrial de Cristalaria; APIP – Associação
Portuguesa da Indústria de Plásticos (delegação); AIPI – Associação dos Industriais
Portugueses de Iluminação; ACIMAGRA – Associação Portuguesa dos Industriais de
Mármores, Granitos e Ramos Afins (delegação); ARICOP – Associação Regional dos
Industriais de Construção e Obras Públicas; CEFAMOL – Associação Nacional da
Indústria de Moldes; AIMC – Associação dos Industriais de Madeiras do Centro; AICP
– Associação Industrial do Concelho de Pombal; ACIMG – Associação Comercial e
Industrial da Marinha Grande; ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Batalha,
Leiria e Porto de Mós.
Cerca de 4 mil ha de área industrial (existente ou proposta), distribuídos por diversos e
importantes parques e/ou zonas industriais: i) Batalha: Jardoeira (existente),
S. Mamede (em Plano de Pormenor), Reguengo do Fetal, Golpilheira e Santo Antão
(propostas novas áreas no âmbito da revisão do PDM em curso); ii) Leiria: Cova das
Faias, Monte Redondo e Outros, iii) Marinha Grande: Casal da Lebre, Pêro Neto e
Vieira de Leiria; iv) Pombal: Formiga, Guia, Manuel da Mota e Pelariga; v) Porto de
Mós: Juncal, Mira d’ Aire e Porto de Mós.
Parques de Exposições e Feiras: Exposalão (Batalha); FAE – Feira de Actividades
Económicas da Marinha Grande; Centro Municipal de Exposições de Pombal; Centro
de Actividades Económicas e de Serviços de Porto de Mós.
CENTIMFE – Centro Tecnológico dos Moldes e Plásticos. Instituto Politécnico de Leiria
(particularmente a Escola Superior de Tecnologia e Gestão). Pólos de Formação
Profissional:
i) Centros de Gestão Directa: Centro de Formação Profissional de Leiria;
ii) Centros de Gestão Participada: CENFIM (molde) e CRISFORM (vidros e
cristalaria);
iii) Escolas profissionais: Leiria (2), Pombal, Marinha Grande, Batalha e Porto de Mós.

Existência de
“ clusters”
produtivos
sustentáveis e
aprofundáveis

Cluster dos moldes (plásticos, cerâmica e vidro, indústria automóvel, ind. material
eléctrico,…);
Cluster do barro (porcelana, faiança, cerâmica industrial e decorativa,…);
Cluster dos vidros (vidro utilitário e decorativo, cristalaria,…);
Cluster da pedra (rochas industriais, rochas ornamentais).

Disponibilidade
de factores de
produção

Recursos florestais (sobretudo pinho e eucalipto).
Recursos geológicos (sobretudo calcários em bloco, calçada e lagetas para fins
ornamentais; barro e rochas para a construção civil, cimento, gesso e outros fins).
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Pilares de
sustentação

Factores

Densificação
urbana e
policentrismo

Robustez urbana

Rede consolidada
de cidades
médias

Proximidade
entre os vários
centros urbanos

Património
natural

Valia dos
recursos
patrimoniais e
turísticos

Património
arqueológico,
histórico e
construído

Património
etnográfico e
cultural

Pólos de
significativa
atractividade
turística

Disponibilidade
dos recursos
humanos

Visibilidade
externa dos
ícones
identitários

Em quantidade
significativa
Com qualidade
aceitável

Atributos

Segundo os critérios do INE (de APU), em 2001, cerca de 64% da população vivia em
centros urbanos.
Cerca de 27 mil ha de área urbana ou urbanizável, o que equivale a cerca de 14% da área
afecta a uso urbano.
Uma rede urbana integrando 9 centros urbanos com mais de 5 mil habitantes. Dos quais
um com mais de 50 mil habitantes (Leiria), um em torno dos 30 mil habitantes (Marinha
Grande), dois perto de 15 mil habitantes (Pombal e Porto de Mós), três rondando os 8/9
mil habitantes (Batalha, Maceira e Monte Real) e dois que rondam os 5 mil habitantes
(Vieira de Leiria e Louriçal). A estes há que acrescer centros complementares como Mira
d’ Aire, Juncal, Marrazes, Meirinhas ou Albergaria dos Doze, possuidores de razoável
capacidade de polarização local.
A maioria dos centros urbanos da Alta Estremadura encontra-se a uma distância média
inferior a 20 Km.
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros; Biótopos do Pinhal de Leiria; Mata
Nacional do Urso.
Serra de Sicó; Cordão Florestal Litoral (“Pinhal de Leiria”); Costa Marítima e Balnear; Rios
Lis, Lena e Arunca; Lagoas da Ervedeira e do Arrimal; Sítio do Azabuxo; Grutas de Mira d’
Aire, Sto. António, Alvados, Moeda e outras; Águas Termais de Monte Real...
Mosteiro da Batalha (Património da Humanidade); Santuário Mariano da Cova de Iria;
Castelos de Leiria, Pombal e Porto de Mós; centros históricos das várias cidades do
Pinhal litoral; igreja dos Milagres, mosteiros e igrejas de Leiria, Pombal, Batalha,
Louriçal,…; Campo Militar de S. Jorge; Campos arqueológicos de Poios/Redinha e do
Vale do Lapedo; Ponte da Boutaca; azenhas da Redinha; casas projectadas pelo
arquitecto Korrodi; casa-museu da Fábrica Stephens; Parque do Engenho; antiga Central
Eléctrica de Porto de Mós.
Artesanato;
Tradição vidreira;
Religiosidade;
Gastronomia (vinhos, queijos, doçaria, enchidos,...);
Restauração.
Batalha, um pólo de grande projecção internacional.
Grutas do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, atractivos relevantes no
mercado nacional do excursionismo e do touring.
Constituem atractivos de irradiação supra-regional: as cidades de Leiria, Pombal, Porto de
Mós e Marinha Grande; as praias de S. Pedro de Moel, da Vieira, Pedrógão e Osso da
Baleia: a Serra de Sicó.
Em 2001 residiam 251 mil pessoas no Pinhal Litoral, destes 68% estavam em idade
potencialmente activa (15 aos 64 anos) e 16% eram jovens (< 15 anos).
Dos que concluíram os seus estudos, 18% atingiram o grau de ensino secundário e 11%
os graus de ensino médio ou superior.

Grandes
referenciais
patrimoniais

Mosteiro da Batalha; Cidade de Leiria; Rota do Vidro; Moldes; Grutas; Pinhal de Leiria;
Castelos de Leiria, Pombal,e Porto de Mós; Campo Militar de S. Jorge; Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros.

Grandes
personalidades

Gualdim Paes; Nuno Álvares Pereira; D. João I; Marquês de Pombal; D. Fuas Roupinho;
Francisco Rodrigues Lobo; Afonso Lopes Vieira; Irmãos Stephens; Ernesto Korrodi; Lino
António; João de Barros; João Soares; José António Saraiva, Mouzinho de Albuquerque.
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Dados de chegada de uma intervenção estratégica

Vectores de
Afirmação

Factores

Funcionalidade

Identidade

Coesão e
sustentabilidade
territorial

Ambiental e
paisagística

Atributos

Melhoria substancial do ordenamento do território.
Desenvolvimento estratégico de uma rede urbana hierarquizada e vertebradora.
Fecho das malhas de acessibilidades intra e inter-regionais e desenvolvimento dos
transportes inter-urbanos.
Melhoria da logística.
Concertação das estratégias locais de desenvolvimento e ocupação do território.
Valorização da história e do património.
Reinvenção/Redescoberta da “alma” dos lugares.
Criação de um quadro de vida de bem-estar.
Robustecimento da bacia de emprego subregional.
Desenvolvimento das imagens de marca identitárias (territoriais, turísticas, empresariais).
Fidelização das procuras turísticas.
Preservação e valorização dos espaços de maior interesse natural.
Implementação de sistemas eficazes de saneamento básico por forma a equacionar os
problemas de poluição hídrica persistentes.
Correcção das perversidades do desordenamento territorial existentes, mormente a
dispersão urbano/industrial difusa.
Recuperação ambiental e paisagística das numerosas pedreiras desactivadas e controlo
das activas.
Regeneração generalizada dos tecidos urbanos, no sentido da implementação de uma ideia
de cidade e de centralidade urbana.
Recuperação patrimonial e revitalização demográfica, comercial e cultural dos centros
históricos.

Urbanística

Privilegiamento de projectos arquitectónicos de reconhecida qualidade e ajustada
integração nos tecidos urbanos locais.
Desenvolvimento da oferta de espaços urbanos verdes, de lazer e de sociabilização.
Melhoria do conforto da habitação.
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Vectores de
Afirmação

Factores

Atributos

Aprofundamento dos clusters industriais mais competitivos (moldes, cerâmica, pedra, vidro,
alimentares, metalomecânica).
Desenvolvimento

Reordenamento estratégico da oferta de solo para apoio à localização de actividades
industriais e logísticas.
Desenvolvimento da formação profissional, no sentido da melhoria da competência
específica.
Privilegiamento do conceito de Parque Empresarial e de Negócios.
Reforço da oferta de centros especializados de inovação tecnológica, em consonância com
a diversidade de clusters industriais competitivos.

Competitividade
Económica e
Inovação

Inovação

Internalização do ensino superior nos processos produtivos e na gestão empresarial.
Aprofundamento de parcerias empresarias e público/privados.
Reforço, com preocupações de diversificação e internacionalização, do calendário regional
de feiras e eventos económicos, turísticos, desportivos e culturais.
Participação estratégica em feiras e eventos promocionais estrangeiros.
Promoção/
Internacionalização

Aprofundamento dos processos de certificação internacional.
Edição, com qualidade científica, técnica e gráfica, de portfolios de produtos, empresas,
recursos e produtos turísticos, e subsequente divulgação estratégica.
Desenvolvimento e difusão de uma marca ou “umbrella” identitária, forte, clara e inequívoca.
Reforço das coberturas concelhias de equipamentos colectivos sociais e culturais, no
sentido da promoção da equidade.

Dos serviços
Desenvolviment
o social e
bem-estar

Desburocratização dos serviços públicos.
Melhoria dos transportes públicos interurbanos.
Aprofundamento dos processos de certificação de qualidade e de origem.

Dos produtos

Governação e
Capacitação
Institucional

Aprofundamento da higiene no trabalho, designadamente no sector agro-alimentar.

Concertação
para o
desenvolvimento

Promoção de estratégias de concertação supramunicipal

Gestão
inovadora e
integrada do
território

Desenvolvimento do marketing territorial

Promoção de formas de parceria público-público e público-privado

Aprofundamento das TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação na gestão territorial

70

PLANO ESTRATÉGICO E DE ACÇÃO PARA O TERRITÓRIO DO PINHAL LITORAL – ESTRATÉGIA

II.2.2. Dimensões estratégicas para uma intervenção
A estratégia de desenvolvimento do Pinhal Litoral deve fundar-se em quatro grandes dimensões
de intervenção: i) Competitividade Económica; ii) Potencial Humano e Desenvolvimento Social;
iii) Valorização e Sustentabilidade do Território; e iv) Governação e Capacitação Institucional.
i) Competitividade Económica
Os desafios da competitividade são cada vez mais decisivos para os processos de
desenvolvimento, sustentabilidade e afirmação das regiões.
A Comissão Europeia também o reconhece, tendo plasmado a ideia em diversos documentos
sustentando que desenvolver a competitividade regional e territorial constitui um objectivo
essencial para que a União Europeia possa dispor de mais meios para enfrentar as mutações
transnacionais dos próximos anos: disparidades sócio económicas acrescidas após o
alargamento; reestruturações decorrentes da mundialização; revolução tecnológica;
desenvolvimento da economia e da sociedade baseadas no conhecimento; envelhecimento da
população europeia e aumento da imigração.
Em conformidade com as orientações comunitárias, o QREN – Quadro de Referência
Estratégico Nacional para o período de programação 2007-2013 incorpora o desafio da
competitividade num dos três objectivos estratégicos que formula, associando-o às
problemáticas do desenvolvimento regional e do emprego. Simultaneamente o Governo
estabeleceu que a estruturação operacional nacional do QREN será sistematizada através da
criação de três programas operacionais temáticos, um dos quais dirigido para os factores de
competitividade, que visam a eficiência e a qualidade das instituições públicas permitindo a
redução de custos públicos de contexto, bem como a provisão de estímulos à inovação e ao
desenvolvimento tecnológico, incentivos à modernização e internacionalização empresariais,
incentivos ao investimento directo estrangeiro qualificante, apoio à investigação e
desenvolvimento e promoção da sociedade da informação e do conhecimento.
Neste contexto, face às necessidades diagnosticadas para o Pinhal Litoral, e tendo em conta o
supracitado, apontam-se como domínios prioritários de intervenção os seguintes: i)
Modernização e robustecimento das actividades industriais e de serviços; ii) Afirmação e
valorização das actividades turísticas; iii) Desenvolvimento das actividades agrícolas.
Neste quadro de referência, mediante a concretização de um conjunto alargado de projectos de
excelência, será possível atingir alguns objectivos estratégicos específicos, nomeadamente a
criação de serviços/espaços intermunicipais de apoio e acolhimento à instalação de empresas
(incrementando o emprego e das diversas actividades económicas); promover e criar ofertas
turísticas nos seus diversos segmentos; desenvolver o potencial turístico da Região, nas mais
variadas vertentes (cultural, ambiental, patrimonial, gastronómica, paisagística, …) mediante a
promoção inter-municipal das potencialidades individuais.
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Algumas linhas orientadoras sobre a modernização, robustecimento e inovação empresarial:
•

Reforço da rede de parques empresariais tendo em vista a dinamização da base económica, e
promover a atracção de novos investimentos e o reordenamento da ocupação industrial do Pinhal
Litoral. Ultrapassado o conceito de parques industriais dos anos 80 e 90, importa implementar
uma rede estruturada e hierarquizada de um novo modelo de estruturas de acolhimento de
unidades empresariais (integrando no mesmo espaço indústria, armazenagem e serviços de
apoio). Afigura-se também vantajoso que haja uma gestão integrada e profissionalizada desta
rede de parques, existente e a criar, a qual pode surgir através da consolidação/expansão de um
modelo do tipo GestinLeiria – Parques Empresariais de Leiria, SA. Em associação com os
parques empresariais criar espaços de incubação de empresas.

•

Numa estratégia de inovação, importa estimular a existência de mecanismos financeiros
eficientes de apoio às empresas – e particularmente no caso de um tecido empresarial muito
pulverizado por pequenas empresas – particularmente do capital-semente, capital de risco
(promover a criação de uma Sociedade de Capital de Risco, eventualmente a um nível territorial
mais alargado – o da Região Centro – envolvendo neste processo os vários núcleos e
associações empresariais existentes) e “business angels”.

•

Estimular a criação de start-ups de base tecnológica – a economia do conhecimento e da
aprendizagem é um pilar do desenvolvimento nas regiões mais avançadas da Europa, pelo que
se revela oportuno apoiar a criação de novas empresas de base tecnológica, aproveitando as
incubadoras locais e estimulando o empreendedorismo dos recém-licenciados por instituições
locais e nacionais em áreas de tecnologias de informação e comunicação, nanotecnologias e
biotecnologias.

•

Qualificar a oferta de espaços para eventos temporários com interesse económico regional – o
dinamismo empresarial da região deve ser acompanhado pela qualificação dos espaços
adequados à constituição de “clusters temporários” – reconhecidos como uma das formas
relevantes para a disseminação de conhecimento – tais como conferências técnico-científicas,
feiras nacionais e internacionais, etc.

•

Desenvolvimento do cluster “turismo, lazer e património” apostando designadamente no: a)
reforço da oferta qualificada de alojamento em particular nas tipologias de Pousada e hotéis de
categoria superior; b) aposta de forma estratégica e integrada em projectos-âncora de
qualificação/diversificação de produtos e destinos turísticos, tais como os associados ao
complexo termal/saúde de Monte Real, aos resorts turísticos (golfe e turismo residencial) e
eventuais complexos temáticos lúdico-culturais; c) promover e concertar uma agenda regional de
eventos com elevado potencial turístico; d) implementar e promover rotas temáticas de âmbito
supra-municipal de particular interesse turístico e educacional (Castelos, Romanização, …).

•

Promover “guichet” único para divulgação e implementação de instrumentos de política
económica, tecnológica e de emprego – a dispersão de instituições públicas de apoio às
empresas faz aumentar os custos de transacção das empresas, devendo ser progressivamente
eliminada para dar lugar ao “guichet” único para divulgação e implementação de instrumentos de
política económica, tecnológica e de emprego.

•

Criar base de dados de produtos regionais – construir uma base de dados com as características
das unidades empresariais da região e disponibilizar um serviço de informação estratégica às
empresas no sentido de assegurar um incremento das trocas inter-empresariais na região.

•

Upgrading das cadeias de valor - incentivar as empresas a melhorar a sua posição na cadeia de
valor, apoiando a sua internacionalização, a qualificação profissional e especialmente uma maior
integração das funções de concepção, produção e distribuição por via da formação e
consolidação de redes empresariais nos clusters competitivos da região.

•

Atrair investimento estrangeiro estruturante para a economia regional – desenvolver acções de
captação de investimento estrangeiro estruturante para a economia regional, de forma a
promover a internacionalização da base económica e a inovação tecnológica.

•

Implementação do Tecnopólo do Pinhal Litoral – a conceber como uma estrutura polinucleada,
orientada para a valorização de actividades de alta tecnologia, mormente nos domínios em que a
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região se apresenta competitiva. Tal estrutura, assente num partenariado estratégico envolvendo
empresas – centros tecnológicos – escolas profissionais e de ensino superior, deve ser um motor
da evolução científica e tecnológica da região e um factor de upgrading do tecido produtivo.
•

Reforço da rede regional de Centros Tecnológicos, designadamente com a criação dos ligados à
industria de rochas industriais e ornamentais (Porto de Mós).

•

Incentivar as redes sociais de inovação – As dinâmicas de inovação assentam frequentemente
em redes sociais que facilitam o acesso a novo conhecimento em matéria de produtos, tecnologia
e mercados e aprofundam a sua disseminação no tecido empresarial da região, facto que justifica
a aposta em parcerias inter-empresariais (clubes, fóruns, etc.) e entre instituições e empresas
(PPP), cujo objectivo é a sustentação de processos de aprendizagem colectivos.

•

Articular as instituições do sistema de Ciência & Tecnologia e o tecido empresarial – A inovação
tecnológica e organizacional passa pelo reforço da dotação das estruturas de I&D da região e na
dinamização da sua articulação com o tecido empresarial, o que requer uma aproximação das
instituições de investigação às empresas quer na vertente de investigação aplicada quer na
consultoria tecnológica.

ii) Potencial Humano e Desenvolvimento Social
É hoje consensual que a sustentabilidade do desenvolvimento económico está particularmente
dependente da sustentabilidade do desenvolvimento social. A Comissão Europeia também o
reconhece e, por isso, continua a eleger a problemática do desenvolvimento social entre as
suas principais prioridades políticas.
Tomando como referência a Comunicação da Comissão Europeia ao Conselho e ao
Parlamento Europeu, de 21 de Dezembro de 1994, relativa às Prioridades da União Europeia
na Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social de Copenhaga (Copenhaga, Março de
1995), apontam-se os seguintes objectivos: i) Que todos os países fixem objectivos de
desenvolvimento social concretos e escalonados no tempo em função do respectivo nível de
desenvolvimento; ii) Que os direitos sociais progridam, incentivando os Estados a ratificar as
convenções da Organização Internacional do Trabalho e a assegurar um respeito efectivo pela
sua aplicação; iii) Que a redução das excessivas desigualdades seja um objectivo específico
das políticas de desenvolvimento social; iv) Que haja uma melhor coordenação entre as
políticas de cooperação e de assistência; v) Que as políticas recomendadas pelas instituições
internacionais, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, integrem
explicitamente o desenvolvimento social; vi) Que a livre circulação internacional dos capitais
contribua efectivamente para o desenvolvimento.
Em conformidade, o QREN também destaca tal preocupação para este período de
programação ao explicitar uma prioridade que designa como “Garantir a Coesão Social”.
Enquanto objectivos estratégicos específicos a atingir, procurar-se-á com a presente Dimensão
Estratégica do Plano de Acção e com os projectos que encerra, combater o abandono e
insucesso escolar, melhorar os níveis de empenho e motivação escolar e de aprendizagem,
bem como incentivar/incrementar a melhoria das qualificações da população, por exemplo,
mediante o desenvolvimento de redes de centros escolares de excelência e concedendo uma
atenção especial ao ensino profissional/politécnico. A promoção do conhecimento, da inovação,
da modernização do tecido produtivo, bem como a progressiva utilização dos espaços de
divulgação da cultura, ciência e do conhecimento, são objectivos igualmente relevantes a
alcançar.
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Paralelamente, a concretização de uma rede social, de apoio à infância, à juventude e à terceira
idade, para além de prevenir e evitar a exclusão social, possibilitará combater e prevenir
situações de pobreza e marginalidade, sendo deste modo um importante objectivo a prosseguir
neste domínio estratégico.
Algumas linhas orientadoras sobre recursos humanos, empregabilidade e respostas sociais:
•

Desenvolvimento do conceito de Observatório Regional de Formação e Emprego, organismo
funcionando como interface entre empresas – associações empresarias – sistema institucional e
empresarial de formação profissional – sistema formal de educação secundária e superior –
autarquias, cuja missão se orienta para o diagnóstico estratégico das tendências e necessidades
do mercado de emprego do Pinhal Litoral.

•

Desenvolvimento do Instituto Politécnico de Leiria no duplo sentido de transposição para um
modelo de Universidade Politécnica e de alargamento/ajustamento da oferta de cursos a
domínios cuja procura potencial será relevante.

•

Em conformidade com um Plano Global de Formação para o Pinhal Litoral, cuja realização é
estratégica, dinamizar cursos profissionais direccionados para os domínios de reconhecida
competência específica regional e para outros domínios em que a região possa/deva prosseguir
estratégias de afirmação (energias renováveis, engenharia sanitária, turismo, design industrial,
…). De forma a agilizar e profissionalizar as acções de formação, deverá ser equacionada a
constituição de uma entidade formadora de âmbito regional, de gestão autonomizada e com
particular envolvimento da ADAE.

•

Promover uma maior equidade e racionalidade dos equipamentos sociais fundamentais, em
conformidade com as conclusões da Carta de Equipamentos Sociais do Pinhal Litoral, em
elaboração. De entre os principais desafios que hoje se colocam, convirá destacar os
relacionados com a necessária concertação inter-municipal para a sua territorialização, e esforço
comum de gestão e aproveitamento dos avultados investimentos corpóreos que estão associados
a estes equipamentos.

•

Dotar a região de uma rede de unidades de cuidados continuados de saúde, que responda às
necessidades efectivas e potenciais da procura, a qual deve obedecer a lógicas de equilíbrio
territorial.

•

Construção de um Pavilhão multiusos ajustado à escala do Pinhal Litoral, ou seja, apto a acolher
eventos de natureza diversificada e de grandes audiências. Dada a envergadura deste
equipamento e a centralidade que requer a cidade de Leiria surge como a localização
preferencial.

•

Uma sub-região com a dinâmica demográfica, a relevância da rede urbana e a vitalidade do
movimento associativo/desportivo como a que apresenta o Pinhal Litoral e que, simultaneamente,
procurar projectar através do marketing territorial o seu desempenho e atractividade, deve possuir
um complexo de piscinas com dimensões e valências aptas a acolher eventos desportivos de
carácter oficial.

•

Criação de um Centro de Ciência Viva do Pinhal Litoral, fundado nas competências específicas
desta região, mormente as associadas às temáticas do vidro e moldes, cerâmica, rochas
industriais e ornamentais.

•

Rede de Museus – o património, a cultura, a arqueologia, a história da arte e a ciência, têm cada
vez maior importância no quotidiano das pessoas e são focos de atracção de fluxos de lazer e
turismo. Neste contexto, importa que o Pinhal Litoral apresente uma rede de espaços
museológicos, bem estruturada, desejavelmente consonante com a hierarquia urbana da região
e, sobretudo, integrando algumas unidades de grande escala e/ou de carácter inovador, com
projecção internacional. Em concreto e a título de exemplo podemos afirmar que o Pinhal Litoral
tem condições e tradições para acolher diversos museus de âmbito nacional como o dos
Bombeiros, da Floresta, da História Militar de Portugal, da Emigração, …. Para além disso,
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sabendo-se a importância que a arqueologia e a história da arte, bem como a arte moderna e
contemporânea granjearam, e conhecido o valor de alguns espólios artísticos associados à
região (ex: Charters d’Almeida), importa dar-lhes visibilidade, garantindo para o efeito a sua
efectiva musealização.

iii) Valorização e Sustentabilidade do Território
Como sublinham numerosos documentos emanados da Comissão Europeia, a política
ambiental da União Europeia baseia-se na convicção de que o crescimento económico, o
progresso social e a protecção do ambiente ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida.
Ainda mais importante é o facto de estes aspectos estarem interligados. É necessário um
equilíbrio cuidadoso entre eles para que o desenvolvimento na Europa, e em todo o mundo,
seja sustentável — por outras palavras, para que as gerações futuras possam também usufruir
de uma melhor qualidade de vida. Hoje em dia, os principais desafios no domínio do ambiente
são as alterações climáticas, o declínio da biodiversidade, a ameaça à nossa saúde decorrente
da poluição, o modo como utilizamos os recursos naturais e a produção de demasiados
resíduos. A UE está a enfrentar estes desafios mediante a definição de normas ambientais
rigorosas e a promoção de novas formas de funcionamento e de tecnologias menos poluentes.
Novas tecnologias respeitadoras do ambiente desenvolvidas na Europa podem igualmente
tornar a nossa economia mais competitiva, criando dessa forma empregos e financiando o
progresso social.
Em resposta a tais reptos o Governo assumiu que colocará a política de ambiente e
ordenamento do território no centro da sua estratégia para o desenvolvimento do País. E
acrescenta que: “A convergência com a média europeia não se deve confinar aos indicadores
económicos. Importa, também, proporcionar em Portugal níveis de protecção ambiental e de
qualidade de vida equivalentes aos dos nossos parceiros europeus. Isto implica qualificar as
nossas infra-estruturas ambientais e a respectiva gestão, de forma a alcançar níveis de
atendimento próprios dos países desenvolvidos, designadamente em domínios como o
abastecimento de água, o saneamento e o tratamento de resíduos. Para tanto, importa relançar
os investimentos nas infra-estruturas, optimizando o aproveitamento dos fundos comunitários
disponíveis. Na política da água, o Governo porá fim à actual situação de incumprimento da
Directiva-Quadro da Água, promovendo a aprovação de uma nova Lei da Água que consagre o
princípio da gestão por bacia hidrográfica, no âmbito de uma reforma do sistema institucional de
gestão e do regime de utilização dos recursos hídricos. No domínio dos resíduos, importa
intensificar as políticas de redução, reciclagem e reutilização, bem como assegurar as
necessárias infra-estruturas de tratamento e eliminação. A meta assumida por Portugal de
alcançar em 2010 os 39% de energia consumida a partir de fontes renováveis exige uma
decidida intensificação do apoio ao investimento nas energias renováveis, como mais adiante
se dará conta. Importa agir de modo determinado no capítulo da eficiência energética,
sobretudo no que se refere à utilização da energia nos edifícios, nomeadamente públicos”.
A promoção do crescimento e desenvolvimento sustentado e a qualificação territorial são
também por isso prioridades vertidas para o PO da Região Centro, abrindo assim um leque de
oportunidades de apoio ao investimento nos vários domínios da qualidade ambiental do
território do Pinhal Litoral.
Outro dos grandes objectivos estratégicos específicos a atingir com esta dimensão estratégica,
prende-se com a reorganização e desenvolvimento das redes infraestruturais de mobilidade e
de acessibilidades, capaz de perspectivar um eficaz e eficiente sistema de transportes que
responda às efectivas necessidade e carência deste território. Paralelamente, procurar-se-á
realizar um conjunto de projectos, num quadro paisagístico e de economia urbana sustentáveis,
direccionados para responder a dois objectivos muito específicos: 1. proceder a acções
urbanísticas intermunicipais, numa óptica integrada, valorizando a função dos espaços públicos
(espaços verdes, espaços de lazer, sinalética urbana, …); 2. requalificar e promover os núcleos
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urbanos com maiores carências e deficiências ao nível habitacional e urbanístico, com especial
incidência nos centros históricos.
Algumas linhas orientadoras sobre acessibilidades e logística e qualificação ambiental
•

Desenvolvimento de uma plataforma logística regional apoiada na articulação multi-modal entre a
Linha do Oeste, o porto da Figueira da Foz e os eixos viários fundamentais IC 1/A 8, IC 8 e
mesmo o IP 1/A 1. Desta forma é possível responder aos interesses do desenvolvimento do
tecido empresarial da região – facilitando o escoamento dos diversos produtos dos principais
clusters regionais – e suprimir um hiato territorial que o Plano “Portugal Logístico” apresenta na
distribuição de plataformas logísticas entre a área de Lisboa e a área de Aveiro. Numa primeira
abordagem a área compreendida entre Matos de Carriço-Guia-Monte Redondo parece reunir
vantagens locativas para a sediação desta plataforma. Haveria ainda vantagens de articulação
desta plataforma com um eventual parque TIR a criar na área de Barracão; Implementação de
um parque TIR (com serviços de apoio a camionistas e camiões) no eixo Leiria-Pombal, visto
existir nesta zona uma geração de tráfego diário estimado superior a mil camiões; concorre para
esta proposta o preconizado nó da AE do Norte na localidade do Barracão que permitiria uma
entrada directa no sistema viário fundamental;

•

Revitalização da Linha do Oeste, quer do ponto de vista do transporte de mercadorias quer de
passageiros (serviço regional), de modo a apoiar, por um lado a laboração das empresas
(facilitando a recepção de matérias-primas e combustíveis bem como o escoamento de produtos)
e, por outro, permitindo alargar as bacias de emprego conferindo maior mobilidade nas
deslocações casa-trabalho. Atente-se às vantagens desta opção, seja no domínio da redução
dos custos de transporte seja na melhoria das condições de segurança;

•

Concretização da rede viária fundamental do PRN 2000 designadamente, os eixos transversais
de atravessamento/integração do território do Pinhal Litoral – IC 8; IC 36; IC 9 – e os eixos
longitudinais IC 1/A 17 (dando sequência ao seu prolongamento para Norte, em direcção à
Figueira da Foz), IC 2/EN 1 (via cada vez mais congestionada em face do grande número de
intersecções existentes, de numerosas empresas e serviços com acesso directo, e pelo
atravessamento/acesso aos aglomerados urbanos, assumindo características de via urbana,
carecendo por isso muitos troços da sua transformação em IC), e IC 3 (garantindo uma condigna
ligação Norte-Sul pelo interior, capaz de atenuar a perificidade de concelhos vizinhos como
Ansião e Alvaiázere);

•

Realizar/completar as circulares viárias aos principais centros urbanos de que a região carece;

•

Equacionar de modo integrado e eficaz e numa óptica multi-municipal os sistemas de água e
esgotos domésticos: a) completar no curto prazo as redes em alta e em baixa de água e esgotos;
b) desencadear um processo paulatino de renovação destas redes dada a sua obsolescência,
com consequências negativas em termos da sua eco-eficiência; c) optimizar os investimentos
realizados e a realizar em ETAR;

•

Equacionar de modo integrado e eficaz e numa óptica multi-municipal os problemas relacionados
com a drenagem e tratamento dos esgotos das suiniculturas e indústrias particularmente
poluentes;

•

Desenvolver soluções adequadas e de carácter multi-municipal à resolução dos problemas de
resíduos sólidos domésticos, perante o previsível esgotamento das capacidades de deposição
em aterro existentes, equacionando alternativas, as quais tanto podem passar pela construção de
novo aterro como por central de compostagem ou de incineração;

•

A existência de uma rede hidrográfica relevante que flúi pelo território do Pinhal Litoral mas sobre
a qual actuam fortes pressões antrópicas (pressão demográfica e urbana; exploração agrícola
intensiva; efluentes industriais; suiniculturas, …), requer da parte das Administrações, Central e
Local, um esforço significativo de inversão de uma realidade que vai ao arrepio das boas práticas
ambientais. Será necessário congregar esforços de actuação que, numa visão integrada, tenham
como objectivo dirimir tais pressões antrópicas, possibilitando a recuperação ambiental e
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valorização paisagística dos principais cursos de água, tanto mais que vários destes atravessam
aglomerados urbanos sedes de concelho.
•

Equacionar um modelo de gestão integrada das sucatas – veículos em fim de vida, resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos, pneus, óleos, … – produzidas no território do Pinhal
Litoral – em parque dedicado, devidamente infra-estruturado e equipado para a sua recepção,
armazenamento, tratamento e expedição. Na eventual criação de um único complexo com
capacidade para acolher e processar tais resíduos para o conjunto dos municípios da Pinhal
Litoral, a sua localização deve reflectir uma visão solidária, que acautele o ónus para a que venha
a ser a área de acolhimento associada aos diversos impactes negativos que esta infra-estrutura
gera.

•

Lamas e desperdícios de pedras – equacionar soluções que minimizem a degradação ambiental
provocada pelas industrias de extracção e transformação da pedra – sobretudo associada à
geração de lamas e de escombreiras – mormente pelo aproveitamento de alguns desses
sub-produtos e pela sua deposição em espaço(s) comuns e dedicados para esse efeito.

•

O Pinhal Litoral apresenta, em diversas partes do seu território condições privilegiadas de
morfologia e de circulação (direcção e intensidade) geral dos ventos que justificam uma aposta
na produção de energia eólica, consentânea com esse potencial. Os investimentos já realizados
e em curso na colocação de aerogeradores/implementação de parques eólicos são prova de que,
da escala local à escala global, as condições para o efeito estão reunidas, havendo que
equacionar sobre se não deverá ser este um domínio (a par de outras fontes de energias
renováveis) prioritário de desenvolvimento e afirmação desta sub-região, também numa
perspectiva de transfiguração para uma imagem de território sustentável e respeitador do
ambiente.

•

A prioridade às energias renováveis não passa apenas pelo aproveitamento eólico, havendo no
território do Pinhal Litoral condições vantajosas para o desenvolvimento de outro tipo de energias
proveniente da utilização de outras fontes – biomassa, solar, oceano – investimentos que podem
beneficiar de uma concertação intermunicipal que justifique não só a escolha desta sub-região
para a sua localização como uma gestão partilhada e ambientalmente solidária. Tal prioridade
não se circunscreve à exploração das várias fontes de energias alternativa como se deve alargar
a toda a cadeia de valor que lhe está associada e que pode configurar um cluster regional com
elevado potencial de afirmação.

•

No interface entre políticas de resíduos e políticas energéticas, será de equacionar soluções
técnicas que concorram para uma intervenção integrada, promovendo a eliminação de resíduos
sólidos urbanos e, em simultâneo, a produção de energia decorrente do processo de queima
desses resíduos – mormente através de uma incineradora – contribuindo em simultâneo para a
minimização da deposição de lixos em aterros e para a redução da dependência nacional da
importação de combustíveis de origem fóssil.

iv) Governação e Capacitação Institucional
A governação entendida enquanto um conjunto de regras, processos e práticas, conducentes à
melhoria da qualidade e desempenho do sistema político/administrativo, nomeadamente no que
se refere a acréscimo de responsabilidade, eficiência e eficácia, assumirá neste território, como
noutros, uma atenção especial no próximo período de programação.
No Pinhal Litoral, o quadro institucional existente, representativo dos mais variados interesses
(políticos, sociais, económicos, …), continua a apresentar um conjunto de factores negativos
geradores de ineficiência e ineficácia na aplicação das políticas públicas, que importa solucionar
a breve trecho. Desde logo, a descoordenação existente entre as entidades/instituições
representativas da Administração Central, quer ao nível vertical, quer mesmo ao nível
horizontal. Por outro lado, na própria delimitação territorial/território de intervenção de cada
uma, existem incoerências, não sendo possível muitas vezes sobrepô-las e faze-las coincidir,
acarretando potenciais défices de cooperação entre entidades e sectores.
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A estes, acrescem factores culturais históricos implantados, demasiado individualistas,
originado problemas estruturais, ao nível da organização e cultura empresarial e originado no
passado, em última instância, sobreposição de iniciativas e custos adicionais, que não se
reflectiram posteriormente numa efectiva melhoria dos resultados obtidos.
A modernização da Administração, de premente necessidade, carece de propostas passíveis de
intervenção ao nível da reestruturação dos serviços da administração pública, local e central,
com o objectivo de melhorar a qualidade dos serviços e diminuir os custos, por exemplo
mediante a disponibilização de um conjunto alargado de serviços on line. Paralelamente, a
necessidade de racionalizar a prestação de serviços locais (diminuindo os custos para o
utilizador), poderá e deverá ser suportada no aproveitamento decorrentes das vantagens de
redimensionamento de serviços.
Neste quadro de referência, parece obvia a necessidade e urgência de se avançar na melhoria
das formas de governação, mediante, por exemplo, uma maior e melhor articulação
intersectorial e estimulando acréscimos significativos na participação de todos os agentes
mobilizáveis, na concepção e operacionalização das politicas públicas, ao nível regional. A
abordagem integrada de problemas e soluções, o estímulo e reforço substancial das parcerias
público-privadas, possibilitará inegáveis ganhos de eficiência e melhoria na eficácia global das
intervenções.
A implementação do conceito de intermunicipalidade, nas suas mais variadas vertentes e
dimensões (espacial, populacional, económica, …), será um dos vectores principais a
privilegiar.
Assim, um dos grandes objectivos deste Plano, em consonância com os anseios preconizados
pela Comissão Europeia, para o novo período de programação, passa por uma significativa
melhoria da eficiência da governação e capacidade institucional, mediante uma progressiva
promoção da cooperação inter-institucional e do reforço das parcerias público-privadas.
Algumas linhas orientadoras sobre governação e capacitação institucional
•

A necessidade de progressivamente caminharmos para um processo de desenvolvimento
centrado nas questões da concertação, gera a oportunidade de neste Plano de Acção se
defender a promoção, por um lado, de estratégias de concertação supra-municipal e, por outro
lado, de formas de parceria público-público e público-privado. O projecto “Plano de Acção para a
Inclusão Social dos Imigrantes” tem, nesta óptica de concertação e convergência de soluções e
caminhos, um especial significado. Sendo um importante instrumento de gestão estratégica,
idealizado e equacionado para dar resposta a uma realidade progressivamente mais visível
(aumento da comunidade imigrante), possibilitará uma concertação de objectivos para a Região,
que extravasam as questões da inclusão social, atingindo o próprio processo de crescimento
económico, revitalização demográfica e sócio-cultural do território.

•

A gestão integrada e inovadora do território merecerá, igualmente, uma atenção especial. Por um
lado, importa criar alguns instrumentos e acções susceptíveis de promover campanhas
“agressivas” de marketing territorial, por outro lado, o aprofundamento das TIC, será fundamental
para uma mais eficaz e eficiente gestão territorial. Neste quadro, o projecto “Plataformas Digitais
para a gestão do território”, merece um especial destaque, na medida em que procura assegurar
a disseminação das novas tecnologias e simultaneamente estimular a comunicação e interacção
com os cidadãos.
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II.2.3. Uma visão estratégica territorializada
Concelho da Batalha
Ideia-chave:
Valorizar a Batalha como grande pólo turístico e industrial e como pólo residencial de
excelência.

Situação
A sede de concelho tem
conhecido, nos últimos anos,
um considerável dinamismo,
bem
patente
tanto
no
crescimento
da
população
como no da oferta de serviços e
comércio.
Este
dinamismo
urbano, devedor em grande
medida da proximidade de
Leiria,
tem
privilegiado
claramente as extensões ao
longo da EN1 em direcção à
capital de distrito, sendo ainda
de prever que venha a
estender-se às áreas rurais
adjacentes.
Este
processo
corresponde, em suma, à
confirmação do papel da
Batalha como parte integrante
da conurbação de Leiria.
No restante território municipal
continua a prevalecer o uso
agro-florestal. Ao longo do vale
do Lena subsistem ainda
alguns trechos de agricultura
intensiva,
permitidas
pela
elevada fertilidade do solo,
pese embora a crescente
pressão decorrente da sua
proximidade ao centro urbano
da Batalha. No planalto de S.
Mamede,
por
seu
turno,
predomina o uso florestal,
combinado
com
algumas
indústrias de média dimensão,
ligadas ao barro branco e
confecções.

Visão
A Batalha, a vila e o concelho, têm potenciais e dinâmicas instaladas
suficientes para prospectivar um desenvolvimento sustentável e
competitivo quer nos domínios do turismo e da indústria, quer no domínio
da residencial qualificada.
No quadro do turismo, a vila deve continuar a afirmar-se como pólo
turístico de projecção nacional e internacional, aproveitando para o efeito
a capacidade de alavancagem quer da classificação do Mosteiro da
Batalha como Património Mundial quer da fácil e natural inserção da vila
nas rotas de Fátima e Alcobaça, bem como da própria área de Leiria.
Para tal é fundamental prosseguir o esforço de valorização urbanística e
comercial da vila e da sua dotação com alojamento turístico de grande
qualidade (pelo menos uma pousada histórica) de modo a explorar
melhor a fileira dos eventos turístico-culturais de projecção internacional.
É também fundamental, incrementar as articulações com o projecto
vizinho do Campo Militar de S. Jorge e com os potenciais de turismo
natureza e activo associados às áreas confinantes com o PNSAC.
Importa relevar também aqui que no quadro do aprofundamento da
cadeia de valor do turismo e lazer a Batalha é o primeiro concelho do país
a dispor de um inovador parque de lazer para invisuais (o Eco-Parque
Sensorial de Pia do Urso).
No quadro da indústria, importa intensificar o aproveitamento dos
potenciais de competitividade das cadeias de valor da cerâmica industrial
e das rochas ornamentais e industriais. As apostas devem passar por
uma crescente integração do sector com o denominado «cluster do
Habitat», incluindo um reforço das ligações com a construção e com o
desenvolvimento de novos produtos para a casa, incorporando design,
inovação tecnológica e qualidade. Acções visando uma maior eficiência
energética, a cooperação tecnológica e a maior internacionalização
empresarial do sector, são outras apostas estratégicas. Acresce que a
Batalha tem ainda condições para se afirmar como o grande centro de
exposições e mostras económicas da região de Leiria e Oeste, visto
dispôr de um grande centro de exposições – o Exposalão. Outro vector
fundamental para a consolidação e afirmação da Batalha como pólo
industrial é o da expansão das áreas de acolhimento empresarial, sendo
aqui de relevar a importância do projecto do Parque Empresarial de S.
Mamede.
Quanto à afirmação da Batalha como pólo residencial de excelência, esta
deve constituir-se como um dos vectores fundamentais de valorização do
papel da vila e do concelho no contexto da conurbação urbana
Leiria/Marinha Grande/Batalha, de modo a precaver fenómenos de
crescente suburbanização face à cidade capital de distrito e de modo a
valorizar as características de povoamento policêntrico do concelho. Para
tal é fundamental promover o desenvolvimento de funções urbanas que
qualifiquem e dêem uma maior centralidade (demográfica, económica e
funcional) à sede de concelho.
Paralelamente, é preciso dar resposta aos estrangulamentos infraestruturais existentes e já identificados em vários estudos (das
acessibilidades intra e inter-regionais, às questões dos sistemas de água
e esgotos, aos equipamentos sociais, à eco-eficiência energética,…).
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Concelho de Leiria
Ideia-chave:
Valorizar a capitalidade de Leiria, num quadro de concertação interurbana, de robustecimento da
base económica e de qualificação urbanístico-patrimonial.

Situação

Visão

A área urbana de Leiria corresponde ao
principal pólo de concentração populacional
do Pinhal Litoral, reunindo presentemente
cerca de 43 mil habitantes num raio de 5 Km
definido a partir do núcleo urbano. Aqui se
concentra igualmente a maior parte dos
serviços e estabelecimentos comerciais do
concelho e as funções de hierarquia mais
elevada (ensino superior, hospital, governo
civil....), constituindo portanto o principal lugar
central do sistema urbano da Alta
Estremadura. O exercício da sua capitalidade
pode ainda ser reforçado e valorizado através
da melhoria da oferta cultural.
Leiria corresponde também a um dos focos
de maior dinamismo demográfico e
económico da região. Compreende-se assim,
antes de mais, que as áreas de contacto
imediato com o núcleo urbano original
tenham estado sujeitas, desde há alguns
anos, a uma rápida e intensa transformação
do uso do solo (ressalta sobretudo a
configuração
de
um
corredor
de
características urbano-industriais ao longo da
EN1, em direcção à Batalha); além disso,
Leiria tem alimentado, indirectamente, o
crescimento de uma coroa de pequenos
aglomerados situados na sua proximidade.
A pressão urbanística decorrente das
dinâmicas anteriormente descritas não se faz
sentir naturalmente com a mesma acuidade
em todas as áreas de uso agro-florestal. São
os espaços situados na envolvência directa
das manchas urbanas consolidadas ou que
beneficiam de melhores condições de
acessibilidade aqueles onde a mudança de
uso do solo e a instabilidade paisagística são
mais intensas e difíceis de controlar, apesar
dos esforços municipais e das disposições
legais estabelecidas no PDM.
As áreas de ocupação agro-florestal mais
afastadas
dos
principais
focos
de
concentração urbana têm-se mantido, pelo
contrário, relativamente estáveis, sendo aliás
consignadas no PDM como áreas a
salvaguardar. Convirá, no entanto, salientar o
facto de ser previsível que certos trechos do
Litoral, por agora afectos ainda a uso
florestal, venham a conhecer uma crescente
procura para fins de lazer e turismo, com
consequências ao nível do tipo de ocupação
do solo.

Leiria enquanto principal centro urbano do Pinhal Litoral e
vértice fundamental do polígono urbano do Centro Litoral
(como se consagra no PNPOT), deve fortalecer a sua
capitalidade regional. Uma capitalidade que, no entanto, deve
ser forjada num quadro de concertação interurbana com os
restantes centros urbanos do Pinhal Litoral, dando ênfase à
consolidação do eixo urbano-industrial Leiria/Marinha
Grande/Batalha, o qual deverá consolidar o seu papel
enquanto aglomeração urbana capaz de gerar novas
configurações territoriais e de estender toda a sua urbanidade
aos espaços envolventes. Neste contexto, torna-se
fundamental valorizar o papel das várias instituições ali
sediadas com alcance regional (AMAE, Instituto Politécnico
de Leiria, Hospital, Tribunal, Governo Civil, Centro de
Emprego, NERLEI…). Capitalidade que também deve ser
afirmada nas vertentes comercial (para o que será
fundamental não apenas as grandes superfícies que dispõe e
virá a dispor, mas também a qualificação do comércio do
centro histórico) e cultural/lazer (sendo aqui de realçar a
importância para a cidade, o concelho e a sub-região de um
pavilhão multiusos, de um parque verde urbano e de uma
unidade museológica, todos de escala regional).
Outra linha de actuação fundamental para Leiria é a do
robustecimento da sua base económica. Como é conhecido,
Leiria tem um tecido empresarial e industrial particularmente
dinâmico e com forte pendor para a internacionalização,
contudo, num quadro de globalização e competitividade
exacerbada, o desenvolvimento dos “clusters” produtivos
existentes, nomeadamente a cadeia de valor dos moldes/
plásticos/componentes automóveis e a cadeia de valor dos
minerais não metálicos (cimentos e cerâmicas), exige a um
tempo um esforço acrescido de incorporação de know-how,
inovação e design e, a outro tempo, um esforço de expansão
da oferta de áreas infraestruturadas de acolhimento
empresarial, num quadro de uma gestão profissionalizada e
integrada e de promoção de um melhor reordenamento da
indústria, isto num concelho com diversas paisagens
desvalorizadas pelo enraizamento difuso em meio rural da
indústria.
Reforce-se, ainda, a ideia de que a valorização e a melhoria
da funcionalidade do centro histórico e cívico de Leiria
(incluindo aqui o corredor de lazer do rio Lis), constitui uma
orientação estratégica de primordial importância para o
reforço da competitividade da cidade e, por conseguinte,
torna-se necessário prosseguir a política de recuperação e
reabilitação e de vivificação do património já encetada há
vários anos.
Naturalmente que o alcance de tais objectivos exige
paralelamente todo um esforço de resolução dos
estrangulamentos infraestruturais já identificados em vários
estudos (das acessibilidades intra e inter-regionais, às
questões dos sistemas de água e esgotos, aos equipamentos
sociais, à eco-eficiência energética).
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Concelho de Marinha Grande
Ideia-chave:
Afirmar a Marinha Grande como pólo de excelência de inovação e tecnologia.

Situação
O centro urbano da Marinha Grande
registou
um
crescimento
particularmente notável no decurso
do último decénio, assumindo-se
actualmente como a segunda maior
polarização no conjunto do sistema
urbano da Alta Estremadura. Trata-se
de um núcleo urbano cuja génese e
desenvolvimento
têm
estado
intimamente ligados à indústria,
possuindo por isso um valioso
património no domínio da arqueologia
industrial a preservar, dado o papel
que
desempenha
na
própria
construção da identidade do lugar.
Em datas mais recentes, Marinha
Grande tem vindo a conhecer
também uma afirmação crescente
das actividades terciárias, oferecendo
em especial boas perspectivas para a
expansão dos serviços de apoio à
produção.
No
entanto,
devem
ressalvar-se que, mais do que a
concorrência com Leiria, convém
estimular
sobretudo
a
complementaridade de funções entre
estes
dois
centros
urbanos,
permitindo deste modo que ambos
venham a beneficiar das sinergias
resultantes da sua proximidade
geográfica. Também por este motivo,
revela-se bastante previsível que o
eixo de ligação da Marinha Grande a
Leiria venha a conhecer fortes
pressões no que respeita à ocupação
urbano-industrial.
O restante território do concelho da
Marinha Grande é maioritariamente
ocupado pela mancha florestal, o que
constitui um valioso património
natural sobre o qual devem incidir
medidas
de
preservação
e
valorização. Neste sentido, seria
aconselhável, por exemplo, que o
pinhal pudesse vir a ser integrado
num projecto de desenvolvimento da
actividade turística e recreativa ou
utilizado em programas de educação
ambiental, na medida em que isso
corresponderia
a
um
melhor
aproveitamento dos recursos locais
existentes.

Visão
A tradição e a dinâmica industrial da Marinha Grande justificam
uma forte aposta na sua valorização como pólo de excelência de
inovação e tecnologia. Efectivamente, é na Marinha Grande que
se localizam algumas das mais importantes unidades das
indústrias do vidro, moldes e plásticos, bem como o Centro
Tecnológico da Indústria de Moldes e Ferramentas Especiais e
Plásticos (CENTIMFE), o Centro de Formação Profissional para o
Sector da Cristalaria (CRISFORM),a sede da Associação
Nacional da Indústria de Moldes (CEFAMOL), e a Associação
para Oportunidades Específicas de Negócio (OPEN). A Marinha
Grande conta ainda com um pólo de ensino superior politécnico
privado (o ISMAG) e beneficia da proximidade física ao Instituto
Politécnico de Leiria. A tudo isto acresce ainda a existência de um
Pavilhão Municipal de Exposições (vulgo FAE – Feira de
Actividades Económicas) Neste contexto, importa tirar maior
partido desta conglomeração de empresas e instituições, por
forma a sustentar e projectar a Marinha Grande como pólo de
excelência de inovação e tecnologia.
O aprofundamento do conceito de marca regional certificada
Marinha Grande Mglass é essencial, e deve ser acompanhado de
apostas no design, certificação de qualidade, internacionalização,
criação de redes de distribuição alargadas, procura de maior
eficiência energética.
A competitividade do sector dos moldes deve ser aumentada,
nomeadamente através da integração em novas cadeias de valor
como a da aeronáutica, reforçando a cooperação tecnológica com
as estruturas existentes dentro e fora da região.
Paralelamente, importa consolidar o papel da cidade no eixo
urbano-industrial Leiria/Marinha Grande, enquanto aglomeração
urbana capaz de gerar novas configurações territoriais e de
estender toda a sua urbanidade aos espaços envolventes. Não
esquecer que estas duas cidades vão ser servidas por uma
estação do Comboio de Alta Velocidade e que neste eixo exisem
todas as condições para a criação de um tecnopólo TECNOPOLIS, onde possam ser concentradas diversas
actividades e competências avançadas e de alta tecnologia, bem
como um espaço de divulgação científica e tecnológica (vulgo
Centro de Ciência Viva).
Complementarmente, importa também potenciar a localização da
Marinha Grande enquanto pólo de concertação interurbana da
sub-região da Alta Estremadura com o eixo Alcobaça-Nazaré,
dando ênfase à componente ambiental e paisagística de toda a
costa compreendida entre as praias de Pedrógão, Vieira de Leiria,
S. Pedro de Moel, Nazaré e S. Martinho do Porto.
E, também aqui, o alcance de tais objectivos exige paralelamente
todo um esforço de resolução dos estrangulamentos infraestruturais já identificados em vários estudos (das acessibilidades
intra e inter-regionais, às questões dos sistemas de água e
esgotos, aos equipamentos sociais, à eco-eficiência energética).
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Concelho de Pombal
Ideia-chave:
Valorizar Pombal como concelho de indústria e logística, charneira entre o Litoral e o Interior e
porta da dos lazeres activos e de natureza da Serra da serra do Sicó

Situação
Pombal,
enquadra-se
territorialmente entre as
unidades
do
Baixo
Mondego e do Pinhal
Interior.
Actualmente,
possui uma dimensão
demográfica significativa,
apresentando-se como o
segundo concelho mais
populoso do Pinhal Litoral,
com cerca de 60 mil
habitantes.
Historicamente marcado
pelas figuras de Marquês
de Pombal e de GualdimPaes, o castelo de Pombal
representa o ex-libris de
uma cidade rica ao nível
patrimonial e com uma
dimensão
demográfica
apreciável.
Equidistante das cidades
de
Lisboa
e
Porto,
detentora de excelentes
acessibilidades,
nomeadamente
o
atravessamento pela A1, o
concelho possui excelente
localização, devendo cada
vez mais potenciar este
factor,
enquanto
catalizador e motor de
atractividade
e
de
desenvolvimento.
O dinamismo económico
concelhio, sustenta-se em
diferentes
vocações,
desde logo a indústria, na
envolvente de Pombal e
Meirinhas,
fruto
da
existência de excelentes
infra-estruturas industriais,
a agricultura nos vales
férteis de Litém e Louriçal
e as actividades agroflorestais em Abiúl.

Visão
Pombal é um concelho com uma localização estratégica, caracterizada
pela sua vocação de charneira e de intermediação entre sistemas
territoriais e urbanos distintos: Alta Estremadura, Pinhal Interior e
Coimbra/subsistema de centros do Baixo Mondego. Tais características,
associadas a um crescente desenvolvimento das acessibilidades e da
logística têm permitido desde há várias décadas a fixação de diversas
empresas e fileiras industriais. Estes são pois pontos fortes nos quais há
que continuar a apostar, ainda que num quadro de busca de maior
diversificação e de maior inovação tecnológica e internacionalização.
A valorização da componente turística do concelho de Pombal deve
constituir outro pilar fundamental da estratégia de reforço da base
económica. Importa, designadamente, incrementar o turismo urbanocultural, melhorar as articulações funcionais com a Serra de Sicó e o Vale
do Rio Anços – Redinha, bem como promover uma crescente ligação à
região de Turismo Leiria/Fátima.
Neste sentido, a preservação ambiental dos recursos naturais e
paisagísticos do concelho também constitui uma aposta importante.
Destaque-se a recuperação das pedreiras (Redinha), a valorização da
Mata Nacional do Urso e as acções de recuperação das principais linhas
de água (Arunca, Carnide, Anços).
Impõe-se também, melhorar a eficácia e a coesão do sistema territorial e
urbano concelhio, para o que se torna essencial a implementação de um
sistema de transportes concelhio e a melhoria/ requalificação do sistema de
acessibilidades rodoviário através da circular urbana, da conclusão do IC8
entre o IP1 e o IC1 e da reformulação da rede concelhia. Simultaneamente,
importa criar um novo nó da A1-IP1 no sul do concelho junto a Meirinhas,
por forma a descongestionar a EN1, dando resposta à sua dinâmica
industrial e logística. Tais intervenções são também fundamentais para
potenciar o aproveitamento das características de povoamento policêntrico
do concelho.
Outro aspecto relevante é o da promoção da renovação e requalificação
urbanística, dando ênfase às intervenções no centro histórico da cidade de
Pombal.
Num concelho que ainda tem trechos de grande ruralidade, importa
também preservar o papel da agricultura e da floresta como factor de
equilíbrio e flexibilidade do mercado de trabalho. Designadamente, é
necessário criar incentivos para uma adequada renovação e reestruturação
dos sistemas de produção vitícola e olivícola existente. O incentivo ao
rejuvenescimento da população agrícola deve ser prioritário. A dinamização
do sector florestal do concelho deverá ser continuada. A expansão das
áreas dedicadas à criação de gado e o incremento, qualificação e
promoção comercial do Queijo Rabaçal.
No domínio dos equipamentos colectivos e das infra-estruturas de água e
saneamento, há que superar carências ainda persistentes e dar maior
eficácia ao funcionamento em rede. Finalmente, importa não esquecer os
potenciais existentes no concelho em termos do desenvolvimento das
energias renováveis, mormente as associáveis à biomassa e à energia
eólica.
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Concelho de Porto de Mós
Ideia-chave:
Valorizar Porto de Mós como grande pólo das indústrias e cultura da pedra e do barro, e como
porta dos lazeres activos e de natureza do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros

Situação
No concelho de Porto de
Mós, convém salientar,
em primeiro lugar, o
notável
crescimento
urbano e industrial da
área noroeste do território
municipal (Porto de Mós,
S. Jorge, Juncal, Calvaria
de Cima e Pedreiras),
tendo
para
isso
contribuindo grandemente
o facto de desempenhar
uma função de charneira
na ligação dos sistemas
urbanos
da
Alta
Estremadura e do Oeste
(Alcobaça, Caldas da
Rainha,...).
O Parque Natural das
Serras
de
Aire
e
Candeeiros cobre, por
seu turno, a generalidade
do
restante
território
municipal. Trata-se de um
espaço
de
fraca
densidade demográfica e
povoamento
relativamente
concentrado, sem definir
contudo aglomerados de
grande
dimensão
(destaca-se apenas Mira
de Aire). Como todas as
reservas naturais, este
segmento do território
está
sujeito
a
condicionantes legais à
ocupação humana pelo
que, embora se espere
alguma
abertura
dos
responsáveis do Parque
ao desenvolvimento do
turismo
de
natureza/activo, é de
esperar que não venha a
conhecer
grandes
mutações paisagística e
no tipo de ocupação.

Visão
Aprofundar o papel da vila e do concelho no contexto do sistema territorial e urbano
da Alta Estremadura e, em particular, no eixo Leiria/ Batalha/ Porto de Mós. Importa,
pois, valorizar as suas potencialidades e especificidades, evitando fenómenos de
periurbanização face à cidade capital de distrito. Por outro lado, é necessário o
desenvolvimento de funções urbanas que qualifiquem e dêem uma maior
centralidade (demográfica, económica e funcional) à sede de concelho, por forma a
contrariar o carácter excessivamente difuso do povoamento.
A implementação de acções de valorização urbana e ambiental deve constituir uma
mais-valia para o desenvolvimento integrado e sustentado da vila e do concelho.
No sector dos equipamentos colectivos as intervenções deverão procurar, por um
lado, reforçar a qualidade dos serviços prestados na sede de concelho e, por outro,
aumentar a cobertura dos serviços prestados a outras freguesias do concelho,
dando ênfase aos núcleos complementares mais relevantes.
Uma das grandes prioridades do concelho deverá ser o desenvolvimento industrial.
As limitações existentes em termos de ordenamento do solo industrial deverão ser
solucionadas e a qualificação destes espaços, com serviços às empresas, lojas de
empresa e a sua gestão integrada, eventualmente através de parceria C.M. Porto de
Mós e NERLEI, será um importante contributo.
As apostas empresariais do concelho deverão continuar a ser a extracção e
transformação das rochas ornamentais e industriais; a diversificação do têxtil, na
área de Mira de Aire, já iniciada deverá continuar. Elementos complementares desta
estratégia deverão ser a aposta na certificação de qualidade, a criação de marcas
próprias e a denominação de origem. É também fundamental promover acções de
qualificação profissional e tecnológica do tecido empresarial. O desenvolvimento
tecnológico do sector das rochas ornamentais é igualmente urgente e daí ser
estratégica a criação de um pólo tecnológico da Zona Centro do CEVALOR (Centro
Tecnológico do Mármore e Rochas Ornamentais). Também é estratégico o inovar ao
nível dos novos materiais através da valorização dos resíduos das rochas
ornamentais e pela investigação em novos materiais para a indústria, reforçando as
ligações ao sector dos minerais não metálicos e vidro.
Consolidar, diversificar e qualificar as apostas turísticas do concelho. As
potencialidades do território inserido no P. N. da Serra de Aire e Candeeiros devem
ser exploradas, através de uma alargamento da oferta hoteleira, do fortalecimento
das propostas ao nível do Turismo de Natureza e de Aventura. O Turismo Cultural é
outra orientação turística a considerar, centrada essencialmente no Castelo e no
Campo Militar de São Jorge.
A recuperação e valorização do rico património paisagístico e ambiental devem ser
apostas importantes. Existem diversos projectos de recuperação das Pedreiras
abandonadas, sendo essencial um Plano Integrado de recuperação paisagística e
ambiental do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Simultaneamente, deve
ser recuperado o património construído tradicional do concelho, nomeadamente as
habitações, os muros e os processos tradicionais de recolha e armazenagem de
água.
Preservar o papel da agricultura e da floresta como factor de equilíbrio e flexibilidade
do mercado de trabalho. Importa, designadamente, criar incentivos para uma
adequada renovação e reestruturação dos sistemas de produção olivícola. O
incentivo ao rejuvenescimento da população agrícola deve ser prioritário. A
dinamização do sector pecuário do concelho deverá ser continuada.
No domínio dos equipamentos colectivos e das infra-estruturas de acessibilidade,
água e saneamento, há que superar carências ainda persistentes e dar maior
eficácia ao funcionamento em rede. Finalmente, importa não esquecer os potenciais
existentes no concelho em termos do desenvolvimento das energias renováveis,
mormente as associáveis à biomassa e à energia eólica.
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III. PLANO DE ACÇÂO – INTERVENÇÂO E CONTRATUALIZAÇÃO
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Figura 46 – Dimensões da sustentabilidade
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Figura 47 – Esquema-síntese da Estratégia-Intervenção do Quadro de Referência Estratégico Nacional: 2007-2013
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Figura 48 – Estrutura Elementar do Programa de Intervenção
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EIXO 1
Competitividade
Económica

Este Eixo abrange as intervenções que visam estimular a
qualificação do tecido produtivo, através de uma forte e
consistente aposta na inovação, no desenvolvimento
tecnológico e no empreendedorismo.
A aposta no desenvolvimento sustentado das empresas
existentes, coexistirá com a promoção da criação de novas
empresas, associadas a projectos inovadores e dotadas de
recursos humanos qualificados.
A concentração de esforços e a focalização dos investimentos
será efectuada nas especializações produtivas de maior
potencial na sub-região.

MEDIDA 1.1.
Modernização e
Robustecimento das
Actividades Industriais e
de Serviços

Esta Medida centrar-se-á sobretudo na promoção do
ordenamento e qualificação de áreas de localização
empresarial, bem como em outros equipamentos e infraestruturas
de
apoio
ao
investimento
produtivo.
Simultaneamente,
serão
estimulados
projectos
de
internacionalização das empresas e da economia subregional, associados ao empreendedorismo e à promoção da
inovação nas empresas existentes e nas novas empresas a
criar.

MEDIDA 1.2.
Afirmação e Valorização
das Actividades
Turísticas

Com a presente Medida, procurar-se-á apostar decisivamente
na afirmação e consolidação de um dos clusters com maior
potencial sub-regional: o turismo. A actividade turística na
sub-região encontra-se ainda pouco desenvolvida, face ao
potencial paisagístico e patrimonial existente, pelo que
importa conceder-lhe uma especial atenção. Por exemplo, a
procura crescente que se tem verificado no segmento do
turismo de saúde, abre uma janela de oportunidade para a
valorização económica de alguns dos recursos termais
existentes (termas de Monte Real, termas da Salgada, …). Os
incentivos à actividade turística assumirão também um
relevante papel na promoção da qualidade de vida nas zonas
rurais, nomeadamente através da diversificação das
actividades económicas.

MEDIDA 1.3.
Desenvolvimento das
Actividades Agrícolas

O facto do território em análise, possuir um significado
importante no sector da agricultura, silvicultura e pecuária,
concede-lhe um papel de destaque relativamente aos
investimentos que se centrem no aproveitamento do elevado
potencial deste cluster. Assim, o aumento da competitividade
da agricultura e da silvicultura passará em larga medida pela
melhoria do potencial humano, do capital físico e da qualidade
da produção agrícola.
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EIXO 2
Potencial Humano e
Desenvolvimento
Social

O Eixo 2 “Potencial Humano e Desenvolvimento Social”,
abrange um amplo conjunto de intervenções que visam a
promoção das qualificações escolares e profissionais dos
cidadãos da sub-região, bem como a promoção do emprego e
da inclusão social. Simultaneamente, concederá uma atenção
especial à dotação deste território em equipamentos e
respostas sociais, bem como à promoção da cultura e do
património existente.
O facto de conceder prioridade máxima à qualificação dos
recursos humanos, radica na assumpção que este é um dos
factores que mais e melhor poderá contribuir para o
crescimento económico e para o desenvolvimento económicosocial da sub-região.

MEDIDA 2.1.
Valorização dos
Recursos Humanos:
formação e
empregabilidade

A criação desta Medida resulta da necessidade de apostar na
valorização/qualificação
dos
recursos
humanos,
nomeadamente através de uma abordagem mais inovadora e
territorializada da educação e da formação profissional
(combater problemas estruturais e criar condições para a
valorização económica das especificidades locais). A criação
de centros/núcleos escolares e a requalificação de alguns
equipamentos educativos, por um lado, e a criação de
estruturas tecnológicas e formativas por outro, assumirão um
papel importante nesta estratégia.

MEDIDA 2.2.
Reforço de
Equipamentos e
Respostas Sociais

A presente Medida tem na sua génese a promoção e
consolidação de uma rede de equipamentos sociais que
suporte a prestação de serviços sociais básicos. Só neste
contexto será efectivamente possível a consolidação de um
modelo de desenvolvimento social coeso e competitivo.
Assim, entre outros, deverão ser prosseguidos alguns
objectivos fundamentais: a promoção da inclusão social de
grupos desfavorecidos e socialmente excluídos; a integração
e empregabilidade de imigrantes, a melhoria dos cuidados de
saúde a grupos sociais vulneráveis (p.e. a pessoas portadoras
de deficiência ou incapacidade, …).

MEDIDA 2.3.
Valorização e Promoção
da Cultura e do
Património

Esta Medida, com o intuito de promover a competitividade
sub-regional, apoiará iniciativas que visem conceder valor
económico a activos territoriais singulares, nomeadamente
culturais e/ou associados ao património (natural, histórico,
…,).
Assim, deverão ser apoiadas tipologias de intervenção, que
centrem os investimentos a realizar no domínio da cultura,
nomeadamente aqueles que estejam associados à
salvaguarda e valorização do património cultural nacional e às
redes de equipamentos culturais.
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EIXO 3
Valorização e
Sustentabilidade do
Território

Este Eixo irá centrar as atenções na melhoria das condições
de atractividade para o investimento produtivo e na melhoria
das condições de vida para a população em geral. Irá
abranger
intervenções
de
natureza
muito
díspar,
nomeadamente em torno de questões infraestruturais e de
dotação de equipamentos, enquanto suporte à qualificação do
território e ao reforço da coesão económica, social e territorial
que se pretende levar a cabo.

MEDIDA 3.1.
Melhoria da Mobilidade e
da Logística

A qualificação, consolidação e articulação dos sistemas
urbanos passa, em larga medida, por atribuir um papel de
relevo às questões da mobilidade. Assim, a Medida 3.1,
procurará contribuir para o desenvolvimento de um sistema de
mobilidade na sub-região (de pessoas e mercadorias), que
promova e reforce a integração e coesão deste território, bem
como a sua articulação com o restante território nacional e
com o estrangeiro.
Para além de apoiar a construção de plataformas logísticas,
de modo a conceder escala, fluidez e eficiência à mobilidade
de mercadorias, importa apoiar intervenções de melhoria das
acessibilidades por via rodoviária e ferroviária, bem como as
condições de articulação entre esses modos de transporte.

MEDIDA 3.2.
Qualificação Ambiental

O funcionamento coeso e sustentável das principais cidades
da sub-região passa pela qualificação e revitalização de
alguns espaços que as compõem (operações de recuperação,
qualificação ambiental e refuncionalização de áreas). Ao nível
da qualificação ambiental, merecem especial destaque
intervenções centradas na criação de corredores ambientais e
espaços verdes, bem como o fecho das redes infraestruturais
de água e saneamento básico em alguns aglomerados.

MEDIDA 3.3.
Requalificação dos
Quadros de Vida
Urbanos

Com esta Medida procurar-se-á estimular estratégias de
desenvolvimento e requalificação urbana, assumindo-se este
como um dos vectores de referência para a promoção da
competitividade das cidades da sub-região. Serão apoiadas
operações integradas em áreas de excelência urbana
(centros/núcleos históricos, áreas com inegável potencial para
constituírem novas centralidades, …).
A conclusão de alguns projectos de requalificação urbanística
empreendidos nos centros históricos das cidades, bem como
a associação de projectos de urbanismo comercial a processo
de requalificação urbana de alguns núcleos antigos,
merecerão uma atenção muito especial nesta Medida.
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EIXO 4
Governação e
Capacitação Institucional

O presente Eixo, centra a sua atenção num conjunto de
intervenções com vista à melhoria da qualidade e
desempenho do sistema político/administrativo (acréscimo de
responsabilidade, eficiência e eficácia), através de uma série
de projectos e acções vocacionados para uma progressiva
promoção da cooperação inter-institucional e do reforço das
parcerias público-privadas.

MEDIDA 4.1.
Concertação para o
Desenvolvimento

Esta Medida tem como base de sustentação a necessidade
de promover, por um lado, estratégias de concertação supramunicipal e, por outro lado, formas de parceria público-público
e público-privado. Neste sentido, os projectos a desenvolver
deverão ser equacionados, até pelo seu carácter de
transversalidade, segundo ópticas de concertação e
convergência de soluções e caminhos, para todo o território
em causa.

MEDIDA 4.2.
Gestão Inovadora e
Integrada do território

A criação desta Medida radica na imperiosa necessidade de
criar alguns instrumentos e acções susceptíveis de estimular e
promover o incremento e aprofundamento das TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação) neste território,
com vista a uma mais eficaz e eficiente gestão territorial.
Simultaneamente, os projectos a integrar na Medida deverão
contribuir decisivamente para promover campanhas
“agressivas” de marketing territorial, que possibilitem
aumentar a competitividade e atractividade do Pinhal Litoral,
não apenas ao nível nacional mas, sobretudo, em termos
internacionais.
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III.1. Projectos Estratégicos para o Pinhal Litoral – Golden List
Preâmbulo
O Plano de Acção do Pinhal Litoral deverá procurar operacionalizar, no contexto territorial da
Associação de Municípios da Alta Estremadura e no contexto temporal do próximo período de
programação de fundos comunitários, os projectos:
•

que se revestem de um carácter estratégico e prioritário para o desenvolvimento da
sub-região;

•

que constituem inequívocos factores de alavancagem e motrizes de outros
investimentos na cadeia de valor respectiva e em actividades conexas.

Da comparação entre o diagnóstico sub-regional e a visão/objectivos de desenvolvimento
preconizados para este território, ressaltam um conjunto de necessidades/insuficiências de
natureza e grandeza diversa que vários projectos propostos por diferentes entidades da
Administração Local e pela equipa técnica procuram suprir.
Desta “Golden List” fazem parte intervenções/projectos que se revestem de interesse
estratégico para a sub-região do Pinhal Litoral, nos domínios considerados prioritários para o
seu desenvolvimento. Concede-se assim, no âmbito deste Plano de Acção para os municípios
do Pinhal Litoral, lugar de destaque às intervenções que, estruturando-se em rede ou cujos
impactes se disseminem pelos diversos municípios, tenham um âmbito territorial de incidência
tendencialmente dirigido aos cinco concelhos que constituem esta sub-região.
Procurou-se com esta linha de actuação concatenar - em termos de objectivos e prioridades este Plano de Acção com as orientações delineadas no Programa Operacional do Centro 20072013 (documento de 2 de Março de 2007), designadamente quanto à necessidade de privilegiar
abordagens de planeamento territorial integrado com base em projectos intermunicipais, para o
qual a CCDR deverá incentivar as autarquias, criando condições favoráveis à constituição de
processos de contratualização.
Elencaram-se projectos considerados vitais – porque estratégicos e prioritários - para a
prossecução das directrizes de desenvolvimento do Pinhal Litoral, cujos efeitos se
disseminassem pelo território e pelas actividades que este acolhe, assentes em intervenções de
concertação/solidariedade autárquica, consideradas necessárias nas seguintes perspectivas:
•

Projectos de manifesto âmbito e reconhecida valia supra-municipal;

•

Projectos singulares que, embora de implantação concelhia, apresentam um forte
contributo para o desenvolvimento, competitividade e visibilização da sub-região.
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III.1.1 Projectos de Escala Sub-Regional
Decorrente de um exercício preliminar de levantamento de necessidades, a par de intenções de
investimento por parte das autarquias, ao que se sucedeu uma análise e verificação de
comunalidades / sinergias / complementaridades entre os diferentes concelhos, identificou-se
um conjunto de projectos que prefigura o núcleo central do Plano de Acção do Pinhal Litoral.
Correspondem a projectos com uma incidência territorial alargada às cinco autarquias, em
domínios/sectores que estão entre as prioridades de desenvolvimento desta sub-região para o
período 2007-2013.
Identificam-se, seguidamente, os projectos referenciados como de escala sub-regional:
Reorganização dos espaços empresariais do Pinhal Litoral
Tecnopólo regional do Pinhal Litoral
Diversificação/qualificação da oferta turística
Reconversão e valorização agrícola, agro-florestal e agro-industrial
Reforço da rede de ensino profissional
Reconfiguração e reorganização da rede educativa do Pinhal Litoral
Reforço da rede sub-regional de equipamentos desportivos
Plano de acção para a inclusão social dos imigrantes
Recuperar e consolidar valores culturais e patrimoniais
Circulares rodoviárias urbanas dos principais aglomerados do Pinhal Litoral
Reforço da conectividade interna e externa do Pinhal Litoral
Conclusão da “rede em alta” de saneamento básico do Pinhal Litoral
Modernização e conclusão da “rede em baixa”, ao nível das infra-estruturas básicas, no
Pinhal Litoral
Parques e corredores verdes
Mobilidade intra-urbana
Recuperação de centros históricos
Plataformas digitais para a gestão do território
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Designação

REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EMPRESARIAIS DO PINHAL LITORAL

Medida

I.1. MODERNIZAÇÃO E ROBUSTECIMENTO DAS ACTIVIDADES INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS

Eixo

I. COMPETITIVIDADE ECONÓMICA

Promotor(es)

Entidade gestora dos espaços empresariais (a criar)

Agentes
mobilizáveis

Autarquias; NERLEI; empresários; entidades do sistema científico e tecnológico

Diagnóstico /
Objectivos

A Alta Estremadura tem sido uma das regiões mais dinâmicas no desenvolvimento industrial e uma daquelas
que provavelmente mais crescerá nos próximos anos, tendo em conta factores diversos como as
características do seu tecido empresarial ou a sua condição geográfica e grau de conectividade interno.
Porém, espaços industrializados mal organizados e com infra-estruturas insuficientes ou a escassez de solo
industrial bem infra-estruturado e com arranjos urbanísticos de bom nível e, sobretudo, a gestão pouco
eficiente e pouco profissional destes espaços pode constituir um entrave ao necessário desenvolvimento
industrial e tornar a região incapaz de capitalizar essa mais-valia que possui para atrair novos investimentos.
Por forma a optimizar esse potencial da sub-região, pretende-se com este projecto a expansão e
infraestruturação das áreas de desenvolvimento industrial existentes, a criação de novas áreas de localização
empresarial, a sua qualificação como verdadeiros Parques de Negócios e a gestão eficiente dos espaços
industriais, numa perspectiva adequada às novas exigências produtivas. A sua prossecução deverá:
desenvolver economias de aglomeração; conduzir ao reordenamento estratégico dos espaços afectos às
actividades económicas; incrementar uma política de localização de actividades em Parques Empresariais e
de Negócios; promover uma gestão empresarial das infra-estruturas de localização das empresas; modernizar
o espaço económico da sub-região e; reforçar a sua envolvente institucional e associativa.

Destinatários

Tecido empresarial em geral: empresas já sedeadas em espaços industriais; novos investimentos/empresas
exteriores à sub-região; empresas da sub-região não implantadas em ALE.

Programação
temporal

Curto / Médio prazo

Referencial
financeiro

33.650.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos estruturantes:
Ampliação da Zona Industrial da Cova Faias (Leiria) [12.000.000 ]
Parque Industrial de Monte Redondo (Leiria) [6.000.000 ]
Parque Industrial Manuel da Mota – Parque Tecnológico de Pombal (Pombal) [5.500.000 ]
Área de Localização Empresarial de S. Mamede (Batalha) [5.000.000 ]
Expansão da Área Industrial da Marinha Grande (Marinha Grande) [3.300.000 ]
Expansão da Área Industrial da Vieira de Leiria (Marinha Grande) [3.012.000 ]
Parque Industrial da Guia – ampliação (Pombal) [2.500.000 ]
Concluir a 2.ª Fase da Zona Industrial de Porto de Mós e iniciar as 3.ª e 4ª Fases da mesma (Porto de
Mós) [3.000.000 ]
Gestão integrada dos espaços de localização empresarial do Pinhal Litoral (GES ALE-PL – Gestão de
Áreas de Localização Empresarial do Pinhal Litoral [por orçamentar]
Projectos de cerzimento:
Área de Localização Empresarial de Batalha (Batalha) [5.000.000 ]
Centro de Actividades Empresariais de Porto de Mós (Porto de Mós) [2.300.000 ]
Área Industrial da Marinha Pequena (Marinha Grande) [1.760.000 ]
Conclusão e ampliação do Parque Industrial de Mira de Aire (Porto de Mós) [700.000 ]
Área de Localização Empresarial da Mendiga (Porto de Mós) [500.000 ]
Beneficiação do Parque Industrial do Juncal (Porto de Mós) [300.000 ]
Parque Industrial do Louriçal (Pombal) [100.000 ]

Sinergias mais
relevantes

Não apresentando sinergias de grande relevância no contexto do Programa de Intervenção, deve porém
referir-se que a reorganização dos espaços empresariais se traduz em acréscimos de competitividade e de
atractividade geradores de mais emprego, contribuem para a fixação de actividades conexas (ex:
armazenagem, logística) e beneficiam o ambiente urbano ao promoverem a relocalização de actividades
instaladas em contexto residencial-comercial.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
XX
X
X
X
X
X – Relevante

XX – Muito relevante

94

PLANO ESTRATÉGICO E DE ACÇÃO PARA O TERRITÓRIO DO PINHAL LITORAL – INTERVENÇÃO

Designação

TECNOPÓLO REGIONAL DO PINHAL LITORAL

Medida

I.1. MODERNIZAÇÃO E ROBUSTECIMENTO DAS ACTIVIDADES INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS

Eixo

I. COMPETITIVIDADE ECONÓMICA

Promotor(es)

NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria

Agentes
mobilizáveis

Empresas; Associações Empresariais; Entidades de Ensino Superior e do Sistema Científico e Tecnológico
regional; Entidades de interface e assistência tecnológica empresarial; Administração Central; Administração
Local (Autarquias).

Diagnóstico /
Objectivos

O projecto deverá estar orientado para a valorização de actividades de alta tecnologia, nomeadamente em
sectores competitivos e de excelência da Região (clusters regionais). Por outro lado, deverá assentar num
partenariado estratégico entre diversos actores e agentes, capazes de alavancar o desempenho científico e
tecnológico da Região e apoiar eficazmente o tecido produtivo regional.
Assumindo-se como um centro de competências e um espaço físico em permanente actualização e
valorização, deverá perseguir o objectivo de aproveitar e transmitir as vantagens que advêm das relações
estabelecidas em áreas estratégicas regionais, nomeadamente da articulação e ligação entre os clusters
regionais e a inovação e investigação aplicada e as novas tecnologias de informação e comunicação.
Baseado num conceito de polinucleação, e dadas as dinâmicas existentes e a potenciar, deverá sediar-se em
Leiria, com pólos noutros concelhos do Pinhal Litoral, com diferentes especializações em clusters produtivos:
com forte articulação ao CEVALOR, deverá promover-se a criação na Região, em Porto de Mós, de um
pólo tecnológico centrado nas questões das indústrias de rochas industriais e ornamentais, como meio
de consolidar estratégias de desenvolvimento diferenciadas, de afirmação e consistência no mercado,
apoiadas nas novas tecnologias.
A criação desta nova área de acolhimento para a inovação empresarial, permitirá apoiar um investimento
empresarial localizado, mas simultaneamente inserido numa estratégia de desenvolvimento e afirmação
internacional de algumas áreas de actividades económicas com inegáveis potencialidades de crescimento
neste território (clusters regionais).
Neste contexto, o Tecnopólo regional do Pinhal Litoral, terá como objectivo central, desenvolver lógicas
sectoriais e de actividades relacionadas e organizadas em clusters, segundo uma estratégia de potenciação
de economias de aglomeração.

Destinatários

Empresários e Recursos Humanos das empresas; População em geral (estudantes, docentes,
investigadores,… )

Programação
temporal

Curto prazo

Referencial
financeiro

[por orçamentar]

Componentes do
projecto/acção

1. Selecção dos “cachos” de actividades do sistema produtivo regional, a avançar prioritariamente (clusters) embora a delicadeza que deverá envolver as escolhas de sectores ou grupos de sectores interligados a
seleccionar;
2. Impulsionar a criação de um novo espaço qualificado, bem como a introdução de um novo modelo de
gestão, que inclua a criação de condições ou de estruturas capazes de proceder à transferência de tecnologia;
3. Selecção do “melhor local” para a instalação do Tecnopólo, considerando a importância da localização e
proximidade às actividades produtivas seleccionadas (clusters), enquanto factor de competitividade das
empresas e deste território;
4. Infra-estruturação e dotação de equipamentos relevantes nesse espaço qualificado;
5. Promover a incubação de empresas.

Sinergias mais
relevantes

Dado que a mobilização não se deverá centrar exclusivamente nas empresas e respectivas estruturas
associativas, mas igualmente em entidades do sistema científico e tecnológico localizadas neste território,
poderão e deverão existir inúmeras sinergias e complementaridades com outros projectos desenvolvidos por
estas entidades, numa lógica de partenariado estratégico. Paralelamente, integrando uma estratégia mais
ampla, centrada no aumento da competitividade económica e modernização empresarial deste território,
existirão sinergias importantes com o projecto direccionado para o ensino profissional e tecnológico, na
medida em que a qualificação profissional dos recursos humanos nomeadamente nos clusters mais dinâmicos
e/ou emergentes, será uma pedra angular deste processo.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
X
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

DIVERSIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA

Medida

I.2. AFIRMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Eixo

I. COMPETITIVIDADE ECONÓMICA

Promotor(es)

Região de Turismo de Leiria-Fátima

Agentes
mobilizáveis

Autarquias do Pinhal Litoral; entidades tutelares de valores patrimoniais; Empresas da região; Operadores
turísticos

Diagnóstico /
Objectivos

A Alta Estremadura constitui um território de assinalável reconhecimento turístico, conferido pela presença de
recursos/valores com projecção nacional e internacional, destacando-se em primeiro plano o Mosteiro da
Batalha e o Santuário Mariano de Fátima, secundados por outros elementos como o Pinhal de Leiria, os
Castelos, a Serra de Aire e Candeeiros ou as praias.
As directrizes do Plano Estratégico Nacional de Turismo consagram apostas em produtos que a Alta
Estremadura deve procurar consolidar e projectar, mercê das vantagens (recursos turísticos, recursos
humanos, empresariado turístico, know-how, etc) que possui, designadamente: Touring Cultural e
Paisagístico; Resorts integrados e turismo residencial; Golfe. A contiguidade geográfica deste território com a
região do Oeste (alguns destes concelhos partilham o mesmo órgão regional de turismo - RTLF) é também
um factor relevante para o reforço de sinergias e criação de efeitos disseminadores.
Os objectivos desta Acção, são compagináveis com as directrizes nacionais e regionais do PENT, ao
preconizarem a diversificação da oferta como resposta a mais e novas motivações e sua simultânea
qualificação, que gere procura não massificada e de nível superior
Dispondo de outros recursos potenciais ainda insuficientemente aproveitados na óptica do turismo pretendese, através de investimentos público e privado, dotar a sub-região de novos e diferenciados pólos de atracção
turística.

Destinatários

Procura turística nacional e internacional dirigida à região; população escolar (para visitas de estudo
temáticas; atractividade regional/nacional); população residente

Programação
temporal

Curto e Médio Prazo

Referencial
financeiro

10.550.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Tendo por objectivo central a diversificação e a qualificação da oferta turística da Alta Estremadura, preconizase a implementação de um Programa de intervenção que afirme e projecte atractivos turísticos de excelência,
mobilizando entidades públicas e privadas, individualmente ou em parcerias, complementado por projectos de
menor envergadura e impacte mas que contribuam para a consolidação desta como um destino turístico
robusto e territorialmente equilibrado.
Acção/Projecto(s) estruturantes:
Programa “NExTur” – Núcleos de Excelência Turística da Alta Estremadura
Reactivação das Termas das Salgadas (Batalha) [5.000.000 ]
Pousada Histórica Regional da Batalha (Batalha) [projecto privado] - o facto de o Mosteiro de Santa
Maria da Vitória pertencer a um grupo restrito de elementos patrimoniais classificados pela UNESCO
como Património da Humanidade confere-lhe singularidade e projecção turístico-cultural que poderia e
deveria ser potenciada. Com pleno enquadramento no perfil de excelência deste ex-libris da
arquitectura gótica Europeia sugere-se, desde já, a criação de um restaurante de elevada qualidade,
função que se coadunaria com a disponibilidade de espaço e com os usos e fruição actuais e
desejáveis (integração na rede nacional de meios de alojamento de charme – Pousadas Históricas –
também esta com significativo reconhecimento a nível mundial).
Museu da História Militar de Portugal (Porto de Mós) [projecto privado] - corresponde a integração e
valorização turística, histórica e cultural do espaço em que ocorreu a Batalha de Aljubarrota. Para além
da musealização tradicional existente – Campo e Museu Militar de S. Jorge, em Porto de Mós –
propõe-se que este projecto evolua para um conceito mais amplo e melhor ajustado às motivações e
procuras turístico-culturais da contemporaneidade, acrescentando ao conceito actual novas atracções
e funcionalidades (ex: recriações históricas, visitas virtuais, espaços lúdico-recreativos para diferentes
segmentos etários, … ).
Rota das industrias [por orçamentar] - A Rota das Indústrias da Alta Estremadura tiraria partido da
grande tradição industrial e diversidade sectorial existente na região, divulgando o património industrial
regional. À semelhança de outras rotas, nacionais e internacionais, esta incluiria a visita a fábricas em
laboração e aos vários núcleos museológicos já existentes. Tendo também como preocupação a
distribuição geográfica equitativa dos núcleos de visita, de modo a incluir todos concelhos da Alta
Estremadura, e como fio condutor a actividade e património industrial, esta Rota seria apoiada por um
sítio na Internet para divulgação das actividades desenvolvidas no âmbito da mesma.
Pousada no edifício das actuais instalações da PSP de Leiria (ex-Paço Episcopal) (Leiria) [projecto
privado].
Modernização das Termas de Monte Real (Leiria) [projecto privado]
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Projectos de cerzimento:
Parque de Campismo da Praia da Vieira (Marinha Grande) [1.500.000 ]
Marginal da Praia do Pedrógão (Leiria) [600.000 ]
Construção do Parque de Campismo na Mata do Urso (Pombal) [600.000 ]
Parque Campismo da Praia do Pedrógão (Leiria) [526.000 ]
Pousada da Juventude da Redinha (Pombal) [500.000 ]
Construção do Parque de Estacionamento, junto à Praia do Osso da Baleia (Pombal) [500.000 ]
Criação de uma Rede de Casas de Montanha no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (Porto
de Mós) [500.000 ]
Construção de uma Ecovia no troço da antiga linha de caminho-de-ferro da mina da Bezerra (Porto de
Mós) [500.000 ]
Criação e Requalificação de percursos pedestres e equestres no Parque Natural da Serra de Aire e
Candeeiros (Porto de Mós) [200.000 ]
Criação de uma Pista permanente para BTT no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (Porto
de Mós) [125.000 ]
Parque de Campismo, na Praia do Osso da Baleia (Pombal) [por orçamentar].
Sinergias mais
relevantes

Dada o forte potencial de interacção entre os valores/recursos culturais e patrimoniais e a actividade turística –
com vantagens para os primeiros, ao beneficiarem de uma procura acrescida, de reconhecimento e de
divulgação; constituindo uma mais-valia para o turismo, assegurando maior diversidade de atractivos e, como
tal, maior capacidade de resposta a motivações turísticas diferenciadas – é de salientar a relação simbiótica
que este macro-projecto estabelece com as intervenções de recuperação e consolidação dos valores culturais
e patrimoniais da Alta Estremadura, na sua maioria turistificáveis.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
X
XX
X
XX
X
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

RECONVERSÃO E VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA, AGRO-FLORESTAL E AGRO-INDUSTRIAL

Medida

I.3. DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Eixo

I. COMPETITIVIDADE ECONÓMICA

Promotor(es)

Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

ADAE; Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral; NERLEI; ACILIS

Diagnóstico /
Objectivos

Num território marcado pelo progressivo e preocupante abandono da actividade agrícola, mas onde ainda
perseveram potenciais de aproveitamento, seja de espaços produtivos, seja de recursos humanos, importa
promover a reconversão e valorização agrícola, agro-florestal e agro-industrial de determinados espaços, com
garantia de sustentabilidade a médio e longo prazo.
Por um lado, as acções a empreender deverão centrar-se sobretudo nas várzeas dos principais cursos de
água, que atravessam o território do Pinhal Litoral (Liz, Lena, Arunca, Carnide), mas complementar e
simultaneamente, não devem ser descuradas algumas encostas de olivais e floresta, pelo valor económico e
social que continuam a deter para determinadas populações rurais. O esforço, ainda que multi-direccionado,
deve privilegiar o lançamento de um conjunto diversificado de acções, assentes, por exemplo na: reconversão
das explorações agrícolas para a horto-fruticultura; modernização e criação de centrais hortícolas de
concentração e acondicionamento de produtos hortícolas; reestruturação empresarial, apoio técnico,
documentação e marketing.

Destinatários

IDRH; Agricultores; Associações de Agricultores; Associações de Regantes

Programação
temporal

Médio Prazo

Referencial
financeiro

52.700.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos estruturantes:
Aproveitamento hidro-agrícola do perímetro de rega do Vale do Lis (Leiria e Marinha Grande)
[44.800.000 ]
Valorização Agrícola do Vale do Lena (Batalha, Leiria e Porto de Mós) [4.000.000 ]
Valorização Agrícola do Vale do Arunca (Pombal) [2.500.000 ];
Constituição de duas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) (Batalha) [1.000.000 ]
Projectos de cerzimento:
Obra hidroagrícola da Ribeira do Sirol (Leiria) [por orçamentar]
Reconversão Agrícola do Vale do Ribeiro do Juncal (Porto de Mós) [400.000 ]

Sinergias mais
relevantes
I.1

Eixo I
I.2

I.3

Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo II
Eixo III
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
X
X
XX
X – Relevante

III.3

Eixo IV
IV.1

XX – Muito relevante
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Designação

REFORÇO DA REDE DE ENSINO PROFISSIONAL

Medida

II.1. VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS: FORMAÇÃO E EMPREGABILIDADE

Eixo

II. POTENCIAL HUMANO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Promotor(es)

Escolas Profissionais

Agentes
mobilizáveis

Escolas Profissionais, Autarquias, Núcleos Empresariais; Empresas, privados…

Diagnóstico /
Objectivos

A aposta na melhoria da disponibilidade e qualidade da formação profissional e da sua eficaz e correcta
adequação às necessidades do mercado do trabalho, são uma das prioridades apontadas para o próximo
período de programação dos fundos comunitários. A estratégia delineada, para o período 2007-2013, no
Programa Operacional Regional, sublinha aliás a necessidade de “apostar na qualificação dos recursos
humanos, designadamente através de uma abordagem mais inovadora e territorializada da formação
profissional que permita, ao mesmo tempo, combater os problemas estruturais e criar condições para a
valorização económica das especificidades locais”.
Por outro lado, com a gradual valorização social do ensino profissional e o seu reconhecimento junto de
empresas e das famílias, os jovens que estão a concluir o 9º ano assumem muitas vezes como primeira opção
o ensino profissional, que constitui um percurso alternativo cada vez mais aliciante. Por outro lado, o reforço
de competências específicas exige maior ênfase no incremento da qualificação profissional, enquanto
condição relevante para a melhoria das condições de acesso ao emprego e o reforço da inclusão social.
O próprio upgrading das cadeias de valor da base económica desta Região, passa por incentivar as empresas
a melhorar o seu posicionamento competitivo, apoiando e apoiando-se na qualificação profissional em alguns
dos seus clusters mais dinâmicos.
Deste modo, as prioridades no domínio dos equipamentos educativos neste território deverão, entre outras,
estar orientadas para o reforço da rede de equipamentos de ensino tecnológico e profissional, preconizandose, numa lógica de actuação territorial integrada intervenções de criação ou de ampliação das seguintes
estruturas: Centro de Educação, Ciências, Tecnologias e Empresas, em Pombal; Escola Profissional de Leiria
(novas instalações); Escola Profissional da Marinha Grande.

Destinatários

Comunidade Escolar do Pinhal Litoral.

Programação
temporal

Curto e Médio Prazo

Referencial
financeiro

13.307.900 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estruturantes:
Escola Profissional de Leiria (novas instalações) - Construção de 39 salas - Ensino Profissional (Leiria)
[6.557.900 ]
Construção de Edifício da Escola de Artes e Ofícios Tradicionais da Batalha (Batalha) [2.000.000 ]
Construção de novas instalações para a Escola Profissional e Artística da Marinha Grande (Marinha
Grande) [1.750.000 ]
Construção do Centro de Educação, Ciências, Tecnologias e Empresas de Pombal (Pombal)
[1.500.000 ]
Projectos de cerzimento:
Construção da Escola Profissional de Porto de Mós, ligada às rochas ornamentais (Porto de Mós)
[1.000.000 ]
Ampliação da ETAP (Pombal) [500.000 ]

Sinergias mais
relevantes

Integrando uma estratégia mais ampla, centrada no aumento da competitividade económica e modernização
empresarial deste território, este projecto será um dos seus vértices principais. Neste sentido, possuirá
inegáveis sinergias, por exemplo, com o projecto de reorganização dos espaços empresariais (geradores de
novas actividades, de mais emprego, desejavelmente qualificado). Por outro lado, pelas características do
tecnopólo regional a criar, a qualificação profissional dos recursos humanos nomeadamente nos clusters mais
dinâmicos e/ou emergentes, será uma pedra angular neste processo.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
XX
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

RECONFIGURAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA REDE EDUCATIVA DO PINHAL LITORAL

Medida

II.2. REFORÇO DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS

Eixo

II. POTENCIAL HUMANO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Promotor(es)

Autarquias do Pinhal Litoral e DREC/ME

Agentes
mobilizáveis

Administração Local e Administração Central (DREC/ME)

Diagnóstico /
Objectivos

Os equipamentos de ensino, dada a sua importância na prossecução de um objectivo essencial no processo
de desenvolvimento regional (acesso da população ao ensino) e na qualificação dos recursos humanos,
assumem-se como um factor de sucesso importante na competitividade de cidades e regiões. Neste contexto,
o reordenamento da rede de equipamentos de ensino constitui um factor fundamental na estratégia de
desenvolvimento dos municípios da Região, assumindo-se o novo Quadro de Referência Estratégica, como
uma oportunidade única para adequar a rede de infra-estruturas de ensino à procura previsível nos próximos
anos.
O Decreto-Lei n.º 7 de 2003, ao criar o conceito e objectivos das Cartas Educativas, introduz um conjunto de
oportunidades e desafios que importa potenciar, numa lógica de concertação e partenariado de base
territorial. O próprio processo de programação de equipamentos educativos delas resultantes, tendo em
consideração as novas exigências do sistema educativo e face às novas dinâmicas territoriais existentes e
emergentes, poderão e deverão consubstanciar um conjunto de projectos, estruturantes e complementares
que integrem a Estratégia global para a Região.
Principais objectivos a prosseguir:
Criação de Centros Escolares/Educativos (consequente encerramento de alguns estabelecimentos), com o
objectivo de:
a) Promover uma nova lógica integrada de oferta educativa;
b) Potenciar complementaridades entre as diversas valências de ensino;
c) Melhorar a qualidade da oferta (quer do pré-escolar quer do 1º ciclo do ensino básico, quer do 2º e
3º ciclo);
d) Atenuar os problemas pedagógicos, resultantes do número reduzido de alunos que frequentam
alguns estabelecimentos.
Requalificação/ampliação do Parque Escolar Instalado:
a) Assegurar um conjunto de intervenções complementares, essenciais à obtenção de uma rede de
equipamentos educativos eficaz e de qualidade;
b) Melhorar a oferta educativa em algumas localidades;
c) Atenuar alguns problemas pedagógicos;
d) Ampliar alguns estabelecimentos de modo a acolherem outros níveis de ensino (p.e. EB 2/3,
passarem a EB 1,2,3).

Destinatários

Comunidade escolar do Pinhal Litoral (alunos, docentes, auxiliares, … )

Programação
temporal

Curto e médio prazo

Referencial
financeiro

33.519.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Acções a desenvolver a montante:
1. Concluir o processo de homologação da Carta Educativa do concelho da Marinha Grande pelo Ministério da
Educação;
2. Priorizar e avançar para a criação dos Centros Escolares, constantes nesses instrumentos de planeamento,
que contemplem para além das salas de aula, um conjunto alargado de valências (refeitórios, cantinas, centros
de recursos, salas polivalentes, … );
3. Priorizar e avançar para a criação de Núcleos Escolares complementares que potenciem e integrem
diversos níveis de ensino;
4. Elencar, priorizar e avançar com intervenções de requalificação dos parques escolares já instalados.
Projectos estruturantes:
Construção de 24 salas de 2º e 3º Ciclos; Construção de 10 salas 1º ciclo (terreno anexo à Aldeia do
Desporto - Mata dos Marrazes) - EB1,2,3 Marrazes 2 (Centro Escolar dos Marrazes) (Leiria)
[4.569.160 ]
Pré-Escolar: construção/ampliação de edifícios escolares, de acordo com a Carta Educativa (Marinha
Grande) [1.700.000 ]
Ensino Básico: construção/ampliação de edifícios escolares, de acordo c/ Carta Educativa (Marinha
Grande) [1.400.000 ]
Centro Educativo da Batalha (pré-escolar e 1º ciclo) [1.250.000 ]
Construção de 6 salas EB1 nos terrenos da EB1 da Bajouca- Centro Educativo da Bajouca (Leiria)
[1.032.840 ]
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Construção de 3 salas JI e construção de 6 salas EB1 - Centro Educativo de Monte Redondo (Leiria)
[1.025.990 ]
Construção do Centro Escolar de Abiúl (2 salas JI e 4 salas EB1) (Pombal) [1.004.600 ]
Construção do Centro Escolar de Albergaria dos Dozes (3 salas JI e 4 salas EB1) (Pombal)
[1.009.600 ]
Construção 2 salas JI e recuperação de salas EB1) (Pombal) [731.700 ]
Construção do Centro Escolar da Guia (uma sala JI e 4 salas EB1) (Pombal) [795.100 ]
Construção do Centro Escolar do Louriçal (2 salas JI e 4 salas EB1) (Pombal) [871.600 ]
Construção do Centro Escolar de Mata Mourisca (uma sala JI e 4 salas EB1) (Pombal) [795.000 ]
Construção de 4 salas EB1 e sala polivalente com refeitório, em São Simão de Litém (Pombal)
[731.600 ]
Construção de 4 salas EB1, ginásio e refeitório, em Ilha (Pombal) [742.100 ]
Construção de EB2 em Porto de Mós (junto à actual Escola Secundária) (Porto de Mós) [1.000.000 ]
Construção de 3 salas JI e 4 salas EB1 - Centro Educativo de Coimbrão (Leiria) [825.590 ]
Centro Educativo de São Mamede (pré-escolar e 1º ciclo) (Batalha) [750.000 ]
Centro Educativo de Touria (construção de 4 salas EB1) (Leiria) [584.375 ]
Construção do Pólo Escolar de S. Bento (Porto de Mós) [300.000 ]
Pólo Educativo do Juncal (Porto de Mós) [200.000 ]
Projectos de cerzimento:
Construção de 6 salas de actividades e espaços para a componente de apoio à família - JI de
Marrazes (Leiria) [1.349.575 ]
Ampliação/ Conversão da EB 2,3 de Marrazes em EB 1,2,3 (construção de 10 salas EB1) (Leiria)
[1.019.760 ]
Ampliação/Conversão da EB 2,3 Dr. Correia Mateus em EB 1,2,3 (construção de 8 salas EB1) - incluir
também Andrinos (Leiria) [815.800 ]
Ampliação/Conversão da EB 2,3 José Saraiva em EB 1,2,3 (construção de 8 salas EB1) (Leiria)
[815.800 ]
Construção de 1 sala JI. Construção de Sala Polivalente - EB1, JI Moita da Roda (Leiria) [660.750 ]
Manutenção/ampliação de espaços polivalentes (refeitório e sala polivalente) na EB1 Gândara dos
Olivais (Leiria) [653.913 ]
Ampliação/Conversão da EB 2,3 Rainha Santa Isabel em EB 1,2,3 Construção de 6 salas EB 1 (Leiria)
[611.850 ]
Requalificação do equipamento numa lógica de centro escolar. Para o 1º ciclo e pré-escolar - EB1 com
JI Maceira Lis (Leiria) [445.000 ]
EB1 Leiria n.º 2 (Amarela) - 8 salas EB1 (Leiria) [341.000 ]
Requalificação/conversão em EB1 e JI - EB1 da Carreira (Leiria) [200.000 ]
Requalificação/conversão em JI - EB1, JI Leiria n.º 5 (Leiria) [184.800 ]
Construção do JI da Cruz da Légua (Porto de Mós) [150.000 ]
Ampliação do pólo educativo de Serro Ventoso (Porto de Mós) [150.000 ]
Construção de duas salas EB1, ginásio e sala polivalente com refeitório, em Vila Cã (Pombal)
[556.600 ]
Construção de uma sala JI, duas salas EB1, ginásio e sala polivalente com refeitório, em Vermoil
(Pombal) [551.500 ]
Recuperação e ampliação de salas EB1 e criação de sala polivalente com refeitório, em
Carriço/Vieirinhos (Pombal) [507.500 ]
Construção de quatro salas EB1, ginásio e sala polivalente com refeitório, em Fonte Nova (Pombal)
[487.000 ]
Construção de uma sala JI, 4 salas EB1 e sala polivalente, em Redinha (Pombal) [402.500 ]
Adaptação da EB2 Conde Castelo Melhor para JI/EB1, em Pombal (Pombal) [370.000 ]
Construção de duas novas salas JI e sala polivalente com refeitório, em Ilha (Pombal) [365.450 ]
Construção de uma sala JI e sala polivalente com refeitório, em Meirinhas (Pombal) [314.000 ]
Construção de uma sala JI e sala polivalente com refeitório, em Torneira (Pombal) [270.900 ]
Recuperação da EB1 nº1 de Pombal (Pombal) [260.000 ]
Construção de duas salas EB1 e sala polivalente com refeitório, em Assanha da Paz (Pombal)
[259.000 ]
Construção de duas salas JI e sala polivalente com refeitório, em Pelariga (Pombal) [230.000 ]
Construção de uma sala JI e sala polivalente com refeitório, Santiago de Litém (Pombal) [230.000 ]
Sinergias mais
relevantes

Num território em que a estratégia a prosseguir, baseia-se, em parte, na capacidade de aumentar a
competitividade económica, a qualificação e educação dos futuros recursos humanos/empresários e a
assumpção de uma cultura de empreendedorismo, deverá ser estimulada e gerada, logo desde os primeiros
anos de escolaridade. Paralelamente, ao aumentar a disponibilidade de equipamentos de educação préescolar, estimula-se uma progressiva potencial inserção da mulher no mercado de trabalho, gerando um
aumento considerável de mão-de-obra disponível, para empregar no tecido empresarial existente e a atrair
para o território, nomeadamente decorrentes de dois dos projectos consagrados neste Plano: Tecnopólo
Regional e reorganização dos espaços Empresariais.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
X
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

REFORÇO DA REDE SUB-REGIONAL DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Medida

II.2. REFORÇO DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS

Eixo

II. POTENCIAL HUMANO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Promotor(es)

Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

Instituto do Desporto de Portugal

Diagnóstico /
Objectivos

Entre outras instituições internacionais e nacionais, a Organização Mundial de Saúde - OMS defende a
melhoria da saúde e bem-estar das populações, através de um aumento significativo da prática de actividades
físicas e desportivas. Numa sociedade em que os ritmos de vida quotidianos, associados entre outros, ao
stress profissional, “obrigam” a uma inactividade progressivamente maior, justifica-se a realização de
investimentos em equipamentos que permitam a prática desportiva durante todo o ano, nomeadamente em
situações atmosféricas adversas.
A estruturação de uma rede regional de equipamentos desportivos é parte integrante e importante de uma
estratégia mais abrangente de qualificação dos sistemas urbanos regionais, cujo objectivo se centra na
melhoraria da oferta de serviços às populações nos domínios do lazer e desporto, procurando em última
instância potenciar a conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal. Paralelamente, essa estratégia
consubstanciar-se-á mediante uma constante promoção da coesão social e generalização do acesso, em
situação de equidade, à rede de infra-estruturas de desporto, a todos os grupos sociais ou etários residentes
ou visitante deste território. Os investimentos direccionados para a dotação regional de equipamentos
colectivos, multifacetados, em diferentes domínios nos quais se inclui o lazer, a cultura e o desporto, têm sido
constantes nos últimos Quadros Comunitários de Apoio, neste território. Neste quadro de referência se
percebe aliás, as mudanças positivas registadas (tendo como pano de fundo os diagnósticos realizados há
vinte anos atrás), atingindo-se actualmente uma malha mais coesa de equipamentos, que permitirá alcançar
os referenciais europeus neste tipo de dotação.
Este projecto pretende completar este processo promovendo, de uma forma integrada e concertada entre os
municípios do Pinhal Litoral, uma rede de infra-estruturas, equipamentos e serviços colectivos de proximidade,
de inegável premência e oportunidade.

Destinatários

População em geral do Pinhal Litoral, visitantes, turistas, …

Programação
temporal

Médio Prazo

Referencial
financeiro

16.612.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estruturantes:
Piscina Municipal da Marinha Grande (Marinha Grande) [4.500.000 ]
Pavilhão Desportivo da Batalha (Batalha) [2.000.000 ]
Parque Desportivo de Porto de Mós (Porto de Mós) [2.000.000 ]
Piscinas (duas unidades de 25 mts cada) (Leiria) [1.500.000 ]
Pista de Atletismo (Pombal) [500.000 ]
Projectos de cerzimento:
Tanque de aprendizagem de S. Mamede (Batalha) [1.000.000 ]
Pavilhão das Cortes (Leiria) [1.006.184 ]
Pavilhão do Souto da Carpalhosa (Leiria) [1.006.184 ]
Beneficiação do Estádio Municipal (Marinha Grande) [350.000 ]
Pavilhão Desportivo das Meirinhas (Pombal) [1.000.000 ]
Novo Clube de Ténis (Pombal) [450.000 ]
Polidesportivos Descobertos: Alvados, Casais de Matos, Cruz da Légua, S. Bento e Serro Ventoso
(Porto de Mós) [300.000 ]
Pavilhão Desportivo do Louriçal (Pombal) [500.000 ]
Polidesportivos nos bairros e periferias urbanas de Leiria (Leiria) [por orçamentar]

Sinergias mais
relevantes

O projecto deverá ter relevantes sinergias, por exemplo, com a reconfiguração e reorganização da rede
educativa. A criação dos equipamentos desportivos preconizados, diversificará os espaços disponíveis e
incrementará as possibilidades da comunidade educativa usufruir/empreender outro tipo de práticas
desportivas e de lazer, fomentadoras do seu bem-estar físico e psíquico.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
X
X
X
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

PLANO DE ACÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL DOS IMIGRANTES

Medida

II.2. REFORÇO DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS

Eixo

II. POTENCIAL HUMANO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Promotor(es)

Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

AICIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural); Centro Local de Apoio ao Imigrante de
Leiria; Associações Locais de Imigrantes; Representantes dos projectos no âmbito do Programa “Escolhas”;
NERLEI; Juntas de Freguesia; actores-chave do serviço nacional de saúde; estabelecimentos de ensino.

Diagnóstico /
Objectivos

Nos anos mais recentes, o Pinhal Litoral assistiu a uma chegada de imigrantes de origens geográficas
diversas que, acompanhado de uma menor propensão para a metropolização das migrações, fomentou um
aumento e diversificação significativa dos imigrantes aí residentes. Perante esta nova realidade, os municípios
confrontam-se hoje com o amplo desafio de promoção da inclusão social desta população. Trata-se de um
processo complexo, que exige um profundo conhecimento das diferentes comunidades aí residentes, das
suas características mais elementares às mais complexas, mas também porque se trata de um processo
biunívoco, que se estabelece entre imigrantes e população autóctone.
Este plano revela-se essencial numa óptica de convergência com as orientações comunitárias e nacionais em
matéria de inclusão social, expressa em diversos documentos de referência recentes: Plano para a Integração
dos Imigrantes (PII); Programa Nacional de Acção para o Crescimento e para o Emprego 2005/2008; Quadro
de Referência Estratégico Nacional (QREN).
Representa também um instrumento de gestão estratégica, por se tratar de uma importante força de trabalho
(população maioritariamente em idade adulta e activa), mas também porque apresentam padrões médios de
fecundidade e natalidade tendencialmente mais elevados do que o padrão médio nacional, e ainda porque em
alguns casos têm uma média de formação profissional e níveis de escolaridade superiores.
Deste modo, a elaboração de uma Plano de Acção para a Inclusão Social dos Imigrantes assume-se como
fundamental para um efectivo desenvolvimento sustentável, face à concertação de objectivos múltiplos que
este encerra e que se estendem não apenas à inclusão social mas também ao crescimento económico, à
dinamização demográfica e revitalização sócio-cultural dos territórios.
Os objectivos do Plano de Acção são os seguintes:
Conhecer a realidade imigratória nas suas diversas componentes;
Avaliar o processo de integração/inclusão social dos imigrantes;
Apurar as perspectivas e representações que a população autóctone tem face à imigração;
Avaliar o contributo dos imigrantes para a competitividade económica da região;
Definir uma estratégia que concorra para a inclusão social dos imigrantes, de carácter sistémico.

Destinatários

População Imigrante e População Autóctone

Programação
temporal

Curto prazo

Referencial
financeiro

(por orçamentar)

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estratégicos identificados:
Curso para a Formação e Integração dos Imigrantes;
Criação de um Forúm Sócio-Cultural;
Criação de outro CLAI de II Geração;
Revitalização comercial pelo estimulo ao empreendedorismo imigrante;
Saúde sobre Rodas: a descentralização dos cuidados de saúde, para a promoção da cultura dos
cuidados de saúde primários entre os imigrantes.
Projectos de cerzimento identificados:
Validação e certificação de competências;
Acções de formação para a multiculturalidade, destinado a profissionais de saúde;
Acções de formação e sensibilização para a multiculturalidade destinado a docentes e auxiliares de
acção educativa;
Adequação das qualificações dos imigrantes às lacunas no mercado de trabalho;
Disponibilização de um Kit de Integração;
Estabelecimento de uma Agenda para a Multiculturalidade (com seminários e estabelecimento de um
evento de relevância à escala nacional).

Sinergias mais
relevantes
I.1
X

Eixo I
I.2

I.3

Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo II
Eixo III
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
X
X
X – Relevante

XX – Muito relevante

III.3
X

Eixo IV
IV.1
X
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Designação

RECUPERAR E CONSOLIDAR VALORES CULTURAIS E PATRIMONIAIS

Medida

II.3. VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÓNIO

Eixo

II. POTENCIAL HUMANO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Promotor(es)

Autarquias; Ministério da Cultura

Agentes
mobilizáveis

Administração central; agentes culturais; Privados

Diagnóstico /
Objectivos

A presença de valores patrimoniais/culturais nos concelhos da Alta Estremadura constitui um legado histórico
que importa preservar e notabilizar, permitindo, a um tempo que estes se tornem elementos social e
culturalmente funcionais e atractivos e, por outro, que sejam transmissíveis às gerações vindouras sem
significativa depreciação. Na Alta Estremadura coexistem patrimónios que carecem de intervenções
reparadoras/qualificadoras e outros valores patrimoniais aos quais falta efectiva materialização. Tal realidade
suscita uma acção interventiva multi-facetada, que atenda às necessidades de reabilitação de valores já
consolidados, a par da “criação” de novos espaços de cultura que, não somente acolham e visibilizem acervos
patrimoniais em diversas temáticas, como possam constituir-se eles mesmos elementos de interesse e valia
cultural e patrimonial.

Destinatários

Residentes; turistas e visitantes; população escolar de diferentes níveis de ensino e à escala nacional;
agentes culturais

Programação
temporal

Curto e Médio Prazo (para projectos de cerzimento)
Médio Prazo (para projectos estratégicos)

Referencial
financeiro

31.950.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estruturantes:
Revitalização do Património Histórico Stephens (reabilitação do cine-teatro Stephens; dotação do
museu do vidro de espaços para o desenvolvimento de iniciativas de cariz educativo, cultural e de
lazer), bem como a aquisição e requalificação da parte do Património Stephens ainda em poder de
entidades privadas (imóvel classificado pelo IPPAR) (Marinha Grande) [6.800.000 ]
Requalificação e recuperação da antiga Central Termoeléctrica para instalação do Museu, Arquivo e
Biblioteca Municipais (Porto de Mós) [5.000.000 ]
Parque Arqueológico e Natural do Vale do Lapedo e Ribeira das Chitas (Leiria) [2.500.000 ]
Museu Nacional da Floresta no Parque Florestal do Engenho, incluindo Núcleo de Interpretação
Ambiental (Marinha Grande) [1.800.000 ]
Museu Municipal da Batalha (Batalha) [750.000 ]
Valorização do património arqueológico – do Neanderthal ao homo sapiens (Leiria) [750.000 ]
Projectos de cerzimento:
Construção do Centro Cultural de Marrazes, incluindo as instalações do Museu Escolar e da
Filarmónica (Leiria) [4.000.000 ]
Construção do Museu de Arte Sacra, em parceria com a Diocese de Leiria-Fátima (Leiria)
[3.000.000 ]
Construção do Museu de Arqueologia - Convento de Santo Agostinho (Leiria) [2.200.000 ]
Construção da Casa da Cultura, em Mira de Aire (Porto de Mós) [2.200.000 ]
Casa da Juventude da Batalha (Batalha) [750.000 ]
Construção do Centro Cultural do Louriçal (Pombal) [500.000 ]
Remodelar e beneficiar a “Casa Calado”, no Juncal (Porto de Mós) [450.000 ]
Requalificação dos Pavilhões de Arte Xávega, com criação de Centro de Interpretação/Núcleo
Museológico na Praia da Vieira (Marinha Grande) [250.000 ]

Sinergias mais
relevantes

O valor turístico imputável aos elementos mais significativos da cultura e do património da Alta Estremadura
traduz-se numa manifesta sinergia entre a sua recuperação e valorização e o propósito de apetrechar este
território de acrescidas condições de atractividade turística, baseadas na diversificação e qualificação da
oferta. Esta relação é reforçada pelo facto de a estratégia de desenvolvimento turístico da região do litoral
Oeste contemplar uma clara aposta nos valores culturais e patrimoniais.
Outra sinergia relevante desta intervenção estabelece-se com o projecto de recuperação de centros históricos
nos principais aglomerados urbanos da Alta Estremadura, dado que alguns dos valores culturais e
patrimoniais a recuperar ou a criar aí se localizam e constituem, regra geral, uma componente de grande
destaque – emblemática e estruturante - da intervenção urbanística nesses espaços.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
XX
XX
XX
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

CIRCULARES RODOVIÁRIAS URBANAS DOS PRINCIPAIS AGLOMERADOS DO PINHAL LITORAL

Medida

III.1. MELHORIA DA MOBILIDADE E DA LOGÍSTICA

Eixo

III. VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO

Promotor(es)

Autarquias de Leiria, Pombal, Marinha Grande e Porto de Mós.

Agentes
mobilizáveis

Instituto de Estradas de Portugal

Diagnóstico /
Objectivos

A qualificação da rede rodoviária é preceituada no Plano Rodoviário Nacional 2000. A concretização deste
desígnio passa pela protecção ambiental em espaço urbano, pelo combate à sinistralidade através da criação
de mecanismos próprios manifestos em planos; e pela criação de instrumentos de informação fundamentais à
boa gestão e utilização das infra-estruturas em causa. O PRN em vigor prevê “variantes e circulares nos
principais centros urbanos para acesso aos corredores nacionais de grande capacidade, melhorando as
condições de circulação, comodidade e segurança do tráfego gerado nesses locais”, sempre em articulação
com os instrumentos de ordenamento do território. No território do Pinhal Litoral subsistem estrangulamentos
que urgem resolução.
As circulares e variantes aos principais aglomerados urbanos contribuirão para o aumento da coesão do
Pinhal Litoral. Constituem vias distribuidoras do tráfego deste território e, em concreto, deverão ser
construídas circulares rodoviárias urbanas em Leiria, Pombal e Marinha Grande, incontestavelmente,
projectos essenciais para a concretização do sistema de circulação sub-regional.
A construção da Circular Norte da cidade de Leiria finalizará o arco de variantes à cidade de Leiria. Esta e
outras vias, já projectadas e parcialmente concretizadas, servirão para o descongestionamento de tráfego
nesta cidade, principal núcleo urbano e centro de emprego, comércio e serviços do Pinhal Litoral, e ponto de
passagem de uma das mais importantes vias de ligação Norte/Sul, o IC2/EN1.
A Circular Externa à cidade de Pombal, pelo lado sul, visa suprir os principais estrangulamentos de articulação
entre a aglomeração urbana principal e as novas áreas urbanas, devido às barreiras que são o rio, o caminhode-ferro e o IC2.
A construção do Arco de Variantes Urbanas da Marinha Grande (nascente, poente-norte e poente-sul)
contribuirá para a melhoria da fluidez do tráfego urbano e inter-regional, ao mesmo tempo que possibilitará
melhorar a qualidade de vida urbana pelos impactes muito positivos na melhoria da mobilidade de pessoas e
mercadorias.
O principal objectivo a prosseguir com a concretização destes e de outros projectos do PRN 2000 prende-se
com a necessidade de tornar a região mais acessível e diminuir o volume de tráfego.

Destinatários

População residente, visitantes, turistas, …

Programação
temporal

Curto e médio prazo

Referencial
financeiro

68.870.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estruturantes:
Construção da Circular Externa à Cidade de Pombal (Pombal) [25.000.000 ]
Fecho da Circular Interna de Leiria (Leiria) [10.000.000 ]
Variante Nascente-Norte – 1ª e 2ª Fases (Marinha Grande) [6.500.000 ]
Variante Poente (Marinha Grande) [6.300.000 ]
Projectos de cerzimento:
Construção da variante Sul à Vila de Porto de Mós (Porto de Mós) [10.000.000 ]
Variante Nascente-Sul (Marinha Grande) [3.000.000 ]
Variante da Guia (Pombal) [2.070.000 ]
Variante Nascente da Batalha (Batalha) [1.500.000 ]
Construção da Variante Nascente da Vila do Juncal (Porto de Mós) [1.500.000 ]
Variante dos Capuchos (Leiria) [1.000.000 ]
Construção da Variante Norte/Nascente de Mira de Aire (Porto de Mós) [1.000.000 ]

Sinergias mais
relevantes
I.1

Eixo I
I.2

I.3

Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo II
Eixo III
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
X
X – Relevante

III.3

Eixo IV
IV.1

XX – Muito relevante
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Designação

REFORÇO DA CONECTIVIDADE INTERNA E EXTERNA DO PINHAL LITORAL

Medida

III.1. MELHORIA DA MOBILIDADE E DA LOGÍSTICA

Eixo

III. VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO

Promotor(es)

Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

Serviços da Administração Pública Central, Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura, Instituto de
Estradas de Portugal.

Diagnóstico /
Objectivos

O desenvolvimento das regiões depende em muito da sua capacidade de articulação interna e da interligação
com outros territórios. Neste quadro de referência a logística e os transportes são elementos fundamentais
para a afirmação das regiões. Importa assim colmatar lacunas ao nível das ligações externas do Pinhal Litoral
em diferentes domínios: rodoviário, ferroviário, portos e logística, ou do transporte aéreo. É necessário
melhorar as conexões internas e externas do Pinhal Litoral, através da melhoria das acessibilidades locais e
intra-regionais (construção e requalificação de estradas, melhoria das condições de articulação entre
diferentes modos de transporte, por exemplo, através da criação de centros multimodais).
Com base nas principais linhas de orientação definidas pelo Estado português para o próximo período de
programação de fundos comunitários, a realização de investimentos em infra-estruturas para a melhoria da
mobilidade terá que ser um trabalho conjunto, eminentemente de cooperação intermunicipal. Neste domínio
enquadra-se o projecto da Estrada Atlântica, que constitui um projecto de requalificação da frente
marinha/atlântica do Pinhal Litoral, emblemático para o litoral-centro, uma via rodoviária de sentido
longitudinal, que acompanha de perto a linha de costa e à qual está ligada uma ciclovia. O projecto inicial
contempla um troço que se estende pelos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Alcobaça e Nazaré, mas para
o qual se prevê um prolongamento para Norte, até ao concelho de Pombal, e para Sul, numa primeira fase até
S. Martinho do Porto. A Estrada Atlântica atravessa 3 dos concelhos do Pinhal Litoral (Marinha Grande, Leiria
e Pombal).

Destinatários

População residente, visitantes, turistas, …

Programação
temporal

Curto e médio prazo

Referencial
financeiro

39.885.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estruturantes:
Centro Multimodal de Transportes da Marinha Grande (Marinha Grande) [850.000 ]
Estrada Atlântica (Leiria, Marinha Grande e Pombal) [7.763.875 ]: 1- Troço Rio Lis, Praia do Pedrógão,
Lagoa da Ervideira - (Leiria) [2.213.875 ]; 2- (Pombal) [3.250.000 ]; 3- Variante ao Litoral (Ligação da
A8 à Estrada Atlântica) (Marinha Grande) [2.300.000 ]
Estrada das Cortes – 356-2 (Leiria/Batalha) [2.200.000 ]
Estrada Casal Galego – Casal dos Claros – variante (Leiria/Marinha Grande) [1.900.000 ]
Estrada Maceira-Leiria-Picassinos-356 Marinha Grande (Leiria/Marinha Grande) [1.775.000 ]
Estrada Barracão-Bidoeira-Carvide-Bajouca-Ilha-Guia – CM 1038 (Leiria/Pombal) [1.650.000 ]
Projectos de cerzimento:
Novo Aeródromo de Leiria (Freguesia de Milagres, Leiria) [4.500.000 ]
Melhoria de Acessibilidades à localidade de Embra (Marinha Grande) [2.850.000 ]
Melhoria de Acessibilidades à localidade de Vieira de Leiria (Marinha Grande) [2.600.000 ]
Passagem inferior à Linha do Norte no Loteamento das Cegonhas (Pombal) [2.200.000 ]
Melhoria de Acessibilidades à localidade de Comeira (Marinha Grande) [1.955.000 ]
Melhoria de Acessibilidades à localidade de Ordem (Marinha Grande) [1.575.000 ]
Estrada dos Guilhermes-Maceira-Zona Industrial da Marinha Grande (Leiria/Marinha Grande)
[1.350.000 ]
Melhoria das Acessibilidades à localidade de Amieirinha (Marinha Grande) [1.016.000 ]
Melhoria de Acessibilidades à localidade de Várzea e Outeirinhos (Marinha Grande) [1.000.000 ]
Variante à EN 350 (Albergaria dos Doze-Eguins) (Pombal) [1.000.000 ]
Melhoria de Acessibilidades à localidade de Albergaria (Marinha Grande) [950.000 ]
Estrada da Barreira (Leiria/Batalha) [750.000 ]
Novo terminal rodoviário (Leiria) [600.000 ]
Construção da estrada que liga as Freguesias de Mendiga a S. Bento (Porto de Mós) [500.000 ]
Construção do Nó de intersecção da EN1 no Alto do Cabaço (Pombal) [350.000 ]
Correcção e alargamento da ponte do Rio Alcaide (Porto de Mós) [250.000 ]
Correcção e pavimentação da estrada Ribeira de Baixo – Tojal (Porto de Mós) [200.000 ]
Operacionalizar a helipista de Alçaria (Porto de Mós) [100.000 ]
Estrada da Gândara (Leiria) [por orçamentar]

Sinergias mais
relevantes

Circulares rodoviárias urbanas dos principais aglomerados do pinhal litoral;
Mobilidade intra-urbana.
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I.1

Eixo I
I.2

I.3

Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo II
Eixo III
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
X – Relevante

III.3

Eixo IV
IV.1

XX – Muito relevante
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Designação

CONCLUSÃO DA “ REDE EM ALTA” DE SANEAMENTO BÁSICO DO PINHAL LITORAL

Medida

III.2. QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

Eixo

III. VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO

Promotor(es)

1. SIMLIS; 2. RECILIS e Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

SIMLIS; RECILIS; Administração Central; Administração Local.

Diagnóstico /
Objectivos

Das principais preocupações ao nível das políticas de desenvolvimento preconizadas pela União Europeia,
emergem a resolução das questões associadas ao ambiente. Pela transversabilidade que possui (serviços
prestados à população, património a preservar e valorizar e ainda pela componente urbana), o ambiente tem
vindo a merecer, nas últimas décadas, um conjunto de intervenções e apoios fundamentais. Contudo, em
Portugal, e no Pinhal Litoral em concreto, continuam a subsistir algumas lacunas no domínio ambiental que
importa resolver. Para tal, a aposta deve continuar a passar por qualificar as infra-estruturas ambientais e
respectiva gestão, de modo a alcançar elevados níveis de atendimento, nomeadamente ao nível do fecho
malha infraestrutural da “Rede em Alta” na Região (ETAR, elevatórias, … ).
Por outro lado, um dos mais graves problemas ambientais, que continuam a subsistir neste território, centra-se
nas constantes descargas que algumas suiniculturas continuam a efectuar sobre algumas das linhas de água,
nomeadamente e com impactes mais visíveis e directos, na Ribeira dos Milagres. Com cerca de 350
suiniculturas contabilizadas, detentoras de mais de 270 mil suínos (concelhos de Leiria, Batalha e Porto de
Mós), este território carece de uma grande infra-estrutura que possibilite o tratamento dos efluentes e
consequentemente erradicar uma das principais fontes poluidoras. Registe-se que os efluentes produzidos por
estas suiniculturas, representam o equivalente aos esgotos de 1,2 milhões de pessoas.
O projecto – ETAR com sistema de pré-tratamento - que já se encontra em fase de desenvolvimento pela
RECILIS (empresa constituída pelas associações de suinicultores a que a SIMLIS presta assessoria técnica),
permitirá tratar os efluentes e, posteriormente, enviá-los para o emissário da SIMLIS, de modo a que possam
ser tratados na ETAR Norte. Neste último projecto, os principais objectivos que norteiam o seu aparecimento
prendem-se com:
a) Resolver os problemas de poluição ambiental existentes em alguns cursos de água da Rede
Hidrográfica Regional;
b) Assegurar o tratamento dos efluentes provenientes das suiniculturas.

Destinatários

População em geral; Suinicultores.

Programação
temporal

Curto prazo

Referencial
financeiro

9.913.800 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estruturantes:
Conclusão da rede em alta do município de Pombal (Pombal) [9.913.800 ]

Sinergias mais
relevantes

O fecho da malha infraestrutural da “Rede em Alta”, contribuirá para melhorar a qualificação ambiental deste
território, mas a sua rentabilidade e plena aproveitamento estarão dependentes da capacidade de recorrer a
valores de caudais significativos, decorrentes de uma efectiva concretização da “rede em baixa”. Neste
sentido, deverão existir claras sinergias e complementaridades com um outro projecto a desenvolver,
associado à modernização e conclusão da “rede em baixa”.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
XX
XX
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

MODERNIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA “ REDE EM BAIXA” AO NÍVEL DAS INFRA-ESTRUTURAS
BÁSICAS, NO PINHAL LITORAL

Medida

III.2. QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

Eixo

III. VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO

Promotor(es)

SIMLIS e Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

SIMLIS; Administração Central; Administração Local

Diagnóstico /
Objectivos

Não obstante o considerável esforço financeiro desenvolvido pelas autarquias, nos últimos anos, beneficiando
dos fundos estruturais disponibilizados pelos anteriores Quadros Comunitários, para resolver alguns atrasos
mais visíveis e prioritários e que permitiram aumentar consideravelmente os níveis de atendimento da
população, em relação a diversas infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento básico, importa
continuar a apostar decisivamente na qualificação das infra-estruturas ambientais e respectiva gestão. O
fecho e complemento da malha de abastecimento de água e saneamento básico, nomeadamente
assegurando as ligações à “Rede em Alta”, projecto a desenvolver pela SIMLIS, assume nesta politica
ambiental integrada uma componente fundamental.
Face aos problemas e lacunas que ainda subsistem ao nível de algumas infra-estruturas básicas, e dadas as
dificuldades dos municípios, autonomamente, poderem apresentar “pequenos” projectos que possam
possibilitar o fecho das redes, nomeadamente de abastecimento de água e saneamento, é espectável e
desejável que a SIMLIS possa substituir-se aos municípios na criação, remodelação, requalificação da “rede
em baixa”, de modo a tornar mais célere o cumprimento das metas definidas pelo Estado.
È, igualmente, consensual, que no contexto nacional actual, a construção/implementação da “rede em baixa”
deverá processar-se ao mesmo ritmo que a “rede em alta”, de modo a permitir atingir os valores de caudal
suficientes para “chegar” à rede em alta e viabilizar/rentabilizar esses avultados investimentos.
Por outro lado, complementarmente, a tendência para a concentração populacional nos principais centros
urbanos deste território, está a originar alguns problemas decorrentes do facto das redes, antigas, se tornarem
desadequadas e obsoletas, face às necessidades actuais das populações. Neste sentido, afigura-se também
urgente canalizar investimentos para a resolução destes constrangimentos.
Objectivos principais a atingir:
Fechar a malha regional nas redes de infra-estruturas básicas (água e saneamento);
Assegurar ritmos elevados de construção/implementação da “rede em baixa”;
Viabilizar/rentabilizar os elevados montantes investidos na “rede em alta”, nos últimos anos;
Assegurar a modernização das redes de abastecimento de água nos principais centros urbanos
regionais.
Principais acções a desenvolver a montante:
Identificar os troços, que ainda não foram alvo de intervenção, que assegurem o fecho das malhas de
infra-estruturas básicas existentes;
Identificar e avaliar da necessidade da SIMLIS liderar um processo de construção/implementação da
“rede em baixa”, por manifesta incapacidade, técnica e financeira, de alguns municípios
autonomamente;
Identificar e avaliar a necessidade de substituir algumas redes, obsoletas e desadequadas, nos
principais centros urbanos regionais.

Destinatários

População em geral.

Programação
temporal

Curto e médio prazo

Referencial
financeiro

159.142.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estruturantes:
Execução da rede em baixa dos municípios do Pinhal Litoral que integram a SIMLIS [117.610.000 ]
o Saneamento do Concelho (conclusão cobertura total) (Leiria) [50.000.000 ]
o Abastecimento de Água (consumo doméstico) (Leiria) [30.000.000 ]
o Conclusão da cobertura do concelho por rede de drenagem de águas residuais (Marinha Grande)
[12.000.000 ]
o Abastecimento de água – ampliação e rejuvenescimento de redes, construção de novos depósitos
e redimensionamento de condutas antigas (Porto de Mós) [8.000.000 ]
o Abastecimento de água - Renovação de redes, construção de novos depósitos, redimensionamento
de condutas antigas (Batalha) [5.000.000 ]
o Saneamento Básico - Redes de águas residuais em diversos locais do concelho, particularmente
em S. Mamede (Batalha) [3.000.000 ]
o Saneamento de Mira de Aire (Porto de Mós) [3.000.000 ]
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o
o
o
o
o
o

Reforçar e ampliar do abastecimento de água nomeadamente, nas Freguesias de: S. Bento,
Alqueidão da Serra, Juncal e Mira de Aire (Porto de Mós) [1.950.000 ]
Saneamento básico em Moitalina/Cruz da Légua (Porto de Mós) [1.500.000 ]
Sistema de abastecimento público de água - Construção de 4 estações elevatórias e ramais de
ligação (Marinha Grande) [1.410.000 ]
Saneamento básico na Vila de Porto de Mós - Zona Nascente (Porto de Mós) [750.000 ]
Saneamento básico em Calvaria de Cima (Porto de Mós) [500.000 ]
Saneamento básico em Tourões/Casais de Baixo (Porto de Mós) [500.000 ]

Execução da rede em baixa do município de Pombal [41.532.194 ]
o Executar furos e ETA na Mata Nacional do Urso e Conduta Elevatória Mata Nacional do Urso
(Pombal) [20.000.000 ]
o Completar a Rede de Saneamento em Baixa (Pombal) [17.823.806 ]
o Construção do emissário Carnide-Ilha-Mata Mourisca-Louriçal e respectivos sub-emissários
(Pombal) [2.000.000 ]
o Construção do emissário Albergaria dos Doze-S. Simão de Litém - Santiago de Litém - Pombal e
respectivos sub-emissários (Pombal) [1.708.388 ]
Sinergias mais
relevantes

O fecho malha infraestrutural da “Rede em Baixa”, contribuirá para melhorar a qualificação ambiental deste
território e permitirá originar valores de caudais significativos, que possibilitem uma efectiva concretização da
“rede em alta”, nomeadamente viabilizando/rentabilizando esses avultados investimentos. Neste sentido,
deverão existir claras sinergias e complementaridades com um outro projecto a desenvolver, associado à
conclusão da “Rede em Alta”.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
XX
XX
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

PARQUES E CORREDORES VERDES

Medida

III.3. REQUALIFICAÇÃO DOS QUADROS DE VIDA URBANOS

Eixo

III. VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO

Promotor(es)

Autarquias/Cidades do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

Administração Central; Administração Local, Privados.

Diagnóstico /
Objectivos

Nos últimos anos, têm vindo a ser desenvolvidos projectos integrados, que visam a requalificação e
valorização ambiental das margens de alguns rios, de modo a devolver-lhe o seu papel estruturante, enquanto
espaço privilegiado de vivência e fruição quotidiana da população.
O projecto em causa visa completar a requalificação das margens dos rios Liz, Lena e Arunca,
transformando-as em espaços de recreio e lazer impares, com equipamentos de apoio consentâneos com os
anseios e necessidades dos habitantes locais. De igual modo, estes corredores ecológicos e lúdicos a criar,
permitirão a manutenção do equilíbrio ambiental no espaço urbano, nomeadamente através do controlo de
cheias e/ou erosão.
A continuação do Programa POLIS, desenvolvido nos últimos anos e apoiado pelo QCA III, será assegurada
pelo Programa Cidades POLIS XXI e financiada pelo QREN através dos PO regionais e temáticos, sendo que
continuarão a merecer especial atenção intervenções nos rios e nos seus espaços adjacentes, enquanto
promotores de novas vivências e maior usufruto pelas populações.
Estabelecem-se como principais objectivos a prosseguir com este projecto:
Criar diversas operações integradas de valorização de áreas de excelência urbana, nomeadamente
associadas aos cursos de água e espaços adjacentes;
Promover o equilíbrio ambiental no espaço urbano;
Promover o usufruto, fruição e vivência das margens de alguns rios;
Criar verdadeiros e extensos corredores ecológicos e lúdicos, que fomentem as ligações/articulações
entre o centro das cidades e os territórios limítrofes;
Continuar a prosseguir uma politica de educação e sensibilização ambiental, enquanto promotora de
uma educação para a cidadania;
Assegurar uma gestão ambiental sustentável de alguns espaços urbanos.

Destinatários

População em geral (residentes, visitantes, turistas).

Programação
temporal

Curto e médio prazo

Referencial
financeiro

21.972.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Principais acções a desenvolver a montante:
1. Realização de Programas de Acção integrando, de forma coerente, diversas dimensões: física, ambiental,
económica e social;
2. Elaboração de Protocolos de Parceria, envolvendo actores locais e sectoriais, públicos e privados;
3. Elaboração de diversos estudos técnicos de suporte às intervenções a realizar, nomeadamente e entre
outros:
- de incidências ambientais;
- de hidráulica e hidrológicos;
- da flora aquática dos rios e da avifauna;
- de monitorização ambiental.
Projectos Estruturantes:
Reabilitação da Ribeira do Amparo e construção do Jardim da Almoínha Grande (Leiria) [6.100.000 ]
Despoluição do Rio Arunca e projectos de intervenção nas suas margens (Pombal) [3.500.000 ]
Ecopista nas margens do Rio Lena (Porto de Mós, Batalha e Leiria) [3.000.000 ]
Requalificação das margens do Rio Lena (Batalha) [1.500.000 ]
Construção da Ciclovia do Arunca (Almagreira, Pombal, Vermoil, S. Simão de Litém, Santiago de Litém
e Albergaria dos Doze) (Pombal) [500.000 ]
Limpar e tratar as margens do rio Lena – Zona Urbana de Porto de Mós (Porto de Mós) [500.000 ]
Projectos de cerzimento:
Despoluição da Ribeira de Carnide e Ribeira de Santo Amaro (Pombal) [2.500.000 ]
Regularização do Rio Arunca, entre EN1 e a ETAR de Pombal (Pombal) [1.900.000 ]
Parque verde de Porto de Mós e envolvente da zona desportiva (Porto de Mós) [1.000.000 ]
Construção do Grande Parque Verde da Cidade de Pombal (Pombal) [750.000 ]
Projecto de requalificação do Vale de São Pedro, em São Pedro de Muel (Marinha Grande) [322.000 ]
Arranjo paisagístico das margens do Rio Liz na Praia da Vieira (Marinha Grande) [300.000 ]
Circuito e Centro interpretativo da natureza (Porto de Mós) [250.000 ]
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Jardim de aromas e de cheiros (Batalha) [100.000 ]
Valorizar e dignificar a mata de Mira de Aire (Porto de Mós) [100.000 ]
Sinergias mais
relevantes

O projecto possui inegáveis e virtuosas sinergias com outros consagrados neste Plano de Acção,
nomeadamente com aqueles que directa ou indirectamente confluem para a criação de um quadro de vida
urbana, mais qualificado e valorizado, onde as actividades associados ao turismo/património assumem um
relevo especial: mobilidade intra-urbana; recuperação e consolidação de valores culturais e patrimoniais;
diversificação/qualificação da oferta turística.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
XX
XX
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

MOBILIDADE INTRA-URBANA

Medida

III.3. REQUALIFICAÇÃO DOS QUADROS DE VIDA URBANOS

Eixo

III. VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO

Promotor(es)

Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

Serviços da Administração Pública Central, Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura, outras
pessoas colectivas de direito público e de direito privado, e outras entidades públicas ou privadas similares;
Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade Para Todos.

Diagnóstico /
Objectivos

Uma das áreas de intervenção preconizadas para o PO Centro 2007-2013 passa pela requalificação dos
quadros de vida urbanos com o intuito de fomentar a mobilização e a qualificação dos cidadãos, de criar
inovação social e de gerar dinamismos urbanos que, por acréscimo, impulsionem o emprego e a inserção
social.
Estimular a mobilidade intra-urbana nos principais núcleos do sistema urbano do Pinhal Litoral é uma das
prioridades centrais a empreender para a qualificação dos quadros de vida urbanos, de modo a assegurar a
conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional.
Neste quadro de referência, o principal objectivo deste projecto assenta na promoção de uma mobilidade
sustentável, baseada na promoção de iniciativas no domínio de transportes públicos de passageiros, da intermodalidade, dos percursos pedonais e ciclovias, da eliminação de barreiras urbanísticas e arquitectónicas na
via pública para pessoas com mobilidade condicionada, da construção de parques de estacionamento, e do
desenvolvimento de acções de qualificação dos sistemas urbanos assumem especial importância.
Acresce que, consensualmente, seja apontado que um bom nível de integração e desenvolvimento dos
sistemas urbanos do Pinhal Litoral seja indubitavelmente um estímulo ao seu desenvolvimento harmonioso e
sustentável.

Destinatários

População residente, visitantes, turistas, …

Programação
temporal

Curto e médio prazo

Referencial
financeiro

14.971.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estruturantes:
Desnivelamento do nó da Praça Rotária (Leiria) [2.500.000 ]
Construção do Parque de Estacionamento Anexo ao Centro de Saúde (Pombal) [2.500.000 ]
Construção do Parque de estacionamento Subterrâneo do Arnado, Largo de São Sebastião (Pombal)
[2.500.000 ]
Nova acessibilidade à freguesia de Marrazes, incluindo o desnivelamento do IC2 (Leiria) [2.000.000 ]
Construção da Estrada da Mata Raposa e ponte de acesso a Cancelas (Batalha) [1.500.000 ]
Construção de dois parques de estacionamento dissuasores periféricos ao núcleo urbano (Leiria)
[800.000 ]
Projecto e Implementação da Rede de Transportes Públicos Urbanos (Pombal) [550.000 ]
Acesso à Feira Semanal sob a EN1 (Pombal) [500.000 ]
Plano de Intervenção para concretizar o protocolo "Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos"
(Leiria) [500.000 ]
Implementação do Plano de Intervenção do Projecto "Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos"
(Pombal) [500.000 ]
Melhoria de Acessibilidades ao Centro (Marinha Grande) [421.000 ]
Alargamento da ponte de S. Pedro para construção de passeios – acesso poente à Vila de Porto de
Mós (Porto de Mós) [400.000 ]
Conclusão do Estudo de Mobilidade e Implementação da Rede de Transportes Públicos Urbanos da
Marinha Grande (Marinha Grande) [300.000 ]
Conclusão do Plano de Intervenção do Projecto “Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos” (Marinha
Grande) [300.000 ]

Sinergias mais
relevantes
I.1

Eixo I
I.2

I.3

Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo II
Eixo III
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
X
X – Relevante

III.3

Eixo IV
IV.1

XX – Muito relevante
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Designação

RECUPERAÇÃO DE CENTROS HISTÓRICOS

Medida

III.3. REQUALIFICAÇÃO DOS QUADROS DE VIDA URBANOS

Eixo

III. VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO

Promotor(es)

Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

Administração Central; proprietários de imóveis; comerciantes;

Diagnóstico /
Objectivos

Apoiadas nos fundos estruturais comunitários, as autarquias do Pinhal Litoral têm vindo a proceder a
intervenções de reabilitação dos núcleos centrais dos seus principais aglomerados urbanos, ora através de
acções/projectos individuais (ex: URBCOM), ora também de forma integrada em algumas destas, a partir do
modelo de intervenção consagrado pelo Programa POLIS (Leiria e Marinha Grande).
Estruturas complexas, os centros cívicos e históricos das grandes aglomerações urbanas determinam
processos de regeneração faseados no tempo que importa prosseguir neste novo período de programação
QREN 2007-2013, dando sequência lógica a processos encetados no anterior período de programação.
Preconiza-se assim uma acção que enquadre projectos de recuperação de centros históricos nas principais
cidades e vilas dos municípios do Pinhal Litoral, suportado numa nova figura/instrumento de referência –
POLIS XXI. Paralelamente, criar um Programa de Intervenções Complementares (PIC) com estrutura,
objectivos e dotação própria, destinado à valorização urbanística de centros urbanos locais dos concelhos do
Pinhal Litoral. Esta intervenção deverá acolher projectos que concorram para os seguintes objectivos:
Dar continuidade, concluindo, processos/projectos de recuperação já iniciados;
Apoiar novos projectos que contribuam para intervenções sistémicas sobre núcleos históricos mais
relevantes, reforçando e complementando intervenções já realizadas ou em curso, privilegiando o
estabelecimento de parcerias público-privado;
Apoiar projectos que constituam intervenções emblemáticas de valorização da rede de pequenos
centros urbanos do Pinhal Litoral.

Destinatários

População residente; empresários e população activa a trabalhar nos centros históricos; turistas e visitantes

Programação
temporal

Curto, médio e longo prazo

Referencial
financeiro

27.356.000 euros

Componentes do
projecto/acção

Projectos Estruturantes:
Requalificação do Centro Histórico de Leiria e reabilitação do parque habitacional, através da parceria
Município/Particulares (Leiria) [5.000.000 ]
Reabilitação do Edifício da Resinagem (Marinha Grande) [4.000.000 ]
Valorização e Recuperação do Castelo de Pombal e encosta envolvente (Pombal) [3.500.000 ]
Conclusão do Plano Estratégico LeiriaPolis (Leiria) [3.000.000 ]
Requalificação do Centro Histórico da Batalha (Batalha) [2.500.000 ]
Dinamizar/Requalificar o Centro Histórico de Porto de Mós (Porto de Mós) [250.000 ]
Projectos de Cerzimento:
Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho (Marinha Grande) [1.856.000 ]
Aquisição à Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, e requalificação, do imóvel da
antiga fábrica da J. Ferreira Custódio (Marinha Grande) [1.500.000 ]
Requalificação do Mercado Municipal (Pombal) [1.500.000 ]
Requalificação Urbana do Centro Histórico da Cidade de Pombal/ Projecto de Urbanismo Comercial de
Pombal (Pombal) [1.250.000 ]
Construção de um Centro Cívico na zona histórica de Leiria (Leiria) [1.000.000 ]
Requalificação paisagística da encosta do Castelo de Leiria (Leiria) [750.000 ]
Revalorização do Largo do Cardal e do Jardim Municipal (Pombal) [450.000 ]
Reabilitação do parque habitacional do Centro Tradicional, através da parceria Município/Particulares
(Marinha Grande) [250.000 ]
Requalificação Urbana da Avenida Heróis do Ultramar (Pombal) [250.000 ]
Requalificação Urbana do Centro Histórico da Redinha (Pombal) [200.000 ]
Conclusão do Plano Pormenor da Várzea de Porto de Mós (Porto de Mós) [100.000 ]

Sinergias mais
relevantes

Espaços privilegiados de visitação - pela presença de valores histórico-patrimoniais, pela dinâmica sócioeconómica e cultural – a valorização dos centros históricos dos principais aglomerados urbanos é, não apenas
um elemento de melhoria quotidiana dos quadros de vida de quem aí vive e trabalha, como responde a
objectivos de desenvolvimento da actividade turística (motivações e expectativas da oferta e procura
turísticas), promovendo dinâmicas endógenas e uma acrescida capacidade de afirmação nos mercados.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
X
X
XX
X
XX
X – Relevante

XX – Muito relevante
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Designação

PLATAFORMAS DIGITAIS PARA A GESTÃO DO TERRITÓRIO

Medida

IV.1. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO

Eixo

IV. GOVERNAÇÃO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Promotor(es)

Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

Administração Central; Administração Local, Empresas, Núcleos Empresariais, Privados.

Diagnóstico /
Objectivos

Criado com o objectivo de estimular os processos de transformação em curso na Região, mediante a
disseminação das novas tecnologias, do acesso generalizado à informação e de um empenhado esforço de
consolidar e estimular a comunicação e interacção com os cidadãos, o projecto Leiria Região Digital,
procurava ainda contribuir para a consolidação do posicionamento deste território enquanto Região Digital de
excelência, fortalecendo os seus principais recursos.
Dada a sua relevância e reconhecida importância, deverá ser assegurada a continuidade do projecto no
futuro, enquanto instrumento privilegiado para a prossecução das diversas estratégias de desenvolvimento
preconizadas, nomeadamente o papel a conceder às novas tecnologias em todo o processo de
desenvolvimento regional sustentável em curso e a necessidade de info-inclusão dos municípios, de modo a
promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
O conhecimento profundo e rigoroso do cadastro predial, assume contornos de progressiva
imprescindibilidade, quer para uma mais correcta e adequada infra-estruturação e utilização e gestão dos
solos, quer para o melhor desempenho e eficácia das diversas actividades económicas. Assim, este projecto,
permitirá dotar o território de uma base digital de cadastro (rústico e urbano), georeferenciada e à qual esteja
associada uma base de dados de natureza relevante para os processo de planeamento e gestão territorial. A
simplificação e interligação proporcionada por esta ferramenta constituem uma pré-condição para uma mais
eficaz e célere capacidade de decisão técnica e politica. A plena eficácia de um projecto com estas
características e objectivos encontra-se na estrita dependência de procedimentos periódicos de actualização
cadastral, nomeadamente nas questões da localização geográfica, localização administrativa e configuração
geométrica.

Destinatários

População em geral; autarquias.

Programação
temporal

Curto prazo

Referencial
financeiro

(por orçamentar)

Componentes do
projecto/acção

Em termos genéricos, o projecto deverá contemplar dois vectores de actuação muito dirigidos e específicos.
Por um lado, acções conducentes à plena concretização do projecto Leiria Digital, por outro lado, importa
equacionar um conjunto alargado de acções associadas à elaboração do cadastro digital do Pinhal Litoral.
Neste último caso, será criada uma base digital de cadastro georeferenciada e uma base de dados a ela
associada, que seja uma efectiva ferramenta de ajuda e simplificação aos instrumentos de gestão do território
(Planos Directores Municipais; Planos de Urbanização, Planos de Pormenor, … )

Sinergias mais
relevantes
I.1

Eixo I
I.2

I.3

Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo II
Eixo III
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
X – Relevante

III.3

Eixo IV
IV.1

XX – Muito relevante
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Designação

DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS

Medida

IV.1. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO

Eixo

IV. GOVERNAÇÃO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Promotor(es)

Autarquias do Pinhal Litoral

Agentes
mobilizáveis

Administração Central/Direcção Geral de Arquivos; Administração Local, Privados.

Diagnóstico /
Objectivos

Os arquivos municipais devem progressivamente assumir-se enquanto instrumentos de modernização
administrativa e de gestão da qualidade, ultrapassado a função, que até agora lhes é atribuída, de “mera”
salvaguarda dos acervos municipais, adoptando novos desafios, que lhes permitam melhorar a prestação de
serviços aos diversos utentes, continuando a preservar a memória cultural colectiva.
O seu papel e reconhecimento na sociedade contemporânea será tanto maior quanto maior o recurso às
novas tecnologias, na medida em que estas permitem melhorar o acesso à informação, simplificar
procedimentos, reduzir substancialmente tempos de espera e, paralelamente, partilhar informações com
utilizadores muito diferenciados.
Este projecto, algo inovador na sua concepção, visará responder a necessidades de controlo, gestão e
recuperação da informação constante nos diversos arquivos, tendo como finalidade ultima, melhorar o acesso
aos documentos, por exemplo via Internet, mantendo a integridade física desse rico e diverso património
documental existente. Este “ambiente digital” a criar, oferecerá múltiplas vantagens, desde a facilidade de
acesso à documentação online, até à possibilidade de criação de múltiplas cópias, por diversos utilizadores
em simultâneo.
Registe-se que muita dessa documentação, encontra-se actualmente vulnerável à degradação física causada
pelo constante manuseamento, pelo que a digitalização se afigura como um meio eficaz de a evitar, bem
como permitirá aumentar a sua acessibilidade a um número bastante superior de utilizadores.
Assim, em última instância, com a digitalização do espólio documental pertença dos diversos Arquivos
Municipais pretende-se, por um lado, garantir a segurança e integridade de todo o património documental
existente (evitando a manipulação dos documentos originais, sejam de gestão autárquica corrente, seja de
acervos históricos), por outro lado, facilitar o acesso à informação via electrónica, possibilitando que todos os
potenciais utentes acedam em simultâneo às imagens dos documentos (por exemplo, através da Internet).

Destinatários

Autarquias; população em geral.

Programação
temporal

Curto prazo

Referencial
financeiro

3 milhões de euros

Componentes do
projecto/acção

Numa primeira fase, será necessário criar e articular processos, bem como avaliar os diversos acervos
existentes, tentando uniformizar procedimentos: tamanho dos documentos, importância, forma física, estado
de conservação, etc. Numa segunda fase, é necessário identificar a forma mais adequada de proceder à
digitalização e disponibilização aos munícipes, garantindo a total segurança e integridade do património
documental. Numa terceira fase, será necessário proceder à aquisição dos equipamentos necessários e
realizar acções de formação para os técnicos a quem caberá esta tarefa.

Sinergias mais
relevantes

Visando a preservação documental para formato digital dos arquivos das autarquias do Pinhal Litoral, este
projecto representa um contributo para a perpetuação de diversos espólios e a sua disponibilização ao público
miminizando a sua deterioração, diminuindo os tempos e procedimentos actualmente necessários. Nesse
sentido este projecto pode incluir a preservação de elementos não apenas documentais da autarquia como
também documentos de valor cultural e patrimonial, preservando a memória colectiva do concelho/região.
Sinergias com os restantes Eixos/Medidas
Eixo I
Eixo II
Eixo III
Eixo IV
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
X
X – Relevante

X
XX – Muito relevante
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III.1.2. Projectos Concelhios com Impacte Sub-regional
Complementarmente aos projectos estratégicos cuja territorialidade é transversal aos cinco
concelhos do Pinhal Litoral, identifica-se um conjunto de outras intervenções que, pese embora
apresentem uma implantação focalizada, correspondem a estruturas com uma área de
irradiação/influência/impacte que se estende, e por vezes extravasa, o âmbito geográfico da
sub-região.
Tratam-se de projectos de natureza maioritariamente infraestrutural, destinados ao acolhimento
de equipamentos de nível superior, nalguns casos de marcada singularidade e, também por
esse motivo, com uma forte visibilidade e capacidade de promoção externa da sub-região.
Deste agregado de características decorre o seu valor estratégico, com intervenções que
incidem em domínios como a inovação, a tecnologia, o conhecimento, a cultura, a logística,
entre outros.
Sistematiza-se, em seguida, estes projectos que, localizados num local/concelho, têm um
impacte sub-regional:

Centro de Ciência Viva regional
Entendido como um espaço interactivo de divulgação científica e tecnológica, funcionando
como plataforma de desenvolvimento regional – científico, cultural e económico – e
dinamizando os actores regionais mais activos nestas áreas, a criação de um Centro de Ciência
Viva no território do Pinhal Litoral (sugere-se a sua localização na Marinha Grande) reúne todas
as condições para que, associado às artes e ofícios tradicionais e às competências produtivas
mais recentes desta sub-região, se venha a constituir como um equipamento de grande
relevância local e regional e com projecção nacional e internacional.

Parque TIR
Implementação de um parque TIR (com serviços de apoio a camionistas e camiões) no eixo
Leiria-Pombal, visto existir nesta zona uma geração de tráfego diário estimado superior a mil
camiões; concorre para a pertinência e viabilidade/optimização desta proposta o preconizado nó
da AE do Norte na localidade do Barracão, que permitiria uma entrada directa das viaturas no
sistema viário fundamental.

Pavilhão multiusos de Leiria
Num tempo em que a competitividade entre regiões assume novos contornos e o marketing
territorial se torna mais agressivo, a implementação de projectos de excelência e de referência,
assume um papel diferenciador e de atractividade com inegáveis repercussões em vários
domínios societais. Paralelamente, a inexistência na Região de um espaço multifuncional, de
qualidade e dimensão, que possibilite receber eventos diversificados com grande afluência de
público, está na génese da proposta para a construção de um “Pavilhão Multiusos” de grande
capacidade (5 a 6 mil lugares). Pela centralidade requerida e pela localização geográfica no
contexto do Pinhal Litoral, propõe-se a sua localização preferencial na cidade de Leiria.
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Plataforma logística regional
A concretização de uma plataforma logística no Pinhal Litoral deve merecer da parte das
diversas entidades responsáveis uma particular atenção, mercê das dinâmicas produtivas e
exportadoras presentes, do potencial de interligação ao porto da Figueira da Foz e do hiato que
o Plano “Portugal Logístico” confere ao território entre o Tejo e o Mondego, onde não estão
consagradas quaisquer plataformas logísticas de âmbito nacional ou regional. Porquanto a
relevância e carácter estratégico de uma infra-estrutura deste tipo seja inquestionáveis, a sua
localização deve ser alvo de um estudo mais aprofundado.

Parque de sucatas regional
Um dos projectos prioritários e estratégicos a equacionar, passa pela criação de um parque de
sucatas de âmbito regional, devidamente infra-estruturado e equipado, que permita resolver o
problema, que actualmente se verifica, do abandono de viaturas (veículos em fim de vida),
aparelhos domésticos e outros materiais (resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos,
pneus, óleos, … ) em locais inapropriados ou em recintos de âmbito municipal saturados e
pouco adequados à função de armazenagem, triagem, reciclagem e expedição. Na eventual
criação de um único complexo com capacidade para acolher e processar tais resíduos, a sua
localização deve reflectir uma visão solidária, que acautele o ónus para a que venha a ser a
área de acolhimento, associada aos diversos impactes negativos que esta infra-estrutura gera.

DepositParque – Parque de desperdícios da construção civil e das industrias de extracção e
transformação de pedra
Criação de um espaço de deposição de desperdícios de pedreiras e de transformação da pedra
(lamas e outros) bem como de desperdícios provenientes da actividade de construção civil
(estuque, telhas, metais, madeira, gesso, aglomerados, pedras, etc). Os impactes ambientais
provocados pela ausência de espaços apropriados para a deposição de desperdícios destas
actividades são bastante significativos e deverão ser urgentemente minimizados. Este facto é
tanto mais problemático, quanto se sabe que, na maioria das vezes, tais desperdícios são
depositados clandestinamente em terrenos baldios, margens de rios ou bermas de estrada,
facto para o qual concorre a inexistência de infra-estruturas dedicadas e/ou a incapacidade de
recepção ou inadequação dos aterros municipais existentes. Este projecto, para além de
assegurar local adequado de recolha, poderá permitir a valorização desses resíduos, caso
venha a comportar tecnologia que permita a sua triagem e reciclagem.
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III.2. Projectos Infraestruturais da Administração Central
A implementação de projectos estratégicos e prioritários para o território do Pinhal Litoral, sejam
estes de natureza estritamente concelhia ou de carácter inter-municipal, deve ser concatenada
com a dotação prévia ou simultânea de redes de infra-estruturas e de equipamentos que, de
âmbito nacional, estruturem o desenvolvimento de redes regionais, sub-regionais e locais. A
sua prossecução, não se encontrando sob a competência autárquica mas antes a cargo da
Administração Central, retira aos municípios capacidade de realização e de efectivo
planeamento, quer dos referidos projectos quer mesmo – em determinadas circunstâncias – dos
seus próprios projectos em virtude das recorrentes situações de dependência de intervenções
de escala regional/local face à concretização das redes de nível superior, nas quais se deverão
ancorar.
Não obstante este objectivo condicionamento realizador das autarquias por limitação das suas
competências, deve o Plano Estratégico e de Acção do Pinhal Litoral fazer menção aos
projectos infraestruturais da responsabilidade da Administração Central que sejam relevantes
para o processo de desenvolvimento daquele território, sem os quais o Plano ficará seriamente
coarctado em domínios cruciais como sejam as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias. A sua
inclusão nesta Plano não se reveste de um carácter operativo mas antes visa a sensibilização
técnica e política para a urgente concretização de tais intervenções.

Rede Rodoviária Nacional
Ao nível das acessibilidades rodoviárias, apesar do grau de concretização do PRN 2000
assegurar, desde já, uma assinalável acessibilidade interna e externa à sub-região, importa
concretizar e colocar em funcionamento pleno, alguns eixos estruturantes da rede nomeadamente o IC8; o IC9 e o IC36 – e respectivos acessos. Só com a plena conclusão do
PRN 2000, na Região, serão efectivamente resolvidos os problemas de excesso de tráfego que
se continuam a verificar em determinadas estradas nacionais e municipais.

Rede Ferroviária Nacional
A aposta estratégica preconizada, para os próximos anos, pela Administração Central, para o
sector ferroviário, implica que seja prestada uma atenção especial às repercussões da
implementação de alguns grandes projectos nacionais e à necessidade de colmatar e resolver
alguns problemas, inerentes à rede fundamental, que ainda subsistem neste território.
A previsível implementação de uma rede ferroviária nacional de alta velocidade (TGV) irá alterar
de forma substantiva o significado e centralidade deste território, no que ao meio de transporte
ferroviário diz respeito (em qualquer das alternativas de traçado o eixo de ligação Lisboa-Porto
possuirá uma estação nas proximidades de Leiria). A rede ferroviária neste espaço territorial,
constituída por duas linhas de atravessamento Norte-Sul - Linha do Norte e Linha do Oeste carecem ainda da concretização de algumas medidas e acções importantes.
Neste quadro de referência, parece indubitável a necessidade de concretização de alguns
projectos emblemáticos: 1. revitalização e modernização da Linha do Oeste (os investimentos
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realizados nos últimos anos cingiram-se a obras de melhoria da componente de segurança supressão de passagens de nível), nomeadamente através da dotação, em toda a extensão da
Linha, de parâmetros técnicos e de qualidade consentâneos com os existentes nos troços já
intervencionados; 2. criação de uma conexão entre a Linha do Norte e a Linha do Oeste, o que
para além de repercussões significativas na geração de tráfego, iria possibilitar o alargamento
das bacias de emprego e conferir maior mobilidade nas deslocações internas e externas à
Região.

O Aeroporto Internacional de Lisboa
Apesar da sua não implantação no espaço regional em causa, a instalação do Aeroporto
Internacional de Lisboa, caso esta se concretize na Ota, trará inúmeras repercussões para a
Região, seja do ponto de vista do ordenamento do território, seja do ponto de vista do
desenvolvimento regional.
As distâncias e tempos médios de viagem, entre a sub-região e a Ota, concedem-lhe um papel
de destaque em alguns atributos locativos, nomeadamente ao nível da “centralidade” e
“proximidade”, sendo necessário, para além de tomar medidas que antecipem e minimizem os
efeitos perversos da eventual especulação fundiária, implementar um conjunto de programas
estruturantes que efectivamente optimizem esta proximidade geográfica.
É indubitável que, por exemplo, para as indústrias do eixo Leiria-Marinha Grande e as
competências tecnológicas que as rodeiam, a implementação desta infra-estrutura
aeroportuária, a uma distância-tempo tão acessível (menos de 1 hora), potenciará o seu
crescimento e irá gerar um conjunto de novas oportunidades.
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III.3. Projectos Concelhios de Natureza Complementar
Os projectos complementares de âmbito concelhio, correspondem a um conjunto de
intervenções que constituem prioridades das autarquias do Pinhal Litoral, porquanto não se
enquadrem nas tipologias de projectos que compõem a “Golden List”, ou seja, projectos
estratégicos e vitais com incidência supra-concelhia (projectos de manifesto âmbito e
reconhecida valia supra-municipal; projectos singulares que, embora de implantação concelhia,
apresentam um forte contributo para o desenvolvimento, competitividade e visibilização da subregião).
Trata-se assim de projectos que se caracterizam por:
âmbito estritamente municipal ou com fraca incidência nos concelhos limítrofes;
natureza singular, não havendo por isso outros projectos similares que constituam
prioridade em outros concelhos, capazes de configurar um macro-projecto em rede, com
vocação integradora, promotor de equidade territorial e apto a estabelecer relações de
complementaridade

De acordo com a lista de projectos prioritários indicados pelas autarquias encontram-se nesta
tipologia os seguintes projectos:
Município

Projecto

Eixo

Medida

Montante

Batalha

Implementação do Plano Municipal de
Intervenção Florestal

Valorização e
Sustentabilidade do
Território

Qualificação Ambiental

4.000.000

Leiria

Construção do novo Horto Municipal

Valorização e
Sustentabilidade do
Território

Qualificação Ambiental

400.000

Potencial Humano e
Desenvolvimento
Social
Valorização e
Sustentabilidade do
Território
Valorização e
Sustentabilidade do
Território

Reforço de
Equipamentos e
Respostas Sociais

600.000

Qualificação Ambiental

252.000

Qualificação Ambiental

400.000

Competitividade
Económica
Potencial Humano e
Desenvolvimento
Social
Valorização e
Sustentabilidade do
Território
Valorização e
Sustentabilidade do
Território
Valorização e
Sustentabilidade do
Território
Valorização e
Sustentabilidade do

Desenvolvimento das
Actividades Agrícolas
Valorização e
Promoção da Cultura e
do Património
Melhoria da
Mobilidade e da
Logística
Requalificação dos
quadros de vida
urbanos
Requalificação dos
quadros de vida
urbanos
Requalificação dos
quadros de vida

Construção de Centro para a 3ª Idade
Marinha Grande

Construção do CEMAPRI-Centro de Educação
e Monitorização Ambiental e de Prevenção de
Riscos
Dotação das redes de abastecimento de água
e saneamento de equipamento de tele-gestão

Valorização Agrícola do Vale do Arunca
Construção do Centro Polivalente de Abiúl

Pombal

Construção do Parque de Máquinas e Oficinas
Municipais/Arranjos Urbanísticos no Corredor
da EN1 (Zona das Oficinas Municipais)
Construção da Avenida Marquês de Pombal
Cumprimento da Legislação de Acessibilidade
a Edifícios Públicos
Iluminação do IC2 (EN1-6 e IC8)

2.500.000
700.000
3.865.000
550.000
250.000
200.000
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Município

Projecto

Medida

Território
Valorização e
Prolongamento da Rua São João de Deus
Sustentabilidade do
Território
Valorização e
Requalificação das zonas públicas na Aldeia do
Sustentabilidade do
Vale
Território
Valorização e
Requalificação Urbana da ex-EN 237 (Alto do
Sustentabilidade do
Cabaço-Barco)
Território

urbanos
Requalificação dos
quadros de vida
urbanos
Requalificação dos
quadros de vida
urbanos
Requalificação dos
quadros de vida
urbanos

Potencial Humano e
Desenvolvimento
Social
Potencial Humano e
Desenvolvimento
Social
Valorização e
Sustentabilidade do
Território

Reforço de
Equipamentos e
Respostas Sociais
Reforço de
Equipamentos e
Respostas Sociais
Requalificação dos
quadros de vida
urbanos

Construção das extensões de saúde de
Alqueidão da Serra, Juncal e Mendiga;
Porto de Mós

Eixo

Construção do Quartel da GNR em Mira de
Aire
Prolongamento do impasse da Rua Eng.º
Adelino Reis, em Porto de Mós;

Montante

500.000
150.000
250.000

750.000
500.000
250.000
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III.4. Projectos para a Contratualização
III.4.0. Nota Prévia
O conjunto de projectos que adiante se identificam, configura o Plano de Acção 2007-2013, a
contratualizar entre a Associação de Municípios do Pinhal Litoral e a Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento da Região Centro, tendo em vista a implementação do PORC - Programa
Operacional Regional do Centro 2007-2013.
O Plano de Acção 2007-2013, corresponde, naturalmente, apenas a uma parte (a dos projectos
concertados como prioritários entre as Câmaras Municipais e a Equipa para efeitos da
candidatura ao PORC 2007-2013) do Programa de Acção mais abrangente (quer do ponto de
vista das medidas e tipologias de projectos, quer do ponto de vista dos fundos comunitários a
que apelam) que foi atrás apresentado.

III 4.1. Referenciais Estratégicos
Os referenciais estratégicos para enquadramento do conjunto de projectos prioritários a
contratualizar, embora decorrendo naturalmente da visão estratégica global que se apontou
para a sub-região (ver ponto II.2), surgem aqui conformados pela estrutura em Eixos que foi
consagrada no Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013, de modo a facilitar o
entendimento da pertinência e da bondade das projectos de acção que são elencados.

i)

Competitividade, inovação e conhecimento

É conhecido que a área do Pinhal Litoral apresenta um tecido industrial particularmente
consolidado, dinâmico e, com forte propensão e potencial para a inovação e
internacionalização. Efectivamente, o Pinhal Litoral é uma área líder no domínio das indústrias
do vidro, plásticos e moldes, liderança que começou por ser sustentada num processo com
raízes seculares de radicação e afirmação da indústria do vidro e que, posteriormente, no Pós II
Grande Guerra, se consolidaria com a internalização do know-how industrial local no
desenvolvimento da indústria de moldes em sintonia e articulação com a emergência da
indústria das matérias plásticas. O Pinhal Litoral é, igualmente, uma das áreas destacadas na
exploração e transformação da pedra (sobretudo calcários) para a construção civil, bem como
na produção de cerâmica estrutural, utilitária e decorativa.
Apesar de tais potenciais o Pinhal Litoral necessita de se preparar melhor para os novos
desafios da competitividade, inovação e conhecimento, os quais são cada vez mais globais e
decisivos para os processos de desenvolvimento, sustentabilidade e afirmação das regiões.
Neste contexto, devem ser consideradas como prioritárias as seguintes linhas de orientadoras
sobre o robustecimento, modernização e inovação da base industrial/empresarial: i) Reforçar a
rede de parques de acolhimento industrial e logístico tendo em vista a dinamização da base
económica, e promover a atracção de novos investimentos e o reordenamento da ocupação
industrial do Pinhal Litoral; ii) Estimular a criação de start-ups de base tecnológica aproveitando
as incubadoras locais e estimulando o empreendedorismo dos recém-licenciados em áreas
tecnológicas (mormente, tecnologias de informação e comunicação, nanotecnologias e
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biotecnologias); iii) Estimular o upgrading das cadeias de valor, designadamente, incentivar as
empresas a melhorar a sua posição na cadeia de valor, apoiando a sua internacionalização, a
qualificação profissional e especialmente uma maior integração das funções de concepção,
produção e distribuição por via da formação e consolidação de redes empresariais nos clusters
competitivos da região; iv) Promover a articulação entre as instituições do sistema de Ciência &
Tecnologia e o tecido empresarial; v) Implementação do conceito de Parque de Ciência de
Tecnologia do Pinhal Litoral, a conceber como uma estrutura polinucleada, assente num
partenariado estratégico envolvendo empresas, centros tecnológicos, escolas profissionais e de
ensino superior, orientada para a valorização de actividades de alta tecnologia, mormente nos
domínios em que a região se apresenta competitiva; vi) Reforço da rede regional de Centros
Tecnológicos; vii) Promover a economia digital e a sociedade do conhecimento.
Face ao que foi superiormente definido relativamente à contratualização, os projectos a
candidatar pelos municípios poderão repartir-se por três tipologias: i) Áreas de acolhimento
empresarial e logística; ii) Promoção da cultura científica e tecnológica e difusão do
conhecimento; iii) Economia digital e sociedade do conhecimento.

ii)

Desenvolvimento das cidades e dos sistemas urbanos

É também conhecido, o Pinhal Litoral, é uma área de grande centralidade geográfica, numa
posição de intermediação entre Lisboa e Porto, servida pelas principais infra-estruturas de
acessibilidades e transportes do país e, inserida no corredor urbano-industrial do Litoral,
posição que desde cedo favoreceu a atractividade e fixação populacional e que contribuiu para
a emergência de uma rede urbana desenvolvida e robusta, e que é hoje um dos maiores pilares
da organização e da dinamização territorial do Pinhal Litoral.
Neste contexto, é fundamental promover o robustecimento e qualificação do sistema urbano do
Pinhal Litoral, valorizando designadamente a cooperação interurbana e a regeneração dos
tecidos urbanos, e melhorando as acessibilidades e a mobilidade intra e interurbana.
Face ao que foi superiormente definido relativamente à contratualização, os projectos a
candidatar pelos municípios poderão repartir-se por três tipologias9: i) Parcerias para a
regeneração urbana; ii) Redes urbanas para a competitividade e inovação; iii) Mobilidade
territorial.

iii)

Consolidação e qualificação dos espaços sub-regionais

Apesar das capacidades de ancoragem da estratégia de desenvolvimento territorial já
referenciadas, a sub-região Pinhal Litoral apresenta ainda diversas fragilidades que importa
remover de modo a utilizar todos os potenciais de que desfruta.
Efectivamente, ao nível infraestrutural a região continua a carecer de um conjunto de projectos
estruturantes, mormente nos domínios das acessibilidades inter e intra-regionais (sendo de
notar que existem troços de IC e diversas variantes urbanas por concretizar), do saneamento
básico (releve-se necessidades de conclusão e de conexão de redes), da produção de energias
renováveis (para o qual existem vários potenciais, desde os associados à energia eólica aos
9

Chama-se no entanto a atenção que as parcerias para a regeneração urbana foram alvo de candidaturas autónomas e que as
Redes urbanas para a competitividade e inovação, previsivelmente também deverão vir a ser alvo de idêntico processo.
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associados à biomassa, energia solar, e à incineração), dos espaços de acolhimento de
empresas (tendo em vista não só a necessidade de robustecimento do tecido empresarial
regional, como também a melhoria do ordenamento do território e a requalificação das
paisagens), e dos equipamentos colectivos (visando quer a melhoria de quadros de vida das
populações, quer a atractividade de visitantes e turistas).
Neste contexto, e tomando em consideração o balizamento deste Eixo do PORC, apontam-se
as seguintes prioridades: i) Reforço das coberturas concelhias de equipamentos colectivos
sociais e culturais, no sentido de promoção da coesão e da equidade; ii) Melhoria das
acessibilidades (mormente das variantes aos aglomerados) e dos transportes públicos
interurbanos; iii) Valorização do património cultural, mormente daquele que é relevante para o
robustecimento de identidade sub-regional e concelhia e que tem potencial de dinamização das
actividades de lazer e turismo.
Face ao que foi superiormente definido relativamente à contratualização, os projectos a
candidatar pelos municípios poderão repartir-se por três tipologias: i) Requalificação da rede
escolar do 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar; ii) Rede de equipamentos culturais; iii)
Equipamentos para a coesão social.

iv)

Protecção e valorização ambiental

Apesar do esforço de investimento no domínio do saneamento básico que tem vindo a ser
realizado desde o início da década de noventa, o Pinhal Litoral continua a revelar diversas
necessidades de conclusão e de conexão de sistemas em «alta» e em «baixa». Existem
também défices significativos no que concerne à prevenção e gestão de riscos (não apenas os
naturais, mas também os tecnológicos) bem como no que diz respeito à valorização de áreas
com interesse natural e paisagístico.
Acontece que a política ambiental da União Europeia baseia-se na convicção de que o
crescimento económico, o progresso social e a protecção do ambiente ajudam a melhorar a
nossa qualidade de vida. Hoje em dia, os principais desafios no domínio do ambiente são as
alterações climáticas, o declínio da biodiversidade, a ameaça à nossa saúde decorrente da
poluição, o modo como utilizamos os recursos naturais e a produção de demasiados resíduos.
Como resposta, a UE tem vindo a definir normas ambientais rigorosas e a promoção de novas
formas de funcionamento e de tecnologias menos poluentes e mais eco-eficientes.
Neste contexto, apontam-se como prioritárias as seguintes linhas de orientadoras para a
protecção e valorização ambiental do Pinhal Litoral: i) Equacionar de modo integrado e eficaz e
numa óptica multi-municipal os sistemas de água, de esgotos e resíduos sólidos domésticos e
industriais; ii) Congregar esforços de actuação que, numa visão integrada, tenham como
objectivo dirimir as pressões antrópicas sobre a rede hidrográfica, possibilitando a recuperação
ambiental e a valorização paisagística dos principais cursos de água, tanto mais que vários
deles atravessam aglomerados urbanos sedes de concelho; iii) Valorização das áreas
protegidas e outras de interesse ambiental e paisagístico, como áreas do Litoral, nas suas
diversas componentes, incluindo a lúdica e a educação ambiental; iv) Promover a prevenção e
a optimização da gestão de riscos naturais e tecnológicos.
Face ao que foi superiormente definido relativamente à contratualização, os projectos a
candidatar pelos municípios poderão repartir-se por cinco tipologias: i) Ciclo urbano da água –
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vertente em «baixa» - modelo não verticalizado; ii) Prevenção e gestão de riscos naturais e
tecnológicos – acções materiais; iii) Prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos –
acções imateriais; iv) Gestão activa de espaços protegidos e classificados; v) Acções de
valorização e qualificação ambiental.

v)

Governação e capacitação institucional

A governação entendida enquanto conjunto de regras, processos e práticas, conducentes à
melhoria da qualidade e desempenho do sistema político/administrativo, nomeadamente no que
se refere a acréscimo de responsabilidade, eficiência e eficácia, mereceu no presente período
de programação uma atenção especial.
No Pinhal Litoral, o quadro institucional existente, representativo dos mais variados interesses
(políticos, sociais, económicos, … ), continua a apresentar um conjunto de factores geradores de
ineficiência e ineficácia na aplicação das políticas públicas, que importa solucionar a breve
trecho.
Neste contexto, parece óbvia a necessidade de se avançar na melhoria das formas de
governação, mediante, por exemplo, uma maior e melhor articulação intersectorial e
estimulando acréscimos significativos na participação de todos os agentes mobilizáveis, na
concepção e operacionalização das politicas públicas, ao nível regional. A abordagem integrada
de problemas e soluções, o estímulo e reforço substancial da intermunicipalidade e das
parcerias público-privadas, possibilitando inegáveis ganhos de eficiência e melhorias na eficácia
global das intervenções.
Face ao que foi superiormente definido relativamente à contratualização, apenas poderão ser
enquadrados os projectos a candidatar pelos municípios pertinentes a sistemas de apoio à
modernização administrativa.
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III 4.2. Listagem de Projectos Prioritários para a Contratualização
Regulamento

Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística

Eixo PO Centro

EIXO 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento

Diagnóstico /
Objectivos

No Programa Operacional da Região Centro, nomeadamente no Eixo 1, atribui-se uma especial
preocupação “à necessidade de promover o ordenamento e a qualificação de áreas de
localização empresarial”. Esta preocupação deriva do facto destes factores desempenharem um
papel relevante, quer no que respeita à preservação do meio ambiente e ordenamento do espaço,
quer como factor significativo para a afirmação da competitividade da Região Centro. Neste
sentido, é referido no Programa que “o apoio público a estas infra-estruturas deve visar
expressamente a sua qualificação para a competitividade”.
Apesar de actualmente se assumir como uma das sub-regiões portuguesas com maior dinâmica
em termos de desenvolvimento e competitividade industrial e, indiscutivelmente, ser uma das que
maiores taxas de crescimento irá registar num futuro próximo (por razões inerentes às
características do tecido empresarial, posição geográfica privilegiada e elevado grau de
conectividade interna), o Pinhal Litoral necessita de empreender um conjunto de intervenções
nesta vertente, que lhe possibilitem dotar-se de condições impares no panorama nacional.
Se no presente, as características que transparecem deste território assentam na existência de
espaços industrializados desorganizados e dotados de infra-estruturas insuficientes (é notória a
escassez de solo industrial bem infra-estruturado e com arranjos urbanísticos de bom nível) onde
predomina uma gestão pouco eficiente e profissional dos mesmos, num futuro próximo torna-se
obrigatório inverter esta imagem, sob pena dessas mesmas características se assumirem como
um entrave inultrapassável ao necessário e desejável desenvolvimento industrial da Região.
Neste quadro de referência e de modo a capitalizar as mais-valias que possui e optimizar o
potencial e dinâmicas já instaladas ou em emergência, deverão ser apoiados um conjunto de
projectos que contribuam para a prossecução dos macro-objectivos:
Promover o reordenamento estratégico dos espaços dedicados às actividades económicas;
Modernizar o espaço económico da região;
Atrair novos investimentos para a Região.
Esses mesmos projectos deverão permitir alcançar um conjunto de objectivos específicos:
Expandir e infraestruturar as áreas de desenvolvimento industrial existentes;
Criar novas áreas de localização empresarial;
Qualificar os espaços de acolhimento, assumindo-os como verdadeiros Parques de
Negócios;
Promover uma gestão eficiente dos espaços industriais, adequando-a às novas exigências
produtivas;
Reforçar a envolvente institucional e associativa.
Os projectos prioritários seguidamente elencados, enquadram-se nestes objectivos.

Valor (Euros)

41.612.000 euros

Projectos
Prioritários

Projectos de Prioridade 1:
Ampliação da Zona Industrial da Cova Faias (Leiria) [12.000.000 ]
Área de Localização Empresarial de S. Mamede (Batalha) [5.000.000 ]
Expansão da Área Industrial da Marinha Grande (Marinha Grande) [3.300.000 ]
Concluir a 2.ª Fase da Zona Industrial de Porto de Mós e iniciar as 3.ª e 4ª Fases da
mesma (Porto de Mós) [3.000.000 ]
Parque Industrial da Guia – ampliação (Pombal) [2.500.000 ]
Projectos de Prioridade 2:
Parque Industrial Manuel da Mota – Parque Tecnológico de Pombal (Pombal) [5.500.000 ]
Área de Localização Empresarial de Batalha (Batalha) [5.000.000 ]
Expansão da Área Industrial da Vieira de Leiria (Marinha Grande) [3.012.000 ]
Centro de Actividades Empresariais de Porto de Mós (Porto de Mós) [2.300.000 ]
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Regulamento

Mobilidade Territorial

Eixo PO Centro

EIXO 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos

Diagnóstico /
Objectivos

Enquanto vector fundamental para a coesão do território e para a afirmação das cidades e centros
urbanos regionais, o Programa Operacional da Região Centro, aponta a necessidade de se
promoverem investimentos nas infra-estruturas de mobilidade. No quadro do Eixo 2 –
Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, apontam-se como “domínios prioritários
de intervenção para a região, na perspectiva territorial, a mobilidade intra-regional” e o apoio à
mobilidade urbana.
Segundo o Programa Operacional, o apoio a conceder à mobilidade urbana deverá assumir um
carácter proeminente, na medida em que uma correcta estruturação dos aglomerados implica
uma franca melhoria neste domínio. Por outro lado, ao criar determinado tipo de infra-estruturas
associadas à melhoria da mobilidade urbana, os projectos contribuirão para uma efectiva
conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal, dados os inegáveis ganhos de tempo que
proporcionarão aos seus utilizadores.
Neste quadro, para a prossecução deste objectivo será necessário apoiar intervenções/projectos
direccionados para a criação de variantes aos centros urbanos. Os projectos prioritários
seguidamente elencados, enquadram-se neste objectivo.

Valor (Euros)

51.570.000 euros

Projectos
Prioritários

Projectos de Prioridade 1:
Construção da Circular Externa à Cidade de Pombal (Pombal) [25.000.000 ]
Fecho da Circular Interna de Leiria (Leiria) [10.000.000 ]
Variante Nascente-Norte – 1ª e 2ª Fases (Marinha Grande) [6.500.000 ]
Variante Nascente da Batalha (Batalha) [1.500.000 ]
Construção da Variante Nascente da Vila do Juncal (Porto de Mós) [1.500.000 ]
Projectos de Prioridade 2:
Variante Nascente-Sul (Marinha Grande) [3.000.000 ]
Variante da Guia (Pombal) [2.070.000 ]
Variante dos Capuchos (Leiria) [1.000.000 ]
Construção da Variante Norte/Nascente de Mira de Aire (Porto de Mós) [1.000.000 ]
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Regulamento

Rede de Equipamentos Culturais

Eixo PO Centro

EIXO 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais

Diagnóstico /
Objectivos

No Programa Operacional da Região Centro, assume carácter prioritário a qualificação e
consolidação dos espaços sub-regionais, através do enfoque em iniciativas “direccionadas para a
valorização dos seus recursos específicos e diferenciadores”. Aponta-se no Programa a
necessidade de apoiar “intervenções ao nível do património cultural nacional (salvaguarda,
valorização e animação) e das redes de equipamentos culturais”.
Consensualmente reconhecida enquanto uma das Regiões do território português onde a
presença, diversidade e riqueza de valores patrimoniais e culturais assume um merecido
destaque, importa continuar a olhar para esse legado histórico (numa politica de continuidade,
iniciada em anteriores períodos de programação de fundos comunitários) centrando as atenções
na sua preservação e notabilização. Contudo, importa que as apostas e intervenções a prosseguir
permitam conceder escala a esta realidade, integrando os diversos equipamentos e referenciais
culturais numa efectiva e dinâmica rede de equipamentos.
Neste quadro, deverão ser suscitados e apoiados projectos interventivos multi-facetados, que
atendam às necessidades de reabilitação de valores já consolidados, mas que paralelamente seja
apoiada a “criação” de novos espaços de cultura que não somente acolham e visibilizem acervos
patrimoniais em diversas temáticas, mas que possam constituir-se eles próprios enquanto
elementos de interesse e valia cultural e patrimonial.
Os projectos prioritários seguidamente elencados, enquadram-se nestes objectivos.

Valor (Euros)

21.800.000 euros

Projectos
Prioritários

Projectos de Prioridade 1:
Revitalização do Património Histórico Stephens (reabilitação do cine-teatro Stephens;
dotação do museu do vidro de espaços para o desenvolvimento de iniciativas de cariz
educativo, cultural e de lazer), bem como a aquisição e requalificação da parte do
Património Stephens ainda em poder de entidades privadas (imóvel classificado pelo
IPPAR) (Marinha Grande) [6.800.000 ]
Construção do Centro Cultural de Marrazes, incluindo as instalações do Museu Escolar e
da Filarmónica (Leiria) [4.000.000 ]
Construção da Casa da Cultura, em Mira de Aire (Porto de Mós) [2.200.000 ]
Museu Municipal da Batalha (Batalha) [750.000 ]
Construção do Centro Cultural do Louriçal (Pombal) [500.000 ]
Projectos de Prioridade 2:
Requalificação e recuperação da antiga Central Termoeléctrica para instalação do Museu,
Arquivo e Biblioteca Municipais (Porto de Mós) [5.000.000 ]
Museu Nacional da Floresta no Parque Florestal do Engenho, incluindo Núcleo de
Interpretação Ambiental (Marinha Grande) [1.800.000 ]
Casa da Juventude da Batalha (Batalha) [750.000 ]
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Regulamento

Equipamentos para a Coesão Social

Eixo PO Centro

EIXO 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais

Diagnóstico /
Objectivos

No Programa Operacional da Região Centro assume-se a importância de promover a qualificação
e consolidação dos espaços sub-regionais, mediante acções/projectos direccionados para o
reforço da coesão social. Refere-se inclusive que não obstante os progressos conseguidos na
Região Centro nos últimos anos, ao nível da rede de equipamentos colectivos, continuam a
persistir situações deficitárias em amplos espaços, que justificam o apoio “a intervenções em
sectores e domínios que se consideram indispensáveis à melhoria do quadro de vida local e à
coesão social e territorial”.
Apesar das mudanças positivas registadas nos últimos anos na Região Centro e em especial no
Pinhal Litoral (conforme realçado no diagnóstico), possibilitando que actualmente este território
esteja dotado de uma malha coesa de equipamentos, importa continuar e completar este
processo promovendo, de forma integrada e concertada entre os municípios do Pinhal Litoral,
uma rede de infra-estruturas, equipamentos e serviços colectivos de proximidade associados à
prática desportiva, de inegável premência e oportunidade.
Os projectos prioritários seguidamente elencados, enquadram-se nestes objectivos.

Valor (Euros)

14.156.184 euros

Projectos
Prioritários

Projectos de Prioridade 1:
Piscina Municipal da Marinha Grande (Marinha Grande) [4.500.000 ]
Pavilhão Desportivo da Batalha (Batalha) [2.000.000 ]
Parque Desportivo de Porto de Mós (Porto de Mós) [2.000.000 ]
Pavilhão do Souto da Carpalhosa (Leiria) [1.006.184 ]
Pavilhão Desportivo das Meirinhas (Pombal) [1.000.000 ]
Projectos de Prioridade 2:
Piscinas (duas unidades de 25 mts cada) (Leiria) [1.500.000 ]
Tanque de aprendizagem de S. Mamede (Batalha) [1.000.000 ]
Pavilhão Desportivo do Louriçal (Pombal) [500.000 ]
Beneficiação do Estádio Municipal (Marinha Grande) [350.000 ]
Polidesportivos Descobertos: Alvados, Casais de Matos, Cruz da Légua, S. Bento e Serro
Ventoso (Porto de Mós) [300.000 ]
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Regulamento

Mobilidade Territorial

Eixo PO Centro

EIXO 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais

Diagnóstico /
Objectivos

Segundo o Programa Operacional da Região Centro, as intervenções associadas ao Eixo 3,
deverão permitir a qualificação integrada de alguns dos espaços sub-regionais, assumindo
enquanto objectivo fundamental qualificar as redes de mobilidades.
Se uma boa capacidade de articulação interna e de interligação com outros territórios se assume,
indiscutivelmente, como um dos vectores estratégicos a privilegiar para o desenvolvimento e
afirmação de qualquer Região, pelas características intrínsecas à sua economia este deverá ser
um vector fundamental a apoiar na sub-região do Pinhal Litoral. Neste sentido, a sua capacitação
em termos de uma boa rede de acessibilidades assume um carácter prioritário.
Actualmente, ao nível das ligações rodoviárias, existem no Pinhal Litoral uma série de lacunas
que importa colmatar com a maior brevidade possível. Só neste quadro de melhoria das conexões
da sub-região, a consubstanciar na melhoria das acessibilidades locais e intra-regionais
(construção e requalificação de estradas… ), será possível dotar a sub-região de condições
privilegiadas para decisivamente incentivar e estimular o seu desenvolvimento económico e
social.
Assim, com base nas principais linhas de orientação definidas pelo Estado português para o
próximo período de programação de fundos comunitários, deverão ser realizados e apoiados
investimentos em infra-estruturas para a melhoria da mobilidade, nomeadamente troços
rodoviários que contribuam para a concretização da estratégia global delineada para a Região.
Os projectos prioritários seguidamente elencados, enquadram-se nestes objectivos.

Valor (Euros)

9.625.000 euros

Projectos
Prioritários

Projectos de Prioridade 1:
Estrada das Cortes – 356-2 (Leiria/Batalha) [2.200.000 ]
Estrada Casal Galego – Casal dos Claros – variante (Leiria/Marinha Grande) [1.900.000 ]
Estrada Maceira-Leiria-Picassinos-356 Marinha Grande (Leiria/Marinha Grande)
[1.775.000 ]
Estrada Barracão-Bidoeira-Carvide-Bajouca-Ilha-Guia – CM 1038 (Leiria/Pombal)
[1.650.000 ]
Estrada da Barreira (Leiria/Batalha) [750.000 ]
Projectos de Prioridade 2:
Estrada dos Guilhermes-Maceira-Zona Industrial da Marinha Grande (Leiria/Marinha
Grande) [1.350.000 ]
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Regulamento

Ciclo Urbano da Água

Eixo PO Centro

EIXO 4 – Protecção e Valorização Ambiental

Diagnóstico /
Objectivos

No Programa Operacional da Região Centro, nomeadamente no que diz respeito ao Eixo 4,
afirma-se a preocupação em “apoiar intervenções ao nível do ciclo urbano da água, com vista a
completar redes de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais”.
Não obstante o considerável esforço financeiro desenvolvido nos últimos anos no Pinhal Litoral,
importa continuar a apostar decisivamente na qualificação destas infra-estruturas ambientais. Esta
aposta (sobretudo ao nível da construção/implementação da “rede em baixa”) será aliás
imprescindível para viabilizar/rentabilizar alguns dos avultados investimentos realizados
anteriormente (sobretudo na “rede em alta”.
Por outro lado, complementarmente,
centros urbanos deste território, irá
antigas, se tornarem desadequadas
Neste sentido, afigura-se também
constrangimentos.

a tendência para a concentração populacional nos principais
originar alguns problemas decorrentes do facto das redes,
e obsoletas, face às necessidades actuais das populações.
urgente canalizar investimentos para a resolução destes

Os projectos prioritários seguidamente elencados, enquadram-se nestes objectivos.
Valor (Euros)

52.527.000 euros

Projectos
Prioritários

Projectos de Prioridade 1:
Remodelar e completar redes de abastecimento de água e de saneamento do concelho
(Pombal) [17.800.000 ]
Redes de abastecimento de água e saneamento doméstico e pluvial (Marinha Grande)
[13.727.000 ]
Remodelação de infra-estruturas de água e saneamento (Leiria) [10.000.000 ]
Remodelação e ampliação das redes de água e saneamento do concelho (Porto de Mós)
[6.000.000 ]
Abastecimento de água - Renovação de redes, construção de novos depósitos,
redimensionamento de condutas antigas (Batalha) [5.000.000 ]
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Regulamento

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos (Acções Materiais)

Eixo PO Centro

EIXO 4 – Protecção e Valorização Ambiental

Diagnóstico /
Objectivos

No Eixo 4 do Programa Operacional da Região Centro é prestada uma especial atenção à
prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos. Assim, considera-se que deverão ser
apoiados projectos associados “à intervenção sistemática de prevenção, alerta e gestão de riscos
e efeitos associados”, nomeadamente “intervenções complementares ao Fundo de Coesão em
infra-estruturas e equipamentos destinados à prevenção, previsão, alerta e gestão de situações
de risco, emergências e catástrofes”.
Neste âmbito, ao nível da sub-região do Pinhal, continuam a subsistir inúmeras lacunas que
importa superar. Os projectos prioritários seguidamente elencados, enquadram-se neste
objectivo.

Valor (Euros)

3.153.897 euros

Projectos
Prioritários

Projectos de Prioridade 1:
Projecto de Coesão – Protecção Civil Comum (AMPL) [831.897 ]
Recuperação de vias (Leiria) [750.000 ]
Recuperação/requalificação de vias e rios (Pombal) [750.000 ]
Recuperação e requalificação de vias de comunicação (Batalha) [500.000 ]
Acessibilidades – combate e prevenção de incêndios Serra de Aire (Porto de Mós)
[500.000 ]
Projecto de requalificação do Vale de São Pedro, em São Pedro de Muel (Marinha Grande)
[322.000 ]

Regulamento

Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados

Eixo PO Centro

EIXO 4 – Protecção e Valorização Ambiental

Diagnóstico /
Objectivos

Nas prioridades estratégicas definidas no Programa Operacional para a Região, relativamente à
protecção e valorização ambiental, aponta-se a premência de intervir em determinados espaços,
de modo a salvaguardar e promover a sua valorização.
Neste quadro, afirma-se como prioritária a superação de algumas debilidades ambientais,
mediante intervenções direccionadas para a protecção de zonas ambientalmente sensíveis, nas
que apresentam “um elevado potencial de desenvolvimento de actividades de turismo”,
privilegiando a (… ) “valorização de zonas com valia ambiental, tendo como objectivo o seu
ordenamento e fruição”.
Os projectos prioritários seguidamente elencados, enquadram-se neste objectivo.

Valor (Euros)

1.200.000 euros

Projectos
Prioritários

Projectos de Prioridade 1:
Construção de Ecopista – visitação do parque (Porto de Mós) [750.000 ]
Projectos de Prioridade 2:
Requalificação dos percursos pedestres (Porto de Mós) [100.000 ]
Circuito e Centro interpretativo da natureza (Porto de Mós) [250.000 ]
Jardim de aromas e de cheiros (Batalha) [100.000 ]
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Regulamento

Acções de Valorização e Qualificação Ambiental

Eixo PO Centro

EIXO 4 – Protecção e Valorização Ambiental

Diagnóstico /
Objectivos

A necessidade de intervir em alguns espaços da região, tanto no âmbito da protecção como da
valorização ambiental, originou que no Programa Operacional regional ficasse consagrado um
Eixo especificamente direccionado para esta temática (Eixo 4). Intervenções direccionadas para a
protecção de zonas ambientalmente sensíveis (p.e. bacias hidrográficas), são consideradas
prioritárias nesta estratégia.
Neste quadro, realça-se a necessidade de privilegiar algumas áreas de intervenção,
nomeadamente associadas à gestão de recursos hídrico. Segundo o Programa serão apoiadas
“obras de limpeza e regularização de cursos de água, prevenção da poluição em albufeiras e
outros planos de água, etc.”.
Nos últimos anos, no Pinhal Litoral, têm vindo a ser desenvolvidos projectos integrados, que
visam a requalificação e valorização ambiental das margens de alguns rios, de modo a devolverlhe o seu papel estruturante.
Contudo, ainda subsiste um conjunto de intervenções que importa levar a cabo, para completar a
requalificação das margens de alguns dos rios de referência da sub-região, como são o caso dos
rios Liz, Lena e Arunca.
Os projectos prioritários seguidamente elencados, enquadram-se neste objectivo.

Valor (Euros)

2.500.000 euros

Projectos
Prioritários

Projectos de Prioridade 1:
Requalificação das margens do Rio Lena (Batalha) [500.000 ]
Consolidação das margens do Rio Lis (Leiria) [500.000 ]
Consolidação de margens de linhas de água (Marinha Grande) [500.000 ]
Margens do Rio Arunca (Pombal) [500.000 ]
Margens do Rio Lena (Porto de Mós) [500.000 ]
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Quadro-Síntese dos Projectos Prioritários a Contratualizar

Eixo

Eixo 1
Eixo 2
Eixo 3
Eixo 4
Total

Investimento
( )
41.612.000
51.570.000
86.081.184
59.880.897
239.144.081

Prioridade 1

Projectos (nº)
9
9
24
20
62

Investimento
( )
25.800.000
44.500.000
73.531.184
59.430.897
203.262.081

Prioridade 2

Projectos (nº)
5
5
15
17
42

Investimento
( )
15.812.000
7.070.000
12.550.000
450.000
35.882.000

Projectos
(nº)
4
4
9
3
20
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